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Introdução 

O sarcoma de Kaposi (SK) é doença sistêmica multifocal maligna, que tem 

origem no endotélio vascular e que tem evolução clínica muito variável. A manifestação 

mais freqüente desta doença é o aparecimento de lesões cutâneas, mas também pode 

haver o envolvimento das mucosas, sistema linfático e vísceras, em particular do 

pulmão e tubo digestivo (ANDREONI et al., 2000). 

Mais de cem anos se passaram desde a primeira descrição do SK por Moritz 

Kaposi (KAPOSI, 1872) até a descoberta do agente etiológico da doença por Chang e 

colaboradores (CHANG et al., 1994), descrito como o Herpesvírus Humano tipo 8 

(HHV-8), também chamado de herpesvírus associado ao SK (KSHV). A identificação 

de um novo herpesvírus humano em tecido tumoral de pacientes com SK e aids 

(SK/aids) foi realizada utilizando a técnica de RDA (“Representation Difference 

Analysis”), na qual comparam-se dois ou mais DNAs usando como princípio básico a 

reação em cadeia de polimerase (PCR – “Polymerase Chain Reaction”). Em poucos 

anos desde a sua descoberta em 1994, esse vírus tem sido associado a várias outras 

doenças como o linfoma de efusão primária (PEL), doença multicêntrica de Castleman 

associada a aids (MCD), doença febril, mieloma múltiplo, sarcoidose e em casos raros 

de falência de medula óssea, acometendo principalmente indivíduos 

imunocomprometidos, como pacientes com aids e receptores de transplantes de 

órgãos (DI ALBERTI et al., 1997; ABLASHI et al., 2002; DOURMISHEV et al., 2003; 

DUPIN et al., 2000). 

Sarcoma de Kaposi (SK) 

Utilizando métodos moleculares o DNA do HHV-8 foi localizado em 

células fusiformes, células endoteliais e monócitos de pacientes com SK (BOSHOFF et 

al., 1995; DITTMER et al., 1998). Tem sido sugerido que as células B infectadas e os 

monócitos podem ser responsáveis pela circulação do HHV-8, contribuindo para a 

natureza multicêntrica das lesões do SK (BIRKMANN et al., 2001).  
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Os fragmentos de DNA do HHV-8 podem ser detectados em até 95% dos 

tecidos de SK, independentemente do seu subtipo clínico (DUPIN et al., 1995; MOORE 

& CHANG, 1995). No entanto, o número de cópias deste vírus em células fusiformes de 

SK é baixa (aproximadamente uma cópia por célula) (CESARMAN et al., 1995, DUPIN 

et al., 1999; KATANO et al., 1999; KELLAM et al., 1999). 

Clinicamente, o sarcoma de Kaposi pode ser classificado em quatro formas 

clínico-epidemiológicas distintas: 

�� Sarcoma de Kaposi Clássico 

É uma doença de pele, que acomete principalmente homens com mais de 60 

anos, que residem em áreas do Mediterrâneo, do Leste Europeu e de descendência 

judaica. O SK aparece com múltiplas formas: placas vermelho-arroxeadas e nódulos 

nos membros inferiores. Tem um curso crônico e raramente ocorre envolvimento 

visceral, porém podem ocorrer complicações devido a linfoedemas ou hiperqueratose 

(PETERMAN et al., 1991). 

 

�� Sarcoma de Kaposi Endêmico ou Africano 

Esta forma de sarcoma possui quatro padrões clinicamente distintos: 

�� doença cutânea nodular benigna, semelhante ao sarcoma de Kaposi 

clássico, a qual ocorre, predominantemente, em adultos jovens (idade média de 35 

anos) com proporção entre homem/mulher de 13-17/1 (TAYLOR et al., 1992);  

��  doença cutânea agressiva localizada, invadindo tecidos moles e ossos, a 

qual é normalmente fatal dentro de 5 a 7 anos (KESTENS et al., 1985; TAYLOR et al., 

1992); 

�� doença mucocutânea e visceral  

��  doença linfadenopática fulminante, a qual rapidamente dissemina para os 

linfonodos e órgãos viscerais geralmente sem apresentação de lesões cutâneas, 
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ocorrendo principalmente em crianças (idade média de 3 anos) na proporção de 3 

homens para 1 mulher (KESTENS et al., 1985). 

�� Sarcoma de Kaposi epidêmico ou Associado à aids (SK/aids) 

A doença se manifesta tanto sob a forma de lesões cutâneas quanto viscerais, 

sendo a forma mais agressiva do SK. As lesões podem surgir rapidamente em poucos 

dias, iniciando como máculas, freqüentemente evoluindo para pápulas e tumores. 

Antes da terapia anti-retroviral combinada ou "Highly active antiretroviral therapy" 

(HAART), a doença era um marcador da aids. Acomete indivíduos adultos/jovens, 

sendo mais freqüente em homens com comportamento de risco homossexual (ANON, 

1981; ANTMAN & CHANG, 2000; BERAL et al., 1990). 

Sarcoma de Kaposi Iatrogênico 

Tem sido descrito em pacientes recebendo terapia imunossupressiva crônica e 

em receptores de transplante de órgãos. É mais comum em regiões endêmicas de 

HHV-8, em indivíduos do sexo masculino (PARRAVICINI et al., 1997; REGAMEY et al. 

1998b, KONDO et al., 2000, SECKIN et al., 2000). 

Sinais, sintomas, diagnóstico e tratamento do SK/aids 

Em pacientes infectados pelo HIV o SK é uma doença definidora de aids. Têm 

sido observados quadros com evolução rápida, levando à morte, sobretudo os 

pacientes com imunossupressão grave não tratada. A evolução rápida se deve 

principalmente ao envolvimento da proteína de transativação do HIV (Tat), essa 

proteína se liga a moléculas de adesão das células epiteliais estimulando a expressão 

de citocinas, moléculas de adesão, que desempenham um importante papel na 

reativação e progressão do SK (HUANG et al., 2001; ENSOLI et al., 2002). Foi 

demonstrado também que um produto do gene do HHV-8 (K1E2) interage 

sinergicamente com a proteína Tat do HIV aumentando sua expressão (PLESKOFF et 
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al., 1997). Assim tanto o HIV, como o HHV-8 atuam aumentando a expressão do outro 

vírus, o que contribui na progressão e agravamento das infecções. O SK apresenta 

uma incidência maior no grupo de homens infectados pelo HIV, principalmente entre os 

HSH (BERAL et al., 1990). As mulheres parceiras de homens bissexuais têm maior 

risco de desenvolverem SK. Já o grupo de usuários de drogas intravenosas (UDI) tem 

um menor risco de desenvolverem SK (PETERMAN et al., 1991). 

Nos Estados Unidos o SK é mais freqüentemente encontrado em homens 

homossexuais com aids, onde mais de 40% dessa população tem SK (RABKIN et al. 

1998). Este dado significa que nesse grupo de risco o SK é 20 vezes mais incidente do 

que em homens heterossexuais com aids (MARTIN et al., 1998; GRULICH et al., 

1999). 

Paradoxalmente, no Brasil, alguns trabalhos realizados com populações com 

risco de adquirir o SK epidêmico e em população de banco de sangue mostraram 

associação entre soro-positividade para o HHV-8, o gênero e a preferência sexual. 

Taxas elevadas de infecção por HHV-8 foram detectadas em indivíduos 

homossexuais/bissexuais masculinos, homens heterossexuais promíscuos, com e sem 

SK (ZHANG et al.,1998; CATERINO-DE-ARAUJO et al., 1999; ZAGO, 1999; 

PIERROTTI, 2000; PIERROTI et al., 2000; KELLER et al., 2001; CARBONE, 2003, 

SOUZA et al., 2004).  

Nesses casos a sobrevida média após o diagnóstico tem sido de um ano. Desde 

a introdução da HAART em 1996, a freqüência do SK tem diminuído acentuadamente 

nas pessoas infectadas pelo HIV e a melhoria do curso clínico da doença também de 

forma acentuada com bom prognóstico mesmo nos pacientes apresentando SK com 

envolvimento visceral (apud CATERNO-DE-ARAUJO et al., 2000).  

O HHV-8 pode ser detectado nas amostras de tecidos de lesão de SK por meio 

de técnica de PCR. Em termos sorológicos, os anticorpos contra o HHV-8 podem ser 

detectados meses antes do aparecimento das lesões tumorais.  
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A extensão do SK/aids pode variar muito. Além de nódulos ou máculas isoladas 

que podem se manter inalterados durante vários anos, como também de formas 

rapidamente progressivas com disseminação cutânea e comprometimento de gânglios 

ou vísceras. Se não for tratado, o tumor infiltrativo agressivo pode conduzir à morte em 

semanas. No SK pulmonar foi demonstrado o crescimento monoclonal do tumor. A 

introdução da HAART melhorou significativamente o prognóstico dos doentes com SK, 

mesmo naqueles com SK extenso e com envolvimento visceral. O sistema de 

estadiamento mais utilizado no SK foi estabelecido em 1993 pelo “AIDS Clinical Trials 

Group” (ACTG), com validação dos seus critérios em 1997 (KROWN et al., 1997).  

Em muitos pacientes com SK/aids é possível ocorrer a estabilização ou completa 

remissão dos tumores apenas pela reconstituição imune (aumento no número de 

linfócitos CD4+) e diminuição da carga viral do HIV. De todas as terapêuticas eficazes a 

HAART é a de escolha. Pode-se combinar a HAART, utilizando também inibidores de 

protease (IPs) com terapêutica local (crioterapia, retinóides e radioterapia). 

Dependendo do tamanho e da localização do tumor podem ser utilizadas as 

seguintes terapêuticas: criocirurgia, alcalóides da vinca, bleomicina ou interferon, 

intralesionais, radioterapia, radioterapia por aceleradores lineares, radiação do cobalto 

(fracionada), retinóides (ácido 9-cis-retinóico) e camuflagem cosmética. Além da 

vinblastina intrafocal, os tumores da cavidade oral podem também ser tratados com 

injeções intralesionais de sulfato de tetradecil (RAMIREZ-AMADOR et al., 2002). 

A terapêutica sistêmica com quimioterápicos é indicada em pacientes com SK 

disseminado de pele ou sistêmico. O tratamento sistêmico com interferon alfa (IFN-�), 

paclitaxel ou antraciclinas lipossômicas, está reservado para as situações de 

progressão de doença pós-HAART ou nas situações de comprometimento visceral 

(SGADARI et al., 2002). 

Atualmente é utilizado um regime combinado de drogas em doses menores de 

adriamicina, bleomicina e vincristina (ABV) que mostrou superioridade terapêutica e 

menor toxicidade e é o que tem sido mais amplamente utilizado (GILL et al., 1991; 

FISHL et al. 1993). 
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Características Biológicas do HHV-8 

O HHV-8 é um membro da família Herpesviridae, pertencente à subfamília 

Gammaherpesviridae, a mesma do Vírus Epstein-Barr (EBV), tendo sido o primeiro 

vírus descrito do gênero Rhadinovírus que infecta seres humanos (CHANG et al., 1994; 

MOORE et al., 1996a; LUPPI, 2000). A característica principal deste grupo é a 

transformação celular e a capacidade de causar lesões tumorais em seus hospedeiros 

(BUBMAN & CESARMAN, 2003). 

As principais células alvo da infecção pelo HHV-8 são os linfócitos B e células do 

endotélio vascular (MESRI et al., 1996; BLACKBOURN et al., 1997). 

A partícula viral completa do HHV-8 mede cerca de 150 nm de diâmetro, com 

simetria icosaédrica formada por 162 capsômeros protéicos e um envelope semelhante 

a outros herpesvírus humanos. O capsídeo viral é composto por um core central que 

contém o material genético viral (DNA - ácido desoxirribonucléico). O envelope viral é 

formado a partir da membrana nuclear interna, quando as partículas brotam do núcleo 

para o citoplasma da célula hospedeira. O espaço interno entre o nucleocapsídeo e o 

envelope é preenchido pelo tegumento (RENNE et al., 1996a, SAID et al., 1997) 

(Figuras I e II). Como outros herpesvírus, o estado de latência é caracterizado por 

formas epissomais. 

 

www.herpes.ru/ her/pat/hhv8/. Acesso em 04 nov. 2004 

Figura I. Representação esquemática do HHV-8 
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   www.whsc.emory.edu/ _pubs/ph/spring04/strain.html. Acesso em 02 jun.2005 e 04 nov. 2004. 

Figura II. Aspecto morfológico de partículas completas do HHV-8 

Estrutura genômica 

O genoma do HHV-8 consiste em uma molécula de DNA linear, de cadeia dupla, 

com cerca de 170 Kb que codifica aproximadamente 100 proteínas distintas (RENNE et 

al., 1996b). Este genoma apresenta uma região única de cadeia longa codificante 

(LUR- “long unique region”), composta por baixas concentrações de G + C (53,5%). 

Nela encontram-se as regiões abertas de leitura (ORFs – “open reading frames”) e uma  

região terminal (TR- “terminal repeat”) em ambas extremidades que contém sítios 

reguladores e altas concentrações de G + C (84,5%), constituída de 801 pares de base 

(RUSSO et al., 1996). Durante a fase de infecção latente, o genoma do HHV-8 se 

apresenta na forma circular (Figura III), epissomal e são produzidas poucas proteínas 

virais. Durante a fase lítica o genoma passa para a forma linear (RENNE et al., 1996b) 

quando há total atividade viral e expressão de todas as proteínas virais. Geralmente a 

reativação viral ocorre em decorrência de imunossupressão do hospedeiro (HENGEE 

et al., 2002 a e b). 
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Figura III - Representação esquemática do genoma do HHV-8 na forma epissomal 

(SHARP & BOSHOFF, 2000). 

HHV-8 e genes homólogos às células do hospedeiro 

O HHV-8 apresenta vários genes que parecem ter sido incorporados das células 

eucarióticas infectadas ao seu DNA, sendo que vários deles estão implicados na 

imortalização celular e oncogênese. Esse vírus apresenta genes comuns à família dos 

herpesvírus e outros específicos do HHV-8 (precedidos pela letra K) (Quadro II)  

(RUSSO et al., 1996; NEIPEL et al., 1997; BIBERFELD et al., 1998; SCHULZ, 1998; 

SCHULZ & MOORE, 1999; ZONG et al., 1999; ZUR-HAUSEN, 1999; COSCOY & 
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GANEM, 2000; FOREMAN, 2001; GHANDI & GREENBLATT, 2002; LEÃO et al., 2002; 

WANG et al., 2002; DOURMISHEV et al., 2003). 

O epissoma viral é mantido por uma proteína de alto peso molecular (222-234 

KDa) composta por 1162 aminoácidos (aa) chamada de antígeno nuclear latente (LNA) 

ou antígeno nuclear relacionado à latência do vírus HHV-8 (LANA), codificado pela 

ORF 73, semelhante ao EBNA 1 do EBV. A proteína LANA tem propriedades anti-

apoptóticas expressas via p53, inibindo a sua ativação e contribuindo dessa forma, 

para o crescimento e transformação celular. Em seu genoma encontram-se vários 

genes que codificam proteínas que interferem no sistema imune, com a regulação do 

ciclo celular, atuando tanto na fase de transformação celular como também na indução 

de tumores. Os principais exemplos são: a ciclina D-viral homologa (v-cyc), fator 

regulador de interferon (vIRF), homólogo da interleucina 6 (vIL-6), três proteínas 

homólogas às quimiocinas inibidoras de macrófagos (vMIP-I, vMIP-II e vMIP-III), o 

receptor acoplado da proteína G (vGPCR), os inibidores de FLICE (vFLIP) e o 

homólogo de Bcl-2 (vBcl-2) (Figura IV) (HENGEE et al., 2002b; BUBMAN & 

CESARMAN, 2003). 
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Quadro I – Alguns genes do HHV-8 semelhantes aos genes presentes em outros vírus 

e no DNA humano: proteínas codificadas e propriedades funcionais. 

 

Genes do 

HHV-8 
Proteínas codificadas Propriedades funcionais 

ORF 8 Glicoproteína gB 
Facil i tação da entrada do 

vírus na célula 

ORF 9 DNA polimerase Polimerisação do DNA 

ORF 16 v-bcl-2 Inibição de apoptose 

ORF 25 Proteína do capsídeo principal  

ORF 26 v-p23, proteína de capsídeo  

ORF 59 Proteína de replicação do DNA Replicação 

ORF 65 Proteína de capsídeo  

ORF 71 v-FLIP Inibição de apoptose 

ORF 72 v-cicl ina Proliferação celular 

ORF 73 Proteína de fase latente nuclear Latência viral 

ORF 74 v-GPCR 
Angiogênese, 

proliferação celular 

ORF K1 Proteína de transmembrana Sinalização e 
proliferação celular 

ORF K2 v-IL-6 Proliferação de 
plasmócitos 

ORF K4 v-MIP-II  Angiogênese 
ORF K4.1 v-MIP-II I  Indução de Th2 

ORF K5 Semelhante a BHV4-IE1 Internalização e 
endocitose de MHC-I 

ORF K6 v-MIP-I Angiogênese 
ORF K7 Proteína de transmembrana Inibição de apoptose 
ORF K8 

(K8.1/K8.1B) Glicoproteínas de classe I/ I I  Fator de transcrição 

ORF K9 v-IRF-1 Inibição de interferon 
ORF K12 Proteína kaposina Proteína hidrofóbica 
ORF K13 v-FLIP Inibição de apoptose 
ORF K14 v-ICAM Sinalização intercelular 
ORF K15 Proteína de membrana  Sinalização de l infócitos 
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Figura IV – (A) Representação esquemática das proteínas expressas pela célula 

infectada pelo HHV-8 envolvidas na oncogênese, adaptada de ANTMAN & CHANG 

2000; (B) Representação esquemática do mecanismo de patogênese do SK (HENGGE 

et al. 2002b). 
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Durante a fase de replicação viral vários genes do HHV-8 são ativados, 

traduzidos e expressos, principalmente das regiões ORFs K1, K8.1, 25, 26 e 65. O 

gene ORF K1 codifica uma glicoproteína de transmembrana de 46 KDa, usada  na 

subtipagem do HHV-8 (subtipos A, B, C, D e E) (POOLE et al., 1999; ZONG et al., 

1999; BIGGAR et al., 2000); e esses subtipos virais estão relacionados a regiões 

geográficas distintas e podem estar associados a migrações populacionais.  A ORF 

K8.1 codifica duas glicoproteínas imunogênicas (gp K8.1 A e gp K8.1 B), reconhecidas 

no soro de pacientes com SK nos ensaios de fase lítica. (CHANDRAN et al., 1998; ZHU 

et al., 1999). As ORFs 25, 26 e 65 codificam proteínas estruturais do capsídeo do HHV-

8 e as duas primeiras são homólogas a proteínas de outros herpesvírus (LIN et al., 

1997). 

A identificação da infecção viral pelo HHV-8 por meio de hibridização “in situ” 

(HIS) pode ser realizada tendo-se como alvo o genoma viral ou transcritos específicos 

de dois RNAs virais: T0.7 e T1.1 (respectivamente de 0,7 e 1,1 Kb) usadas na 

identificação de células HHV-8 positivas (STASKUS et al., 1997). 

Embora o HHV-8 seja encontrado em apenas 1 a 6% das células endoteliais, por 

meio de ensaios “in vitro” foi demonstrado que a infecção viral interfere 

significantemente na sobrevida dessas células, promovendo a proliferação celular 

independente de fixação (FLORE et al., 1998). O esclarecimento da patogênese do SK 

tem se beneficiado das informações coletadas de trabalhos, que avaliam sua 

associação com a infecção pelo HHV-8 e o papel das proteínas como co-fatores do 

processo de transformação celular (NEIPEL & FLECKENSTEIN, 1999, GANDHI & 

CESARMAN, 2002; GERAMINEJAD et al., 2002). 

Subtipos do HHV-8 

As primeiras análises de seqüênciamento do HHV-8 foram realizadas nos 

produtos de PCR das ORF 26 e ORF 75 por ZONG et al., em 1997, quando foram 

descritos os subtipos de pacientes com SK clássico do Mediterrâneo, endêmico 

africano e epidêmico americano, sendo proposto o primeiro sistema de classificação de 
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HHV-8 com identificação de três subtipos virais principais (A, B e C). Os subtipos A e C 

foram encontrados nas amostras americanas e pacientes com SK clássico, enquanto o 

subtipo B foi detectado principalmente nas amostras africanas (SK endêmico). Na 

mesma época, DI ALBERTI et al.,1997, analisando segmentos de DNA da ORF 26, 

identificaram quatro subtipos virais (A, B, C e D) em isolados dos Estados Unidos da 

América (EUA), África e Europa. Os subtipos A e D foram detectados em amostras 

americanas e africanas e os subtipos B e C em amostras do Reino Unido e da Itália. 

Em estudo da ORF 26 realizado com amostras de SK-AIDS do Brasil, 

CATERINO-DE-ARAUJO et al., 1997 e CATERINO-DE-ARAUJO, 1998, detectaram os 

subtipos B e C circulando em São Paulo. 

 Mais recentemente foram seqüenciados os genes ORF K1 de vários isolados 

clínicos de HHV-8 que mostraram alto percentual de variabilidade (mais de 20%) o que 

permitiu uma robusta análise filogenética (MENG et al., 1999). O gene ORF K1 possui 

três regiões principais: extracelular, transmembrana e citoplasmática, que contém as 

regiões hipervariáveis VR1 (aa 51-92) e VR2 (aa 191-231) (MENG et al., 1999 e ZONG 

et al., 1999). As regiões hipervariáveis do gene da ORF K1 são suficientemente 

informativas para serem utilizadas na subtipagem de HHV-8. 

Assim, análises de seqüências do HHV-8 utilizando o seqüenciamento da ORF 

K1 tem revelado 5 principais subtipos do HHV-8 (A, B, C, D e E) descritos até o 

momento e mais recentemente o subtipo Z descrito em uma tribo africana . O subtipo B 

é mais amplamente encontrado na África e seria o precursor dos demais; este subtipo 

é também encontrado em outros países, inclusive no Brasil (RUSSO et al., 1996, 

LAGUNOFF & GANEM, 1997; LEE et al., 1998; NICHOLAS et al., 1998; 

DOURMISHEV et al., 2003; NASCIMENTO, 2003; NASCIMENTO et al., 2005).  

Por meio de seqüenciamento da ORF K1, foi confirmado o subtipo B como o 

mais prevalente na África e filogeneticamente distante dos subtipos A e C da Europa 

(COOK et al., 1999, ZHANG et al., 2001). Nos EUA, foram também detectados os 

subtipos A e C em pacientes com SK clássico e epidêmico, porém o subtipo C foi o 
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mais freqüente. O subtipo D, mais raro, foi detectado apenas na Austrália, Nova 

Zelândia e Taiwan em pacientes com SK clássico (ZONG et al., 1999). 

FOUCHARD et al., 2000, avaliaram a região ORF K1 e detectaram os subtipos A 

e B em pacientes com SK epidêmico e endêmico da Guiana Francesa. BIGGAR et al. 

em 2000, mostraram que os ameríndios brasileiros são populações onde a infecção por 

HHV-8 ocorre endemicamente, embora nenhum caso de SK tenha sido diagnosticado. 

O seqüenciamento da região ORF K1 de dois casos dessa população revelou um outro 

subtipo viral desconhecido, denominado provisoriamente de subtipo “E”. Mais 

recentemente, WHITBY et al., 2004 encontraram o mesmo subtipo E em população 

indígena do Equador. 

MOREIRA, 2003 revelou a presença dos subtipos A, B, C e um caso do subtipo 

E em pacientes com SK/aids de São Paulo. NASCIMENTO et al., 2005, detectaram os 

subtipos A, B e C também em pacientes com SK/aids em São Paulo. CUNHA, 2005 

confirmou a presença dos subtipos A, B e C em pacientes com SK/aids de Salvador e 

dos subtipos A e E em população indígena da Amazônia brasileira.  

Soroepidemiologia do HHV-8 

Os estudos da prevalência de infecção pelo HHV-8 em indivíduos com risco em 

desenvolver o SK ou em população sadia têm sido realizados em várias regiões do 

mundo utilizando testes sorológicos e moleculares. A variedade de testes sorológicos 

para a detecção de anticorpos contra antígenos de fase latente e lítica do HHV-8 tem 

sido responsável pelos conflitantes resultados obtidos nas análises de 

soroepidemiologia. São usadas as mais diversas metodologias: ensaios de 

imunofluorescência (IF), "Western blot" (WB) e ensaios imunoenzimáticos (ELISA), 

empregando como antígenos várias linhagens celulares de linfomas de células B 

infectadas pelo HHV-8 (BCBL-1, BC-1, BC-3, BCP-1 e KS-1). Estas linhagens 

apresentam partículas virais em quantidades diferentes, ainda podem estar na fase 

latente ou lítica de infecção viral e infectada por mais de um herpesvírus humano. As 

linhagens mais utilizadas nos ensaios sorológicos infectadas somente pelo HHV-8 são; 
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BCBL-1 linhagem de linfoma de célula B, obtida de ascite de paciente com aids por 

RENNE et al., 1996b (Universidade da Califórnia número de catálogo = 3233); BC-3 

linhagem de linfoma de célula B obtida de paciente sem aids com PEL de efusão 

pleural por ARVANITAKIS et al., 1995 (ATCC no CRL-2277); BCP-1 linhagem obtida do 

sangue periférico de paciente com BCBL sem aids por GAO et al., 1996a (ATCC no 

CRL-2294) e a KS-1 linhagem obtida do mesmo paciente onde se obteve a BC-3 por 

SAID et al.,1996; são utilizados também antígenos recombinantes e peptídeos 

sintéticos. A falta de um teste padrão ouro nos estudos de soroprevalência do HHV-8 

corrobora a ocorrência de resultados contraditórios nas diversas populações estudadas 

(CHATLYNNE & ABLASHI, 1999; EDELMAN et al., 2000; MARTIN et al., 2000; SPIRA 

et al., 2000; CARBONE, 2003).  

Os estudos epidemiológicos mundiais vêm fornecendo dados que demonstram 

uma ampla distribuição do HHV-8 na população geral, porém sem a amplitude do EBV 

(CHATLYNE et al., 1998, ABLASHI et al., 1999). Na África ao sul do Saara, local onde 

ocorre a maior prevalência do HHV-8 na população sadia, as taxas de soropositividade 

chegam a ser maiores que 40% em países como Uganda e Nigéria (LENNETE et al., 

1996) até 100% na Costa do Marfim e 89% na Gâmbia.  Nos países da Europa Central, 

na região do Mediterrâneo, são encontradas incidências intermediárias, em torno de 

10%, com algumas diferenças regionais, sendo mais freqüente em países como Itália e 

Grécia, cujas taxas variam de 3 a 35% (SCHULZ & MOORE, 1999). Nos países do 

Leste Europeu, Sudeste Asiático e países do Caribe a soroprevalência varia de 2 a 4%. 

Nos Estados Unidos os relatos variam de 5 a 25% dependendo da região e 

metodologia utilizada (WHITBY et al., 1998; GERAMINEJAD et al., 2002). Apesar da 

incidência do SK ser alta em algumas regiões nas quais a soroprevalência também se 

apresenta elevada, como nos países da África ao sul do Saara, Itália e Grécia, a 

incidência do SK é baixa em países como a Gâmbia e Costa do Marfim. Fato 

semelhante ocorre entre os índios da Amazônia brasileira que apresentam taxas de 

soroprevalência maiores que 50%, porém sem a doença (BIGGAR et al., 2000; CUNHA 

et al., 2005). 
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 No Brasil, em população de banco de sangue, e em população ou controles 

sadios, as taxas variam entre 0 a 16,3% (atingindo as maiores taxas no norte do país), 

dependendo da região geográfica (CATERINO-DE-ARAUJO et al., 1999; ZAGO et al., 

2000; FREITAS et al., 2002; PÈREZ et al., 2004; SOUZA et al., 2004). Em pacientes 

HIV soronegativos e não UDI a prevalência foi de 5,7% (PÈREZ et al., 2004), já em 

pacientes com SK-aids a prevalência gira em torno de 80% (KELLER et al., 2001; 

CARBONE, 2003; PIERROTTI, 2000 e 2004).  

 

Transmissão 

A principal via de transmissão do HHV-8 em pacientes com aids é a sexual.  

Vários estudos mostram que homens que fazem sexo com homens (HSH) são os mais 

infectados pelo HHV-8 (GAO et al., 1996, CHANG et al., 1994) em países onde o SK 

não é endêmico, como nos EUA. Além disso, o número elevado de parceiros sexuais, 

história prévia de doenças sexualmente transmissíveis (DST), são todos fatores de 

risco para a infecção pelo HHV-8 em HSH (MARTIN et al., 1998, GRULICH et al., 

1999). São também citados outros fatores de risco como práticas sexuais que 

envolvem, sexo oral prolongado ("deep kissing") e parceiro sexual com SK, essas 

práticas também são fatores de risco de infecção pelo HHV-8 entre HSH, HIV-1 

soronegativos e sem SK (PAUK et al., 2000). O elevado número de parceiros sexuais 

entre heterossexuais em países da África é também considerado um fator de risco 

(BLACKBOURN et al., 1997; SITAS et al., 1999; SCHULZ & MOORE, 1999). 

O HHV-8 tem sido encontrado em 13 a 20% no sêmen de pacientes com SK. No 

entanto, permanece por ser determinado, se a quantidade de vírus presente no sêmen 

é suficiente para a transmissão sexual (MONINE et al., 1996). O DNA do HHV-8 tem 

também sido detectado em amostras de secreções cervicais de mulheres com SK de 

zonas endêmicas de SK, em vários países africanos e na Itália (CALABRÒ et al., 1999; 

LAMPINEN et al., 2000). 



��������	�
17


Em trabalhos recentes, a saliva foi identificada como um potencial veículo de 

transmissão do HHV-8 (PAUK et al., 2000; BRODIE et al., 2001). PAUK et al., 2000, 

detectaram DNA do HHV-8 em 34% das amostras de orofaringe, 0,3% de “swabs” 

uretrais, 1% de “swabs” anais e em 5% de amostras de sêmen de pacientes infectados 

pelo HHV-8, mas sem sintomatologia de SK. A concentração de HHV-8 na saliva foi de 

2 a 3 vezes maior do que nos demais fluidos. 

A descoberta da possibilidade de transmissão de HHV-8 pela saliva pode 

explicar o grande aumento de risco dos homossexuais, que praticam o sexo oral 

prolongado ("deep kissing") ou contato sexual oro-anal, com lubrificação para o ato 

sexual pela saliva (GRULICH et al., 1999). 

 Esse achado também pode explicar a disseminação do SK em crianças na 

África, quando se encontra uma significante relação entre a positividade das mães e 

filhos e não positividade entre pai-filho (SITAS et al., 1999). O aumento de 

soropositividade para o HHV-8 em crianças até a adolescência pode ser justificado por 

praticas comuns em países muito pobres na África, onde a falta de leite leva as mães a 

pré-mastigarem a comida de seus filhos (ZIEGLER & KATOGONLE-MBIDDE, 1996, 

BLAUVETT et al., 1997, BOURBOULIA et al., 1998, ANGELONI et al., 1998, HE et al., 

1998, MAYAMA et al., 1998, SITAS et al., 1999, ANDREONI et al., 2000, LYAL et al., 

1999, WHITBY et al., 2000, PLANCOULAINE et al., 2000, BIGGAR et al., 2000) 

No entanto, nas regiões endêmicas da África, da Europa e do Brasil, a elevada 

prevalência do HHV-8 em crianças e em indivíduos de uma mesma família sugere que 

deve haver outras vias de transmissão (MAYAMA et al., 1998; GESSAIN et al., 1999; 

BIGGAR et al., 2000; PLANCOULAINE et al., 2000; CUNHA, 2005; CUNHA et al., 

2005). A presença do HHV-8 em secreções nasais e salivares pode representar uma 

outra via de transmissão viral (MONINE et al., 1996).  

A freqüência do HHV-8 em crianças das regiões endêmicas da África oscila 

entre 39 e 48%. Em Zâmbia, o SK constitui cerca de 20 a 25% de todos os casos de 

neoplasias malignas pediátricas (ATHALE et al., 1995). No entanto, nos EUA a 
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freqüência do HHV-8 em crianças varia entre 2 e 8%, bem menor do que as 

encontradas na África (LENNETE et al., 1996). 

O HHV-8 parece ser transmitido pela exposição sangüínea. Apesar de ser 

menos freqüente no início de sua descoberta, a transmissão pelo sangue estava 

praticamente descartada pelo fato de sua incidência em hemofílicos ou usuários de 

drogas intravenosas (UDI) ser muito baixa. Porém, CANNON et al., 2001 estudando 

uma grande coorte de mulheres, relataram um aumento da soropositividade para o 

HHV-8 associada ao uso de droga, mesmo depois de excluir o risco sexual. Os autores 

verificaram ainda forte associação entre a infecção pelo vírus da hepatite C (HCV) e a 

infecção pelo HHV-8, sugerindo que o HHV-8 pode ser transmitido pelo 

compartilhamento de seringas, apesar de ser menos freqüente que o vírus da hepatite 

B (HBV, HCV e o HIV) (CANNON et al., 2003a).  

Em dezembro de 2003, FERREIRA et al., estudando amostras de sangue de 

400 doadores do Hemocentro de São Paulo, detectaram 16 amostras sororreagentes 

para anticorpos dirigidos a antígenos de fase latente ou lítica viral e duas amostras 

soropositivas para ambos antígenos; nos casos sororreagentes pesquisando 

DNA/HHV-8 no sangue encontraram um caso PCR positivo, tanto nas células do 

sangue como no plasma, ressaltando a possilbilidade de contaminação pelo HHV-8 em 

casos de transfusão sangüinea. 

No início de 2005, DOLLARD et al. evidenciaram a transmissão do HHV-8 pela 

transfusão sangüinea em um trabalho publicado na revista Transfusion, cujo editorial 

escrito por Roger T. Dood, Vice-Presidente de Pesquisa e Desenvolvimento do 

"American Red Cross", salienta e pede as autoridades a inclusão do diagnóstico 

sorológico do HHV-8 entre os testes de triagem no banco de sangue (DOOD, 2005); 

tema amplamente discutido por PELLET et al., em 2003. 

Alguns estudos demonstram a transmissão do HHV-8 pelo transplante renal de 

doadores com sorologia positiva para receptores com sorologia negativa, quando 

houve soroconversão pós-transplante (REGAMEY et al., 1998b). O SK ocorre em 0,1 a 

1% dos receptores de transplantes de órgãos em países de baixa incidência da doença 
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(FARGEY et al., 1993; SHEPERD et al., 1997) e com taxas maiores que 5% em países 

com alta incidência de SK (LESNONI et al., 1997; QUNIBI et al., 1998; ANTMAN & 

CHANG, 2000). Dessa maneira, a população de receptores de órgãos sólidos 

apresenta cerca de 500 vezes maior chance de desenvolver o SK do que a população 

saudável (ELTON et al., 2002). 

Todas as vias de transmissão do HHV-8 serão melhor esclarecidas quando a 

patogênese do vírus estiver bem definida e os métodos de detecção claramente 

estabelecidos e usados estrategicamente por todos os pesquisadores. 

 

Detecção molecular do HHV-8  

Durante os últimos dez anos foram padronizadas técnicas de PCR capazes de 

identificar diferentes segmentos do genoma de HHV-8 em vários espécimes biológicos. 

Desde a descoberta do HHV-8 em 1994 e a padronização da PCR para a ORF 26 por 

CHANG et al., vários estudos de determinação do DNA/HHV-8 foram realizados em 

diversos fluidos biológicos e em fragmentos de biópsia de lesão por SK nas suas várias 

formas clínico-epidemiológicas (clássico, endêmico, epidêmico e iatrogênico), assim 

como nas doenças associadas ao SK (mieloma múltiplo, MCD, PEL e outras). O intuito 

foi de confirmar o papel do HHV-8 como agente causal dessas doenças principalmente 

em material de saliva, raspados de tonsila, sangue e material de biópsia (KENNEDY et 

al., 1997; ENSOLI et al., 2002; DUPIN et al., 2000; CANNON et al., 2003b; VIEJO-

BORBOLLA & SCHULZ, 2003). 

Após a identificação e a descrição completa do genoma do HHV-8 (RUSSO et 

al., 1996; NEIPEL et al., 1997) outras técnicas de PCRs que identificam principalmente 

as ORFs K1, 25, K8.1, 73, 74, K15 entre outras foram introduzidas, porém não se 

estabeleceu um consenso sobre qual a melhor região do genoma a ser avaliada. 

A pesquisa de DNA/HHV-8 assim como os ensaios sorológicos prescindem de 

técnicas mundialmente estabelecidas, levando a resultados contraditórios. Por 

exemplo, alguns autores detectaram taxas de até 100% de positividade na PCR ORF 
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26 no sêmen de pacientes com SK/aids e secreções genitais masculinas e outros de 

0% em pacientes HIV soropositivos ou HIV soronegativos (MONINE et al., 1996; PAUK 

et al., 2000); o mesmo ocorreu com a pesquisa de DNA/HHV-8 no sangue, saliva, 

urina, fezes, leite, secreções cervicovaginais e secreções orais, em que os percentuais 

de positividade foram divergentes (CALABRÒ et al., 1999; WHITBY et al., 1999; 

LAMPINEN et al., 2000; PLANCOULAINE et al., 2000; CANNON et al., 2003a; 

MBULAITEYE et al, 2003a,b e 2004; BEYARI et al., 2004; BRAYFIELD et al., 2004; 

TAYLOR et al., 2004). Em estudo de mulheres com SK do Zimbabwe, de 28 a 37% 

apresentaram DNA do HHV-8 identificado em amostras de cérvix ou da vagina, porém 

nenhum resultado positivo foi encontrado em mulheres sem SK, apesar de serem 

soropositivas para o HHV-8 (LAMPINEN et al., 2000). 

A pesquisa de DNA/HHV-8 em colostro e leite materno também apresenta 

resultados contraditórios.  BRAYFIELD et al., 2004, não detectaram amostra 

DNA/HHV-8 positiva em leite materno de 75 mulheres da Zâmbia, porém 2 colostros  

resultaram positivos com carga viral no limite de detecção. O contrário ocorreu com 

DNA do vírus Epstein-Baar (EBV) quando 16 de 22 amostras resultaram PCR positivas. 

A análise de 22 amostras de saliva dessas mulheres revelou DNA/HHV-8 positiva em 

19, independente da coinfecção pelo HIV. 

Na década de noventa alguns estudos confirmaram a presença de DNA/HHV-8 

pela técnica de PCR na saliva, pelo encontro de segmentos do genoma viral e até 

mesmo de partícula viral completa (KOELLE et al., 1997, VIEIRA et al., 1997, CATTANI 

et al., 1999). 

Poucos estudos foram conduzidos com sangue e urina, e os resultados obtidos 

divergem quanto ao seu potencial infectante (CANNON et al., 2003a; MBULAITEYE et 

al., 2003b; BEYARI et al., 2004; DOLLARD et al., 2005). 

Vários trabalhos utilizaram a técnica de transcriptase reversa - PCR (RT-PCR) 

para a pesquisa de RNA mensageiro (RNAm) do HHV-8, porém os resultados obtidos 

não foram consistentes, provavelmente devido às dificuldades na coleta do material e 
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pela escassez de transcritos virais presentes nas células do hospedeiro infectado (SUN 

et al., 1996; STAKUS et al., 1997; ZHONG et al., 1996; EDELMAN, 2005). 

A partir do ano 2001, vários trabalhos vêm utilizando a técnica de PCR em 

tempo real ("Real-time PCR") para quantificar DNA/HHV-8, nos mais diferentes fluidos 

como, saliva, raspados tonsilares e sangue. Esses estudos identificaram a saliva como 

sendo o fluido com maior quantidade de DNA e provável veículo de transmissão 

horizontal do HHV-8 (CLUOTIER et al., 2004; LANEY et al., 2004; PELLET et al., 2003; 

STAMEY et al., 2001 e 2003). 

Dessa maneira, após a pequena exposição do que se sabe sobre as prováveis 

vias de transmissão do HHV-8 e os resultados contraditórios sobre a detecção do HHV-

8 em várias espécimes biológicas, fica claro que muito resta a ser esclarecido quanto à 

caracterização, transmissão e patogênese desse vírus. 

Em vista dos dados conflitantes observados na literatura decorrentes da falta de 

padronização e consenso sobre a escolha da amostra biológica e também do 

segmento alvo de amplificação na PCR, torna-se evidente a necessidade de um estudo 

que dê subsídios para estabelecer o melhor material biológico e as ótimas condições 

da PCR na detecção do HHV-8 e assim permitir realizar associações aos parâmetros 

clínicos, epidemiológicos e laboratoriais de forma eficiente. 


