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Conclusões 

 

��Foi possível detectar segmentos do genoma de HHV-8 em material de 

biópsia de casos de SK/aids, e no sangue, saliva e urina de pacientes com 

SK/aids e HIV/aids, ressaltando que, esses fluidos biológicos têm potencial 

infectante. 

 

��A detecção de segmentos do DNA/HHV-8 das regiões; 5’, central e 3’ do 

genoma viral, falam a favor da presença do genoma completo nos fluidos 

biológicos pesquisados e, de uma possível aquisição e ou transmissão 

deste vírus por transfusão sangüínea ou por contato íntimo com saliva e 

urina contaminadas. 

 

��As PCRs que identificam as regiões ORF 26, ORF K8.1 e ORF 73 foram as 

que apresentaram melhor desempenho na identificação de DNA/HHV-8 

quando foram analisados material de biópsia, sangue e saliva e, a PCR 

para a ORF 25, o pior resultado. No entanto, para a urina as PCRs ORF 25 

e ORF 26 foram as de melhor desempenho. A PCR ORF K1 mostrou 

resultado intermediário devendo ser empregada quando a intenção é a 

subtipagem viral. 

 

��Houve associação entre reatividade de anticorpos dirigidos a antígenos de 

fase lítica da infecção por HHV-8 e a presença do vírus no sangue 

periférico, assim como, reatividade de anticorpos dirigidos a antígenos de 

fase latente da infecção viral e detecção de DNA/HHV-8 na saliva. Estes 

resultados sugerem que a boca pode ser um sítio de latência da infecção 

por HHV-8 e confirmam a presença de DNA/HHV-8 no sangue, durante a 

fase aguda e de reativação da infecção viral. 

 

��Foram detectados os três subtipos virais mais freqüentes em todo o mundo 

(A, B e C) na população SK/aids e HIV/aids de São Paulo, não havendo 
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associação significante entre os subtipos virais, características 

demográficas dos pacientes e localização do Sarcoma de Kaposi. Foi 

detectado um caso de infecção por HHV-8 do subtipo E (ameríndio) em 

paciente com SK/aids. 

 

��A variabilidade de subtipos virais que circulam em paciente com HIV/aids 

independentemente da cor da pele e origem étnica dos pacientes, reforça 

as características para a aquisição/transmissão do HHV-8 nessa 

população, na qual a promiscuidade e o sexo com múltiplos parceiros 

possibilita a infecção por cepas de HHV-8 de diferentes regiões 

geográficas. 

 

 


