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Medically assisted reproduction techniques
in HIV serodiscordant couples
Técnicas de procriação medicamente assistida
em casais serodiscordantes para o VIH
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Abstract
Men and women infected with human immunodeficiency virus (HIV) have an increased life expectancy since the introduction of highly active antiretroviral therapy (HAART). Infection with HIV is now considered to be a chronic disease
and many of these patients express the desire to have children.
Therefore, HIV infected patients may seek medical care for fertility issues. The fertility services cannot be withheld from
these patients if a centre has the resources to provide care. Those centers do not have these resources should facilitate referral to a center that has them. Assisted reproduction techniques in combination with sperm washing are important in maximizing reproductive potential and in minimizing the transmission risk to their partners and children.
This review aims to expose the state of the art of assisted reproduction techniques in HIV discordant couples and the current trends and dilemmas in the treatment of these patients.
Keywords: HIV; Serodiscordant couples; Assisted reproduction techniques.

INTRODUÇÃO
e acordo com os dados do Instituto Nacional de
Estatística, a 31 de Dezembro de 2010, encontravam-se notificados em Portugal 39.347 casos de infecção VIH/SIDA nos seus diferentes estádios1.
Foram notificados 2325 casos e diagnosticados 1020
casos de infecção pelo VIH em 20101.
Verifica-se que o maior número de casos notificados
corresponde a infecção em indivíduos referindo provável transmissão sexual (heterossexual) num total de
42,1% dos casos, enquanto o consumo de drogas por
via endovenosa ou «toxicodependentes», constitui
39,9% de todas as notificações, alterando-se em 2010 a
tendência inicial da epidemia no País. Em 2010, os novos casos de SIDA apresentam novo padrão epidemiológico em relação ao padrão registado anualmente desde 2000. Foram diagnosticados 350 casos, verificando-
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-se um aumento proporcional do número de casos de
transmissão heterossexual (59,4% do total de casos) e
menor número de casos associados à toxicodependência (25,1%) para o ano em causa. Os «Portadores Assintomáticos» são predominantemente indivíduos entre os 20 e os 39 anos, constituindo o maior número de
casos notificados (68,5%) neste grupo. Os casos sintomáticos não-SIDA («Complexo Relacionado com
SIDA», na designação clássica) constituem um grupo
com menor número de casos, cujas características epidemiológicas, em relação aos principais parâmetros, seguem o padrão epidemiológico anterior. Neste grupo,
44,8% correspondem a casos na categoria de transmissão heterossexual e 33,3% a indivíduos toxicodependentes1.
O uso de fármacos antirretrovíricos mudou radicalmente o prognóstico destes doentes, sobretudo após a
introdução da terapêutica combinada (HAART -«highly active antiretroviral therapy»). O aumento da longevidade e qualidade de vida fez com que indivíduos com
infecção pelo VIH pensassem em planos a longo prazo, nomeadamente o desejo gestacional2.
Doentes com infecção pelo VIH podem procurar
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serviços de Medicina da Reprodução para maximizar
o seu potencial reprodutivo e/ou minimizar o risco de
transmissão de doença ao parceiro. Os tratamentos de
fertilidade não podem ser negados a indivíduos com infecções víricas crónicas, incluindo o VIH, se um centro
tem recursos para o providenciar; se não os tem, deve referenciar esses casais para centros que os tenham.2,3
De seguida vão-se expor os aspectos mais relevantes da reprodução nestes casais, a sua fertilidade espontânea, opções reprodutivas e as características específicas da reprodução medicamente assistida em casais serodiscordantes para a infecção pelo VIH. Os aspectos reprodutivos em mulheres ou homens
infectados por VIH apresentam particularidades distintas pelo que serão tratados de forma independente.

REPRODUÇÃO EM CASAIS SERODISCORDANTES
PARA O VIH: PARCEIRO MASCULINO
SEROPOSITIVO
Risco de transmissão horizontal
A transmissão heterossexual do VIH constitui uma das
vias de transmissão predominante nas mulheres1. O
risco médio de transmissão do VIH numa relação sexual desprotegida parece ser aproximadamente 0,1%
(1:1000)4. No entanto, existem factores que podem aumentar o risco de transmissão do VIH, como a presença de outras doenças de transmissão sexual, por vezes assintomáticas5, úlceras genitais, práticas sexuais
que resultam em trauma ou hemorragia e a ausência
de circuncisão masculina3. A taxa de transmissão do
VIH está relacionada com a carga vírica sérica e é menor em indivíduos com cargas víricas séricas < 10.000
cópias/mL. Deste modo, o uso da HAART reduziu o
risco de transmissão do vírus em cerca de 92%6, na medida em que o tratamento diminui a concentração plasmática do vírus para níveis indetectáveis e este é um dos
principais factores determinantes do risco de transmissão do vírus. Portanto, o doente infectado sob tratamento com HAART apresenta um risco baixo de
transmissão do VIH, embora o tratamento não consiga eliminar completamente esse risco6. A carga vírica
do esperma também se correlaciona razoavelmente
com a carga vírica sérica, sendo, no entanto, mais variável. Indivíduos com cargas víricas séricas indetectáveis podem ter carga vírica detectável no esperma, sobretudo se houver inflamação do tracto genital ou
doença de transmissão sexual co-existente3. Assim, e
quando comparado com o compartimento periférico,
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o compartimento genital tem uma certa «autonomia»:
há replicação local do vírus (presença de DNA e RNA
víricos no esperma) e a concentração, estirpes e perfis
de resistências víricas são por vezes distintos entre os
dois compartimentos7. Assim, é difícil prever se um homem poderá transmitir a infecção com base na sua carga vírica sérica ou na carga vírica do esperma3. Desta
forma e para evitar a transmissão horizontal da infecção, deve-se aconselhar o uso sistemático de preservativo nestes casais serodiscordantes. Obviamente esta
recomendação suscita um dilema nos casais com desejo gestacional.

Infecção VIH e fertilidade masculina
Vários estudos demonstraram que os doentes infectados pelo VIH apresentam uma deterioração dos parâmetros de avaliação da qualidade do esperma quando
comparados com homens não infectados. Observou-se uma diminuição do volume e aumento da viscosidade do esperma e menor concentração, mobilidade e
maior proporção de anomalias morfológicas dos espermatozóides. Há provavelmente uma correlação significativa entre os parâmetros do espermograma e a contagem de linfócitos CD4 (um marcador da infecção
VIH e estado imune). Um estudo retrospectivo que
descreveu a experiência de dez anos de cuidados de fertilidade a homens infectados pelo VIH reportou pelo
menos um parâmetro alterado no espermograma em
76 dos 181 homens incluídos (42%). Isto demonstra
que a progressão da doença afecta de forma significativa a espermatogénese2,7-12.
No entanto, também os doentes em tratamento com
HAART apresentam uma diminuição do número e
mobilidade dos espermatozóides, bem como um menor
número de espermatozóides normais e de espermatozóides móveis depois do procedimento de lavagem seminal. Os efeitos dos antirretrovíricos nos parâmetros
do espermograma são difíceis de separar dos efeitos da
infecção, e poucos estudos avaliaram de forma prospectiva esses efeitos8.
Os mecanismos responsáveis pela deterioração da
qualidade do esperma, quer relacionados com a progressão da infecção quer pela terapêutica com HAART,
não estão claros. Não só a disfunção das glândulas acessórias como consequência da infecção latente pode reduzir o volume de esperma, mas também um efeito directo do vírus na espermatogénese ou a alteração da
composição do líquido seminal podem afectar o número e a mobilidade dos espermatozóides.
As mitocôndrias que fornecem a adenosina-trifos-

Acta Obstet Ginecol Port 2014;8(1):65-74

Cátia Lourenço, Eduarda Felgueira, Angelina Tavares

fato necessária para a manutenção da motilidade dos
espermatozóides podem ter a sua função afectada pela
utilização de alguns antirretrovíricos. Vários destes fármacos, sobretudo os inibidores nucleósidos da transcriptase reversa, apresentam toxicidade mitocondrial
mediante a inibição da replicação do DNA mitocondrial, com potencial impacto na mobilidade dos espermatozóides. Os inibidores da protease relacionaram-se
com uma inibição da apoptose, com consequente disfunção celular e astenozoospermia. Apesar disso, os
efeitos de um baixo número de CD4 e da terapêutica
HAART nos parâmetros do espermograma são habitualmente graduais e compatíveis com uma gravidez
espontânea, podendo-se, por isso, recorrer a inseminação intra-uterina8.
Relativamente ao perfil endocrinológico destes
doentes, nas fases iniciais da doença geralmente apresentam níveis normais de testosterona. A progressão da
infecção associa-se habitualmente mas não sistematicamente, a uma diminuição dos níveis de testosterona
e a deficiência androgénica é particularmente comum
no «wasting syndrome». A descida gradual da testosterona atribui-se a causas gonadais e extra-gonadais.
Os doentes infectados pelo VIH podem apresentar
uma elevação da SHBG («sex hormone binding globulin»), pelo que é importante a determinação da fracção de testosterona livre. Deve também ser realçado
que a presença de disfunção sexual em homens sob terapêutica antirretrovírica não é rara, particularmente
com os inibidores da protease7,12.

Opções reprodutivas em casais
serodiscordantes (parceiro masculino
seropositivo)
Os casais serodiscordantes com desejo gestacional devem ser referenciados a um centro especializado para que
sejam informados das suas opções reprodutivas e para estudar o seu caso individual. Se no final optarem por ter
relações sexuais desprotegidas na altura da ovulação, devem ser informados do risco de transmissão horizontal.
As opções incluem uso de esperma de dador ou inseminação intra-uterina (IIU) ou fertilização in vitro
(FIV)/injecção intracitoplasmática de espermatozóides (ICSI) com lavagem de esperma.
Actualmente um dos temas que suscita maior interesse é o possível papel da profilaxia pré-exposição
(PrEP) nos casais serodiscordantes. Consiste na administração de antirretrovíricos (tenofovir com ou sem
emtricitabina) ao membro não infectado do casal antes das relações sexuais, com o objectivo de diminuir o

Acta Obstet Ginecol Port 2014;8(1):65-74

risco de transmissão horizontal. Teoricamente, a PrEP
poderia ser uma terapêutica eficaz na redução da transmissão do VIH em casais que decidem a concepção
natural. Um estudo realizado com 53 casais serodiscordantes em que o homem infectado estava sob terapêutica antirretrovírica e com RNA-VIH plasmático
< 50 cópias/mL) descreveu o uso, com sucesso, de coito programado combinado com duas doses de profilaxia com tenofovir antes da relação sexual. Não foi demonstrado nenhum caso de seroconversão2.
Todavia, o relato de ausência de casos de seroconversão com a utilização da PrEP quando o risco de
transmissão horizontal sem qualquer medida de prevenção é de cerca de 1:1000 constitui um facto que, do
ponto de vista estatístico, não possui significado. Talvez a única forma eticamente aceitável de conseguir
evidência estatística da utilidade da PrEP seja aumentar o tamanho amostral com populações que não disponham de quaisquer outros recursos para concretizar
o projecto reprodutivo.
Parece, assim, prudente continuar a recomendar
práticas de sexo seguro e técnicas de procriação medicamente assistida (PMA) até que esteja disponível
mais informação2.
Por outro lado, as únicas opções com risco nulo de
transmissão são as técnicas de PMA com dador de esperma e a adopção.
No presente, as técnicas de PMA em casais com infecção pelo VIH têm três objectivos: ultrapassar a subfertilidade/infertilidade com as mesmas indicações dos
casais sem infecção pelo VIH, minimizar o risco de
transmissão do VIH no caso de um casal serodiscordante com o elemento do sexo masculino a ser o infectado e prevenir a super-infecção com uma estirpe
diferente de VIH em casais seroconcordantes13.
Por último, estes casais podem recorrer a técnicas
de PMA com lavagem de esperma. Estas técnicas são
utilizadas há mais de 20 anos, tendo demonstrado eficácia e segurança no tratamento reprodutivo de casais
serodiscordantes nos quais o homem é o elemento do
casal com infecção14.
Em muitos centros considera-se que o método de
eleição para estes casais são as técnicas de PMA com
lavagem de esperma, e isto por vários motivos: possibilidade de detecção do VIH no esperma em doentes
com carga vírica sérica indetectável; possibilidade de
existência de doenças de transmissão sexual assintomáticas que podem aumentar o risco de transmissão
horizontal do VIH; ausência de seroconversões descritas nos programas de técnicas de PMA com lavagem
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de esperma; eficácia das técnicas de PMA com lavagem
de esperma na obtenção de gravidez2,15.

Técnicas de PMA com lavagem de esperma
Estas técnicas baseiam-se na observação de que
os espermatozóides não apresentam receptores
CD4, CCR5 e CXCR4 na sua superfície e, que por
esse motivo, o vírus não parece infectar directamente
o espermatozóide. Em contrapartida, o vírus é detectável na forma livre no líquido seminal e noutras
células presentes no esperma (células epiteliais e
leucócitos). O objectivo da lavagem do esperma é selecionar unicamente espermatozóide móveis e livres de
vírus2,3.
Embora existam variações dependendo do centro e
das características do esperma, habitualmente a técnica de lavagem do esperma realiza-se mediante um sistema de três passos, que resumidamente incluem o isolamento dos espermatozóides por gradientes de densidade sequenciais e técnicas de «swim-up» e a aplicação de técnicas de PCR para detecção do vírus na
amostra final. Em primeiro lugar, o esperma é fraccionado por centrifugação em gradientes de densidade
para separar os espermatozóides móveis dos imóveis,
das restantes células seminais e líquido seminal. Posteriormente, a fracção celular resultante é ressuspensa
e submetida de novo a centrifugação. Depois da segunda centrifugação, a amostra obtida é suspensa num
pequeno volume de «buffer» para realizar um procedimento de «swim-up», mediante o qual os espermatozóides móveis migram em sentido ascendente e são assim separados do resto das células. Finalmente, isola-se a fracção correspondente aos espermatozóides
móveis, que representa a amostra «lavada». Analisa-se
uma pequena parte da mesma por técnicas de PCR
para excluir a presença de vírus no final do procedimento. Se a PCR é negativa para o vírus, o resto da
amostra utilizar-se-á com finalidades reprodutiva, de
imediato (a fresco) ou criopreservada (para uso diferido). A pesquisa de VIH residual na amostra de esperma lavado previamente à utilização para técnicas de
PMA é necessária e proporciona uma medida adicional de segurança, na medida em que 5-10% das amostras podem conter vírus residual após o procedimento2,3,7,16.
A utilização de uma amostra de esperma a fresco
está associada a dificuldades logísticas, nomeadamente a necessidade de obtenção de uma amostra de esperma lavado e analisada por PCR no mesmo dia em
que é efectuada a colheita, bem como a necessidade de
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ter o parceiro feminino ‘preparado’ para um ciclo de
IIU/FIV sem se saber se a amostra de esperma terá
PCR negativa para o VIH.

Condições necessárias para a prática de
técnicas de PMA com lavagem de esperma
Por parte do doente: deve existir seguimento do doente por um especialista em Doenças Infecciosas e bom
cumprimento terapêutico (se requerer HAART). A
infecção por VIH deve estar estabilizada. Não existe
consenso nos critérios específicos que o doente deve
cumprir para ser candidato a técnicas de PMA com lavagem de esperma, mas, em geral, recomenda-se que
os doentes apresentem níveis de CD4 e carga vírica estáveis durante um período mínimo de 6 meses.
Paralelamente, o casal deve evitar outros factores de
risco, como o consumo activo de drogas e devem
utilizar preservativo em todas as relações sexuais2,8,17.
Assim, um bom controlo e estabilidade da infecção
e a exclusão de co-infecções ou de eventuais patologias associadas são necessárias, na perspectiva de que a
criança que vai nascer tenha dois progenitores de boa
saúde2,8,17.
A instituição da HAART não só melhora o estado
imunovirulógico antes da técnica de PMA como também aumenta a possibilidade de não haver carga vírica elevada no esperma, factor que reduz o sucesso das
técnicas de lavagem do esperma2,8,17.
Por parte do Centro: o laboratório de reprodução
assistida deve dispor de instalações, protocolos e procedimentos adequados para tratar de amostras contaminadas. A criopreservação de amostras de esperma
(«lavadas» e com estudo negativo para VIH) e de embriões supranumerários de casais serodiscordantes deve
realizar-se em contentores independentes, destinados
exclusivamente a doentes infectados por VIH3,18.
Avaliação prévia dos casais serodiscordantes
Idealmente deverá haver uma abordagem multidisciplinar destes casais, com especialistas em medicina materno-fetal, infecciologistas, neonatologistas, pediatras,
psiquiatras, assistente social e especialistas em medicina da reprodução2.
O casal deve ser informado das suas opções reprodutivas. Deve especificar-se que as técnicas de PMA
com lavagem de esperma, pese embora a sua segurança, são técnicas de redução do risco de transmissão, mas
não se pode assegurar a eliminação total desse risco2,3.
Os peritos sugeriram os seguintes critérios para selecção de doentes com infecção VIH e candidatos a
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técnicas de PMA2,17:
- motivação para a parentalidade
- relatório do Infecciologista que o segue a especificar o seu estado imunovirulógico recente, antecedentes de infecções oportunistas ou outras complicações associadas ao VIH, o estádio actual da infecção, os tratamentos antirretrovíricos actuais e passados e o motivo da sua alteração, assim como o uso
de tratamentos concomitantes (fármacos para tratamento de co-infecção por hepatite, metadona,
etc).
- infecção pelo VIH controlada e com contagem de
CD4 estável (habitualmente 6 meses)
- carga vírica indetectável no plasma e no esperma
(< 50/100 cópias/mL), o que geralmente requer terapêutica antirretrovírica
- adesão à terapêutica anti-retrovírica > 90%
Antes de se iniciar tratamentos de infertilidade,
como inseminação intra-uterina ou FIV/ICSI, procedimentos com custos elevados e demorados, deve-se
realizar um estudo básico de infertilidade, mesmo que
não haja história de infertilidade de nenhum dos membros do casal, de modo a diminuir a diminuir o número de procedimentos e exposições2,17,19.
Assim, também se deve efectuar o seguinte estudo
prévio a estes casais2,17,19:
Homem:
- Análises gerais e serologias (hepatite B e C, VDRL)
- Determinações específicas relacionadas com a infecção pelo VIH
- Espermograma (a presença de leucocitoespermia
aumenta o risco de transmissão do VIH, pelo que
deve ser sempre tratada)
- Culturas uretrais para exclusão de outras doenças de
transmissão sexual
Mulher:
- Análises de pré-concepção com serologias (VIH,
VHC, AgHbs e atcHbs, VDRL)
- Exame ginecológico com citologia cervico-vaginal
e culturas endocervicais/vaginais para exclusão de
outras doenças de transmissão sexual (vaginose bacteriana, infecções por HSV-2, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis e Neisseria gonorrhoeae)
- Avaliação da reserva ovárica
- Avaliação da permeabilidade tubar através de histerossalpingografia (as mulheres com infecção por
VIH têm risco aumentado de infertilidade tubar,
dado o aumento de prevalência de outras doenças de
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transmissão sexual; no entanto, se se planeia a realização de uma FIV/ICSI a avaliação da patência
tubar não é necessária)
- Ecografia ginecológica

Técnicas de PMA em casais serodiscordantes
(parceiro masculino seropositivo)
A amostra obtida com a lavagem do esperma pode ser
utilizada para duas técnicas de PMA: inseminação intra-uterina ou FIV/ICSI. A discussão sobre qual a técnica a utilizar não está ainda encerrada na literatura
médica.
Há autores que aconselham a realização de IIU se o
casal não apresenta alterações no seu estudo de fertilidade, advogando que esta é uma técnica simples, associada a menores taxas de complicações e a menor custo. Os principais autores europeus (pioneiros na técnica de lavagem de esperma) que utilizam esta técnica
há mais de 20 anos em centenas de ciclos não demonstraram nenhum caso de seroconversão nas mulheres nem nenhum caso de nascimento de crianças
infectadas pelo VIH2,8. Outros autores consideram que
a IIU traz desvantagens, na medida em que há potencial de contacto entre milhões de espermatozóides e
remanescentes do VIH do esperma e o tracto genital
da mulher e que, pela menor taxa de sucesso por ciclo,
serão necessários mais ciclos para conseguir uma gravidez2,7,13.
Os protocolos de estimulação a utilizar serão os
mesmos que se utilizam em mulheres com infertilidade. O objectivo da inseminação intra-uterina é colocar
esperma livre de vírus dentro da cavidade uterina na
altura da ovulação. Se as técnicas de PCR forem negativas para a presença de vírus, o esperma é transferido
para a cavidade uterina através de um cateter flexível2.
As técnicas de FIV/ICSI serão destinadas aos casais
serodiscordantes que apresentem alterações no seu estudo de fertilidade que indicam directamente a técnica ou que apresentem mau prognóstico para inseminação intra-uterina (por exemplo, idade materna avançada)2.
Alguns autores (principalmente nos EUA) continuam a considerar a ICSI como a técnica de PMA de
eleição nestes doentes, enumerando como vantagens2:
- o menor contacto do ovócito com a amostra de esperma potencialmente contaminada (contacto limita-se a um único espermatozóide injectado dentro do ovócito)
- as amostras de esperma com PCR negativa estão disponíveis para ciclos futuros se forem criopreservadas
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- a lavagem do esperma é efectuada antes do ciclo,
pelo que estes não são cancelados se o resultado da
PCR for positivo
- não é necessário um grande número de espermatozóides para atingir taxas de gravidez adequadas pós-lavagem (em contraposição com a inseminação intra-uterina)
- as taxas de gravidez são cerca de três vezes mais altas do que com a inseminação intra-uterina
- uma maior taxa de gravidez diminui o número de
tentativas e exposições
As taxas de gravidez pós-ICSI em casais serodiscordantes são semelhantes às dos casais sem infecção.
Não estão identificadas seroconversões em mais de
1300 ciclos de ICSI descritos. No entanto, tal como
na abordagem com IIU, o risco de transmissão não é
zero. A técnica está também associada a desvantagens,
tais como custo elevado, complicações associadas à estimulação ovárica, aumento de risco de gestação múltipla, anomalias congénitas, parto pré-termo, baixo
peso ao nascer e complicações associadas a estes desfechos e o risco cirúrgico associado à punção folicular.
Há também autores que apontam a possibilidade de
ao injectar um único espermatozóide, potencialmente
infectado com uma partícula de VIH, directamente
num ovócito, poder haver incorporação do genoma vírico no futuro embrião, com consequências desconhecidas mas possivelmente graves, como por exemplo,
crianças infectadas iatrogenicamente pelo VIH2,13,15.
A primeira série de doentes submetidas a técnicas de
PMA com lavagem de esperma foi publicada em 1992
com bons resultados14. O grupo CREATHE Network
(Centres for Reproductive Assisted Techniques for
HIV in Europe) reportou a maior série publicada até
hoje de técnicas de PMA com lavagem de esperma
confirmando a segurança e eficácia destas técnicas4.
Estão também publicados em várias séries os resultados de 3900 ciclos de inseminação intra-uterina e 738
ciclos de FIV/ICSI, não se tendo detectado seroconversões nos casais ou filhos dos doentes infectados, e
com uma taxa média de gravidez por ciclo de inseminação artificial de 18% e de ICSI de 38,1%. A taxa de
gravidez por inseminação é superior quando comparada com a da população com infertilidade, e isto deve-se provavelmente ao facto de os casais serodiscordantes serem potencialmente férteis e apenas metade destes doentes apresentar problemas reprodutivos20.
É importante relembrar sempre a importância da
utilização sistemática do preservativo durante os tratamentos de fertilidade, a gravidez e o período pós-par-
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to. A serologia vírica e o doseamento da carga vírica do
elemento do casal seronegativo devem ser realizados de
forma seriada durante o tratamento e gravidez, e à mãe
e recém-nascido durante o primeiro ano de vida3.

REPRODUÇÃO EM CASAIS SERODISCORDANTES
PARA O VIH: PARCEIRO FEMININO
SEROPOSITIVO
A utilização da HAART, associadamente a outras medidas preventivas (profilaxia intraparto, cesariana electiva em determinados casos, aleitamento artificial e tratamento do recém-nascido) permitiram situar o risco
de transmissão vertical do VIH abaixo dos 2%. Em
doentes tratadas com HAART e carga vírica indetectável durante o parto, esta percentagem pode ser muito inferior a 1%.
Em geral, as doentes infectadas por VIH em condições de estabilidade imunovirulógica da infecção,
com bom seguimento clínico e bom cumprimento terapêutico são candidatadas a gravidez e devem receber
aconselhamento reprodutivo individualizado e multidisciplinar.
Tal como se expõe a seguir, estas doentes têm maior
frequência de problemas de fertilidade, pelo que pode
ser aconselhável o estudo da fertilidade previamente a
tentativa de concepção. No entanto, as mulheres infectadas pelo VIH não requerem necessariamente o
uso de técnicas de PMA. Se o parceiro não está infectado podem realizar auto-inseminações, isto é, manter
relações sexuais nos dias férteis com um preservativo
sem espermicida e colocar o esperma na vagina com
uma seringa. Se estas doentes não conseguem gravidez
por estes meios, ou se existem alterações no estudo da
fertilidade do casal, pode-se propor o uso de técnicas
de PMA.

Infecção VIH e fertilidade feminina
Diferentes estudos realizados inicialmente na população africana e posteriormente na população norte-americana mostraram uma redução da fertilidade nas
mulheres infectadas pelo VIH. Existe controvérsia
quanto aos mecanismos pelos quais se produziria essa
redução de fertilidade. Se há estudos em que foram
descritas alterações dos ciclos menstruais em estádio de
SIDA ou de baixas contagens de CD421 há outros, descritos no Reino Unido e EUA, que reportam padrões
menstruais normais independentemente da contagem
de CD422,23. Outros autores descreveram um aumento
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da incidência de amenorreia nas mulheres com infecção pelo VIH independentemente da sua contagem de
CD4 ou estádio da doença, estando esta relacionada
com o uso prévio de drogas de abuso24. Por outro lado,
vários autores objectivaram que as doentes infectadas
pelo VIH apresentam marcadores de reserva ovárica
alterados e lançou-se uma possível relação entre infecção por VIH, falência ovárica prematura e resistência
à estimulação com gonadotrofinas25,26. Todavia, outros
estudos não demonstraram que a infecção por VIH
afectasse a reserva ovárica destas doentes, nem demonstraram um efeito gonadotóxico directo por parte do VIH27.
Tem sido dada pouca atenção ao possível impacto na
função reprodutiva das várias perturbações endócrinas
associadas à SIDA e ao efeito da terapêutica antirretrovírica (especialmente os inibidores da protease) no
metabolismo lipídico e resistência à insulina, com efeitos a nível da foliculogénese e dos processos reguladores da ovulação7. Alguns destes fármacos produzem toxicidade mitocondrial. Por isso, da mesma forma que
afectam a qualidade do esperma, existem estudos que
demonstram uma deplecção de DNA mitocondrial nos
ovócitos das doentes tratadas com certos antirretrovíricos, o que levaria a uma diminuição do potencial de
fecundação do ovócito. Outros autores observaram
uma toxicidade directa da zidovudina em embriões de
rato mediante a supressão da divisão celular no embrião pré-implantatório. Também se deve dar mais
atenção à questão relativa à inocuidade das moléculas
antivíricas para o feto, recém-nascido e criança, um assunto controverso e com importância. Dois estudos
franceses descreveram o aparecimento de doença mitocondrial em várias crianças expostas à zidovudina
e/ou lamivudina. Um deles, com um grupo de 1754
crianças expostas, descreveu oito casos de doença mitocondrial, sendo que 2 destas crianças acabaram por
falecer nos primeiros dois anos de vida. Os sintomas
clínicos e biológicos destas 8 crianças são compatíveis
com disfunção das cadeias respiratórias mitocondriais.
Este diagnóstico é suportado por análises específicas de
tecidos e análises celulares mitocondriais28. O outro
grupo francês descreveu 12 casos de crianças com
doença mitocondrial num grupo de 2644 crianças expostas29. Estima-se que a prevalência de doença mitocondrial nas crianças francesas seja de 1/5.0001/20.00028. No entanto, um estudo americano não revelou nenhuma patologia particular nestas crianças,
tendo cada um dos grupos (exposição versus placebo)
122 crianças30. Os inibidores da protease efavirenz e
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ddC (zalcitabina) devem ser evitados na gravidez pela
potencial teratogenicidade e a associação dos inibidores da protease d4T (estavudina) e ddi (didanosina)
pela sua potencial toxicidade para a grávida7.
A principal via de transmissão do VIH nas mulheres em todo o mundo é através de relações heterossexuais. Como consequência, estas doentes apresentam
um maior risco de outras doenças de transmissão sexual concomitantes e, por isso, maior prevalência de
doença inflamatória pélvica e obstrução tubar7.

Avaliação e aconselhamento pré-concepcional
Numa mulher com infecção por VIH, a gravidez deve
ser considerada de alto risco e, por isso, a vigilância
deve ser efectuada em centros especializados com equipas multidisciplinares e com experiência no seguimento destas doentes. Recomenda-se um controlo estrito da infecção antes de planear uma gravidez. Até
conseguir um estado óptimo para a gravidez (com bom
controlo imunovirulógico, seguimento clínico adequado e adesão ao tratamento), recomenda-se contracepção eficaz. Se possível, modificar-se-á o esquema
antirretrovírico para um recomendado na gravidez e
evitar-se-á o uso de fármacos restritos como o efavirenz. A zidovudina é o fármaco disponível com o qual
se tem mais experiência na gravidez e deve fazer parte
da HAART sempre que seja possível, excepto se existe resistência documentada ou intolerância ao mesmo.
A doente deve estar informada acerca do risco de transmissão vertical e das estratégias recomendadas para a
sua prevenção, em especial a indicação da HAART
durante a gravidez em todas as doentes, independentemente do seu estado imunovirulógico. A doente deve
conhecer tanto os aspectos benéficos do tratamento
como as possíveis repercussões sobre a sua saúde e sobre a do recém-nascido. A HAART associa-se principalmente a toxicidade hepática (nevirapina), toxicidade mitocondrial e acidose láctica (inibidores nucleosídeos da transcriptase reversa) e hiperglicemia e prematuridade (inibidores da protease). Os efeitos a longo
prazo da exposição fetal aos antirretrovíricos não são
bem conhecidos. Também devemos informar as doentes sobre o aumento dos riscos obstétricos em relação
à população em geral: abortamento, parto pré-termo,
rotura prematura de membranas, pré-eclâmpsia, restrição de crescimento fetal e morte fetal intra-uterina.
Se os membros do casal são serodiscordantes ou têm
um padrão virológico diferente, devemos insistir na
prevenção da transmissão sexual mediante a utilização
de preservativo. Na consulta de pré-concepção solici-
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ta-se um relatório do Infecciologista em que conste o
estado imunovirulógico prévio e actual da doente, os
antecedentes de infecções oportunistas e outras complicações associadas ao VIH, os tratamentos antirretrovíricos prévios, o motivo das alterações do tratamento e a HAART actual, assim como o uso de outros tratamentos concomitantes (metadona, ribavirina, etc). De igual modo, realiza-se uma citologia
cervico-vaginal se a doente não tiver uma recente, despistam-se outras doenças de transmissão sexual mediante culturas cervico-vaginais e pede-se um hemograma e bioquímica com perfil hepático, determinação de serologias (VDRL, toxoplasmose, rubéola,
CMV, hepatites B e C), contagem de linfócitos CD4
e carga vírica do VIH no plasma2,31.

Técnicas de PMA em casais serodiscordantes:
parceiro feminino seropositivo
Antes da realização de técnicas de PMA deve-se pedir um estudo completo de fertilidade: estudo hormonal basal, histerossalpingografia, ecografia ginecológica e outros exames de acordo com as particularidades
de cada caso. Os protocolos de estimulação para técnicas de PMA devem ter em conta que estas doentes
podem apresentar com maior frequência uma diminuição da reserva ovárica e necessidade de doses mais
altas de gonadotrofinas para a estimulação ovárica. Um
estudo reportou que apenas as contagens de linfócitos
CD4 tinham efeito na ocorrência de resistência ovárica à estimulação com gonadotrofinas. Por outro lado,
deve informar-se o casal sobre a possibilidade de que
os resultados obtidos nestas técnicas sejam inferiores ao
da população em geral, embora exista controvérsia sobre este tema. Alguns autores referem uma associação
a taxas de gravidez mais baixas e a uma relação entre o
prognóstico do ciclo de tratamento e os níveis de CD4
da doente32,33, embora estes dados não estejam confirmados por outros estudos.
Condições necessárias para realizar técnicas
de PMA em mulheres infectadas pelo VIH
Os laboratórios de reprodução medicamente assistida
que realizem tratamentos a estas doentes devem dispor
de instalações adequadas e separadas do laboratório
principal, com equipamento exclusivo, para trabalhar
com estas amostras contaminadas e para evitar a contaminação das amostras biológicas das restantes doentes. O pessoal deve estar especificamente formado no
manuseamento deste tipo de amostras. Devem ter-se
contentores de congelação independentes para os em-
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briões supra-numerários (o VIH consegue sobreviver
no nitrogénio líquido, sendo possível a contaminação
cruzada de amostras presentes nos contentores de congelação de nitrogénio líquido) e a técnica de selagem
deve ser o mais segura possível. O pessoal médico implicado na avaliação e controlo clínico destas doentes
deve trabalhar conjuntamente com médicos infecciologistas3,18.

CONCLUSÕES
O aumento da longevidade e qualidade de vida dos
doentes com infecção pelo VIH fez com que eles pensassem no desejo reprodutivo e que procurassem assistência médica, de modo a evitar colocar o parceiro em
risco de infecção.
Os doentes infectados pelo VIH que realizam tratamento com HAART apresentam um risco baixo,
embora não nulo de transmissão heterossexual do vírus. A infecção por VIH e o tratamento com HAART
associam-se a degradação dos parâmetros de qualidade do espermograma. Os doentes infectados pelo VIH
com desejo reprodutivo devem ser referenciados a centros especializados para receber informação adequada
e avaliar as suas opções reprodutivas. Os doentes que
procuram Serviços de Medicina da Reprodução devem apresentar uma grande motivação para uma gravidez, um controlo adequado da infecção com contagens estáveis de CD4 durante pelo menos 6 meses,
adesão à terapêutica antirretrovírica superior a 90% e
cargas víricas séricas indetectáveis. Os centros que realizam técnicas de PMA em doentes infectados pelo
VIH devem dispor de instalações e protocolos adequados. Idealmente o esperma e os embriões de doentes com infecção pelo VIH devem ser armazenados em
contentores separados.
As técnicas de PMA com lavagem de esperma demonstraram eficácia na redução do risco de transmissão e segurança no tratamento reprodutivo dos casais
serodiscordantes nos quais o homem é o elemento infectado. Estas técnicas separam os espermatozóides
móveis do vírus livre e do vírus presente em leucócitos.
É recomendável a realização de um estudo de fertilidade prévio ao casal. A amostra de esperma obtida poderá ser utilizada para inseminação intra-uterina ou
FIV/ICSI. O parceiro não infectado deve ser monitorizado periodicamente com serologia e carga vírica do
VIH durante o tratamento, gravidez e pós-parto.
No nosso meio, a taxa de transmissão vertical do

Acta Obstet Ginecol Port 2014;8(1):65-74

Cátia Lourenço, Eduarda Felgueira, Angelina Tavares

VIH é inferior a 2%. É fundamental a avaliação pré-concepcional da mulher infectada, para estabelecer as
condições óptimas para a gravidez e diminuir ao máximo o risco de transmissão vertical. Estas doentes devem ser informadas do aumento dos riscos obstétricos
e da toxicidade da HAART durante a gravidez.
As mulheres infectadas pelo VIH não necessitam
necessariamente de terapêutica antirretrovírica para
conseguir uma gravidez. No entanto, este grupo de
doentes apresenta uma fertilidade diminuída. Se se
realizam técnicas de PMA deve ter-se em conta uma
possível diminuição da reserva ovárica com necessidade de doses mais altas de gonadotrofinas.
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