
����������70�
 

Discussão 

Estudos de soroprevalência do HHV-8 em várias regiões do mundo 

sustentam o conceito de que múltiplos fatores influenciam sua transmissão e que 

várias vias de transmissão devam existir. 

Outros herpesvírus humanos como Citomegalovírus (CMV), EBV, vírus 

Herpes simplex tipo 1 e 2 (HSV) e o Herpesvírus Humano tipo 6 A e B (HHV-6) 

têm sido estudados e suas vias de aquisição/transmissão já estão bem 

documentadas, sendo elas a transmissão horizontal, vertical e o transplante de 

órgãos (EDELMAN, 2005). 

Existem várias lacunas quanto à transmissão do HHV-8 que só serão 

preenchidas após uma melhor definição dos mecanismos de patogênese do vírus 

e dos melhores métodos diagnósticos, imunológicos ou moleculares. 

De acordo como o último Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde do 

Brasil, o número de casos de aids é de 362.354, sendo que nos últimos cinco anos 

houve uma taxa de incidência anual de 18%. Segundo a fonte do SINAN, 

Vigilância Epidemiológica – Programa Estadual DST/Aids – SP revisão de 

05/07/05, existem 3.425 casos de SK notificados em São Paulo em indivíduos com 

mais de 13 anos de idade com aids (1990-2005), sendo que nos primeiros cinco 

anos da década de 90, o número de casos de SK girava em torno de 360 por ano 

e, após a era HAART, esse número caiu para aproximadamente 120 casos por 

ano. Apesar do Ministério da Saúde do Brasil ter documentado nos últimos anos 

uma queda no número de casos notificados de SK/aids, que passaram de 17,8% 

(dados de 1980-1984) a 13,1% (1985-1987) e a 4,2% (dados de 1988-2000) 

(BRASIL – BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO AIDS/DST, no.1, 2005), ainda o número 

de casos no país justifica o interesse das autoridades de saúde no estudo dessa 

doença. Além disso, o aumento de casos de resistência às drogas antiretrovirais e 

o aparecimento de casos de SK resistentes aos tratamentos convencionais, 

aliados a sua alta morbidade são motivos que mantém as autoridades e os 

médicos preocupados com essa doença.  
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O Brasil, por ser um país de extensão continental e ter sido colonizado por 

povos de diferentes raças e etnias, como africanos e europeus, pode apresentar 

regiões e populações de alta prevalência de infecção por HHV-8. De fato, os 

estudos conduzidos no norte do país com população de zona urbana e 

populações indígenas da Amazônia, mostraram taxas de soroprevalência que 

variaram de 16% a 56% (FREITAS, et al., 2002; MARTINS, 2004; CUNHA, 2005; 

CUNHA et al. 2005). 

Um estudo piloto realizado com pequena casuística de bancos de sangue 

de São Paulo mostrou 7,4% de soropositividade para anticorpos anti-HHV-8 em 

doadores de sangue (CATERINO-DE-ARAUJO, et al., 1999). Mais recentemente, 

FERREIRA et al., 2003, estudando 400 amostras de doadores de sangue da 

mesma cidade encontraram 4% de positividade para anticorpos anti-HHV-8 e 

detectaram DNA/HHV-8 em uma das  amostras soropositivas.  

Os dados sócio-demográficos da casuística deste trabalho revelam um 

predomínio de indivíduos do sexo masculino, na faixa etária acima de 35 anos, de 

cor de pele branca e de exposição sexual como fator de risco para adquirir viroses 

(Quadro A, Apêndice), que são as mesmas características dos casos de aids e SK 

identificadas no Brasil (PIERROTTI, 2004). 

Em relação à categoria de exposição ao HIV, ao contrário do que ocorre 

atualmente nos casos notificados de aids, em que se observa um aumento do 

número de casos em mulheres infectadas por transmissão heterossexual, o 

presente trabalho identificou um predomínio de casos por exposição homossexual 

e bissexual no grupo SK/aids (59,2% dos casos) e 54,9% no grupo HIV/aids. O 

maior número de casos de SK/aids em HSH foi extensivamente relatado por vários 

pesquisadores, inclusive em estudos conduzidos no Instituto Adolfo Lutz com 

casuística do Instituto de Infectologia de São Paulo (CATERINO-DE-ARAUJO et 

al., 1999; 2000a; CARBONE, 2003). Nesse trabalho não foi encontrada 

significância estatística quanto aos dados sócio-demográficos, dentro dos grupos 

SK/aids e HIV/aids. Na análise de regressão logística, todos os resultados 

apresentaram níveis de p maiores que 5%, ao contrário do que foi observado em 
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outros estudos que relataram predomínio de SK na raça negra, em indivíduos sem 

terapia ARV e com contagem de células CD4+ baixa (MOORE et al., 1996b; 

CANNON et al., 2003a). No entanto, os achados estão em consonância com os 

obtidos por PIERROTI, 2004, que analisou a casuística de São Paulo.  

Em relação à sorologia para o HHV-8, o presente trabalho encontrou 

soropositividade de 73,3%, 15,8% e 100% para anticorpos da fase latente e 

85,3%, 47,4% e 100% para anticorpos da fase lítica, respectivamente em 

pacientes com SK/aids, HIV/aids e SK clássico. Esses resultados corroboram os 

encontrados por outros pesquisadores (KEDES et al., 1996; LENNETTE et 

al.1996; WHITBY et al., 1998; CATERINO-DE-ARAUJO et al., 2000a; CARBONE 

2003; PIERROTTI, 2004).  

Há que se ressaltar que a sorologia para o HHV-8 não consta da lista de 

testes obrigatórios realizados na triagem dos bancos de sangue e de doadores de 

órgãos no Brasil, mas já vem sendo discutida em outros países como os EUA 

(CANNON et al., 2003b; DOLLARD, et al, 2005, DODD, 2005). 

A maior dificuldade encontrada na realização de estudos amplos sobre 

soroprevalência mundial se deve à falta de um consenso quanto aos testes que 

devem ser empregados no diagnóstico. Eles devem ser de fácil execução, alta 

sensibilidade e especificidade e de baixo custo. Os testes imunoenzimáticos 

cumprem esses requisitos; no entanto, os disponíveis no mercado são onerosos 

(cerca de US$ 1.000,00 cada “kit”), o que inviabiliza a realização desses estudos. 

Assim, a maioria dos trabalhos descritos na literatura utiliza a IF “in house” e 

alguns o ELISA “in house” para os estudos de soroprevalência, o que tem 

dificultado a comparação dos resultados obtidos (EDELMAN, 2005). 

Desde 1995, a Seção de Imunologia do IAL tem desenvolvido estudos 

relacionados à infecção por HHV-8 (CATERINO-DE-ARAUJO, 1999). Foram 

implantadas e utilizadas técnicas sorológicas para a pesquisa de anticorpos anti-

HHV-8 (CATERINO-DE-ARAUJO et al, 1998; 1999; 2000a; 2003; CARBONE, 

2003; CATERINO-DE-ARAUJO & CIBELLA, 2003) e de biologia molecular para 

pesquisa de segmentos genômicos do HHV-8 (CATERINO-DE-ARAUJO et al., 
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2000b; MOREIRA, 2003; RODRIGUES, 2000; SANTOS-FORTUNA & CATERINO-

DE-ARAUJO, 2005a,b; CUNHA, 2005;). Primeiramente foi implantada a técnica de 

PCR para pesquisa de segmento da ORF 26 e, posteriormente, para outras 

regiões do genoma do HHV-8 (CATERINO-DE-ARAUJO, 1998, CATERINO-DE-

ARAUJO et al, 1997, 2000b; RODRIGUES, 2000). Isto tem sido feito para dar 

subsídios ao diagnóstico dessa infecção viral e para propor as melhores 

estratégias e técnicas a serem utilizadas na identificação viral. 

Desde o seu descobrimento, o HHV-8 foi descrito como sendo transmitido 

preferencialmente pela via sexual, pois era freqüentemente detectado em HSH, 

infectados ou não pelo HIV. Porém, atualmente, outras vias de transmissão foram 

sugeridas em virtude do vírus ser detectado em outras doenças como MCD e PEL, 

em crianças com pouca idade da África e dos países do mediterrâneo, bem com 

em populações indígenas da América do Sul (BIGGAR et al., 2000; CUNHA et al., 

2005). 

A transmissão sexual do HHV-8 se relaciona principalmente a práticas 

sexuais específicas como o sexo oro-anal entre HSH (MARTIN et al., 1998). A 

transmissão por secreções genitais masculinas, principalmente pelo sêmen está 

praticamente descartada em virtude da ausência de detecção do DNA/HHV-8 em 

sêmen de pacientes com SK ou de indivíduos sororreagentes para o HHV-8 e de 

moradores de zonas endêmicas de SK. A identificação de DNA/HHV-8 em fluido 

cervical de mulheres com SK, mostra taxas de 25 a 40% tanto em mulheres com 

SK/aids da África como em mulheres com SK clássico da Itália (CALABRÒ et al., 

1999 e LAMPINEN et al., 2000).  

Infelizmente, não foi possível coletar amostras de secreções genitais neste 

trabalho, pois ele prescindiu de equipe de urologistas e ginecologistas. 

 A partir da descoberta do HHV-8 por CHANG et al., em 1994, a maioria dos 

trabalhos realizados buscou o fragmento genômico da ORF 26 para a pesquisa de 

DNA viral. Contudo, com o seqüênciamento completo do vírus em 1996 por 

KEDES et al., 1996, outras ORFs foram descritas e pesquisadas em vários fluidos 

biológicos, visando conhecer a melhor região genômica para a detecção viral. 
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Apesar do grande avanço nos estudos moleculares da infecção pelo HHV-

8, ainda não existe um consenso sobre quais os melhores segmentos alvo para a 

pesquisa do DNA/HHV-8, em vários fluídos corpóreos. 

No presente trabalho foram avaliados vários segmentos alvo do genoma do 

HHV-8 em sangue, saliva e urina de pacientes com SK/aids, HIV/aids e SK 

clássico, com o intuito de sugerir os melhores alvos e materiais biológicos a serem 

pesquisados, em casos suspeitos desta infecção. Com isto, poder-se-ia sugerir as 

medidas profiláticas de prevenção de infecção pelo HHV-8 ou mesmo monitorar 

pacientes infectados quanto à possibilidade de apresentarem recidivas ou 

resistência ao tratamento específico para o SK, entre outros. Assim, foi 

estabelecida a pesquisa de cinco ORFs localizadas estrategicamente nas regiões 

5’, central e 3’ do genoma viral (ORF 25,  ORF 26, ORF K1, ORF 73 e ORF K8.1) 

e analisada a melhor “combinação das ORFs”. Desta maneira, a detecção desses 

segmentos de DNA poderia indicar a presença completa do DNA viral e, 

conseqüentemente, seu potencial infectante. 

Os resultados obtidos em amostras de sangue mostraram a identificação de 

DNA/HHV-8 em 69,7% dos pacientes do grupo SK/aids, 47,4% do grupo HIV/aids 

e em 67% do grupo SK clássico. Esses resultados mostram a presença do 

DNA/HHV-8 no sangue e comprovam seu potencial infectante. Interessante foi o 

fato dos resultados obtidos neste estudo serem superiores aos descritos na 

literatura. No entanto, há que se ressaltar que no presente trabalho foram 

pesquisadas várias regiões do genoma viral, o que não ocorreu com os trabalhos 

de literatura, que em geral pesquisaram até duas ORFs.  

A maioria dos pacientes do grupo SK/aids estava sob tratamento ARV 

(72,0%) e também apresentava baixas contagens de células CD4+ (72,1% < 200 

cel/mm3) (Tabela 1); dados esses que são semelhantes aos encontrados por 

outros pesquisadores (DUPON, et al, 1997; PAUK, et al., 2000; ENGELS et al., 

2003). Não foi verificada associação estatisticamente significante entre a carga 

viral do HIV e a identificação de DNA/HHV-8 no sangue (Quadro A, Apêndice). Os 

altos índices de detecção do HHV-8 no sangue de pacientes do grupo HIV/aids e, 
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portanto, sem SK clinicamente diagnosticado (47,4%), revelam a importância 

deste achado na transmissão viral. 

O HHV-8 parece ser raramente transmitido pelo sangue. Poucos são os 

estudos em doadores de sangue de todo o mundo; nos EUA em um trabalho 

realizado com 1000 doadores de sangue, aproximadamente 3% dos doadores 

resultaram sororreagentes para o HHV-8, mas nenhuma das 138 amostras de 

sangue soropositivas continha o DNA/HHV-8 (PELLET et al., 2003). Entretanto, a 

transmissão sangüínea pode ocorrer, mesmo que raramente. Um estudo 

epidemiológico de marcadores de infecção sangüínea mostrou aumento da 

soroprevalência para o HHV-8 e HCV, em mulheres usuárias de drogas 

endovenosas, apesar da prevalência total de HBV e HCV serem bem mais altas 

do que a de HHV-8 (CANNON et al., 2001). Recentemente, DOLLARD et al., 

2005, estudando pacientes portadores de doenças coronarianas e que realizaram 

cirurgias cardíacas de grande porte, detectaram a soroconversão para o HHV-8 

em pacientes que receberam derivados de sangue, confirmando a transmissão do 

HHV-8 pela transfusão sangüínea. 

A presença de DNA/HHV-8 no sangue de pacientes soropositivos e 

indivíduos sadios tem sido descrita há anos, porém sua freqüência varia de acordo 

com a região geográfica e a população analisada (HUMPHREY et al., 1996; 

BLACKBORNE et al., 1997; DUPON et al., 1997; DOLLARD et al., 2005; VIVIANO 

et al., 1997). Em zonas de baixa prevalência como no Reino Unido, França, EUA e 

Canadá não houve identificação do DNA/HHV-8 para várias regiões do seu 

genoma (WHITBY et al., 1995; LEFRERE et al., 1997; MARCHIOLI et al., 1997). 

Em contrapartida, em Uganda (país com alta incidência de SK clássico), 14% da 

população geral apresenta DNA/HHV-8 no sangue (ANTMAN & CHANG, 2000). 

Embora o HHV-8 não tenha sido detectado no sangue de todos os 

indivíduos que apresentam SK na sua forma clássica ou epidêmica, nos casos em 

que isso ocorreu, significou a ocorrência de viremia. Mais, ainda, no sangue o 

DNA/HHV-8 se encontra na sua forma linear, ou seja, na sua fase lítica de 

replicação viral e, portanto, infectante (HUMPHREY et al.,1996; DIAMOND et al., 
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1997; DUPON et  al., 1997; SMITH et al., 1997; BOIVIN et al., 2000; LAMPINEN et 

al., 2000; PIERROTTI, 2004). 

Cabe destacar que a detecção de DNA/HHV-8 no sangue pode servir como 

um marcador de valor prognóstico, e pode ser usada para monitorar tratamento 

anti-tumoral (GILL et al., 2002; PIERROTI, 2004). 

 No presente trabalho, embora a análise estatística dos resultados obtidos 

no sangue tenha mostrado que o grupo HIV/aids apresentou uma menor 

proporção de amostras com DNA/HHV-8 positivas, quando foi realizada a análise 

de “combinação das ORFs” em relação a uma ORF positiva, o grupo HIV/aids 

mostrou maior proporção de resultados positivos (p=0,018) (Tabela 5). 

A pesquisa do HHV-8 na saliva tem sido intensificada nos últimos anos, 

inicialmente na tentativa de esclarecer a transmissão viral em crianças. Vários 

estudos foram conduzidos com a técnica de RT-PCR que buscavam as frações de 

RNAm do HHV-8, principalmente na saliva e leite materno. Porém, em função da 

facilidade de degradação e da pequena quantidade desses fragmentos, esses 

estudos falharam, sendo possível apenas a detecção de RNAm em ensaios in 

vitro, usando linhagens celulares infectadas (VIEIRA et al., 1997). 

No início do presente trabalho, houve uma tentativa de se pesquisar o 

RNAm do HHV-8 pela técnica de RT-PCR para as cinco ORFs selecionadas, nos 

três fluídos biológicos, porém devido à falta de reprodutibilidade nos resultados 

obtidos e a progressiva degradação do RNA armazenado, esses ensaios foram 

abandonados. 

Houve um relato de identificação de RNA específico do HHV-8 em células 

do epitélio oral de pessoas com e sem SK (VIEIRA et al., 1997). Esse achado 

junto a outros corroboram a detecção do DNA/HHV-8 na saliva sem a identificação 

simultânea do vírus em outros compartimentos corpóreos, sugerindo que o epitélio 

da orofaringe representa um local independente de replicação viral (SIXBEY & 

YAO, 1992; LADUCA et al., 1998, LAMPINEN et al., 2000; PAUK et al., 2000). 

Não houve detecção de DNA/HHV-8 na saliva do grupo controle do 

presente trabalho, o que foi semelhante ao encontrado por outros pesquisadores 
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quando foram analisados os indivíduos imunocompetentes, provenientes de 

regiões de baixa endemicidade de HHV-8 (BOLDOGH et al., 1996; KOELLE et al., 

1997; LAMPINEN et al., 2000; LEÃO et al., 2000; LUCHT et al., 1998). 

No entanto, os indivíduos saudáveis podem carregar o vírus na sua forma 

latente e a falha da liberação oral sugere que o processo de replicação viral está 

sob um rígido controle imunológico (EDELMAN, 2005). A importância do controle 

do sistema imunológico também foi verificada no presente estudo, quando o 

DNA/HHV-8 foi encontrado na maioria (~70%) dos pacientes do grupo SK/aids 

(pacientes gravemente imunocomprometidos) e em 47,9% dos pacientes do grupo 

HIV/aids (menos imunocomprometidos). 

A identificação de DNA/HHV-8 na saliva dos pacientes neste estudo foi de 

59,2% no grupo SK/aids, 26,3% no grupo HIV/aids e 25,0% no grupo SK clássico; 

dados semelhantes aos de LANEY et al., 2004 que encontraram taxas de 

positividade de 37,1% no sangue e 30,7% na cavidade oral no grupo de pacientes 

com SK/aids e de 11,4 % no sangue e 21,8% na cavidade oral dos pacientes com 

HIV/aids.  

Em consonância aos resultados descritos por PAUK, et al., 2000, em que 

os autores relataram a presença do DNA/HHV-8 no sangue e na saliva de 

pacientes com e sem SK, porém com aids, no presente trabalho também foi 

detectado DNA/HHV-8 no sangue e saliva de pacientes do grupo HIV/aids, sem 

SK. 

A partir do ano de 2002, a técnica de real time PCR passou a ser 

amplamente utilizada em virtude de sua alta sensibilidade e capacidade de 

quantificar carga viral, nos vários fluidos corpóreos. CASPER et al., 2004 

pesquisaram o DNA/HHV-8 pela técnica de real-time PCR utilizando como 

segmento alvo a ORF 73 em secreções de orofaringe. Foram analisados 196 

amostras de HSH infectados pelo HIV/aids e em seguimento clínico de dois anos; 

os autores verificaram que 69% eram soropositivos para o HHV-8 e 15% 

soroconverteram nesse período. O DNA/HHV-8 foi detectado em 27% dos 

indivíduos soropositivos, 8% dos soronegativos e 56% dos pacientes que 
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soroconverteram durante o estudo. Concluiu-se que o HHV-8 foi liberado na boca 

principalmente de pacientes que não se encontravam sob terapia HAART e que 

apresentavam número alto de células CD4+; resultados esses que corroboram os 

do presente trabalho. 

TAYLOR et al., 2004 também encontraram uma maior presença de 

DNA/HHV-8 na cavidade oral (34%) em relação a secreções do trato genital (6%) 

de prostitutas HIV-1 positivas do Quênia, com ou sem SK. 

CASPER et al., 2004, não encontraram associação entre carga viral do HIV 

e a presença de DNA/HHV-8 em sangue de HSH, porém detectaram carga viral 

elevada na saliva, confirmando o fato da boca ser um local de liberação do HHV-8, 

pois o epitélio celular oral é competente para que ocorra a replicação do vírus.  

TRIANTOS et al., 2004 analisando pacientes com SK/aids e SK clássico na 

Grécia, identificaram a presença de DNA/HHV-8 no epitélio bucal ou da língua em 

40% de pacientes imunocomprometidos, porém não encontraram DNA/HHV-8 na 

saliva. Os autores sugeriram que a falha na detecção do DNA/HHV-8 na saliva 

tenha sido transitória, pois o HHV-8 deve ser liberado do epitélio celular segundo 

seu turnover, o que varia de indivíduo para indivíduo e de tempo em tempo. 

Em estudo realizado com saliva de pacientes infectados pelo HHV-8 

VIEIRA et al., 1997, observaram a infecção da linhagem celular 293 T (células 

tumorais embrionárias de rim humano), provando pela primeira vez a capacidade 

infectante da saliva. Em 2005, GASPARINI et al., descreveram uma nova 

linhagem celular  a BJAB como passível de ser infectada pelo HHV-8, mais uma 

vez estudando saliva de pacientes com SK. 

Portanto, a coletânea de trabalhos apresentados indica que o contato oral 

pode ser um importante meio de transmissão do HHV-8, tanto em pacientes com 

HIV/aids como na população geral (KOELLE et al., 1997; LADUCA et al., 1998; 

PAUK et al., 2000). 

. 
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Em 2001, CANNON et al., detectaram a presença do HHV-8 na urina de 

pacientes com HIV/aids com e sem SK, sugerindo pela primeira vez que esse 

fluido fosse passível de contaminação pelo HHV-8. Outros trabalhos citaram a 

pesquisa do DNA/HHV-8 na urina de pacientes com SK/aids, porém não houve 

sucesso nessa identificação (PAUK, et al, 2000; COOK et al, 2002; CANNON et 

al., 2003a). 

Mais recentemente, BEYARI et al., 2004, pesquisando os subtipos do HHV-

8 em população infectada do Malawi (país africano onde o SK se apresenta na 

forma endêmica), encontraram diferentes subtipos do HHV-8 em um mesmo 

paciente na saliva e na urina.  Não se tem certeza se esse fluido corpóreo tem 

potencial infectante ou se apresenta apenas os produtos de degradação viral 

(segmentos fragmentados de DNA), porém os autores sugeriram que a urina 

poderia ser um provável veículo de transmissão do HHV-8 na África. Em locais de 

grande pobreza, com falta de saneamento básico e escassez de água como nos 

países africanos, as mães limpam as crianças muitas vezes com panos 

embebidos pela saliva materna e a manipulação de fraldas com urinas 

contaminadas também podem contribuir com a transmissão do HHV-8. 

Corroborando estes dados foi publicada uma “letter” no Journal of Clinical 

Microbiology pelo grupo do Instituto Adolfo Lutz, relatando o encontro de 

segmentos de DNA/HHV-8 em urina de pacientes com SK/aids e HIV/aids de São 

Paulo (SANTOS-FORTUNA & CATERINO-DE-ARAUJO, 2005a). No presente 

trabalho houve confirmação desses resultados, com ênfase para a detecção dos 

cinco segmentos do genoma viral, na urina de alguns pacientes do grupo SK/aids 

(Tabela 18).  

O SK é raro em mulheres, com uma relação entre homens e mulheres de 2-

3:1 no SK iatrogênico e 106:1 no SK/aids. Curiosamente, no presente trabalho  

houve nove casos em mulheres no grupo SK/aids, sendo a relação de 8:1 (Quadro 

A, Apêndice). Não foi possível precisar o porque deste resultado (LANEY et al., 

2004).  
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Outrossim, sabe-se que existe uma maior resistência das mulheres em 

relação aos homens de infectarem-se pelo HHV-8 e de desenvolverem doença a 

ele relacionada, sugerindo-se que os hormônios femininos confeririam proteção às 

mulheres (LUNARDI-ISKANDAR et al., 1995; CATERINO-DE-ARAUJO & 

CIBELLA, 2003; CATERINO-DE-ARAUJO et al., 2003). 

É interessante citar que, além das mulheres infectadas pelo HHV-8 não 

desenvolverem SK provavelmente pela ação protetora conferida pelos hormônios 

femininos durante as várias etapas do ciclo menstrual e na gestação (LUNARDI-

ISKANDAR et al., 1995), outras populações foram descritas como portadoras 

assintomáticas desta infecção. Tratam -se de populações de ameríndios da 

Amazônia, em que foram detectadas altas prevalências de infecção por HHV-8 e 

nas quais nenhum caso de doença relacionada ao HHV-8 foi encontrado. Fatores 

ambientais e/ou genéticos podem contribuir para isto. No entanto, é importante 

que se preservem estas populações do convívio com o homem branco para se 

evitar a transmissão do HIV e de outros patógenos, que poderão servir de co-

fatores para o desencadeamento de SK (BIGGAR et al., 2000, CUNHA et al., 

2005). 

Resultados contraditórios aos de LUNARDI-ISKANDAR et al., 1995 foram 

detectados na África, onde não foram encontradas diferenças na evolução do SK 

em mulheres que se encontravam no período gestacional (RABKIN et al., 1995). 

De nota, foi o fato da gestante p89 (grupo SK/aids, Quadro A, Anexo) que 

apresentou SK disseminado, sendo detectado DNA/HHV-8 em todos os fluidos 

pesquisados, baixo título de anticorpos tanto na IFI-LANA como na IFI-Lítico e 

evoluído para o óbito no momento do parto. 

Neste estudo, a ORF 26 foi a que apresentou o melhor desempenho 

quando pesquisada nos vários fluidos biológicos, como também em material de 

biópsia de pacientes com SK (grupo SK/aids e SK class, utilizados como controles 

da reação) (Gráficos 1, 2, 3 e 4),  seguida  da ORF 73 e K8.1. Este trabalho foi o 

primeiro a avaliar a performance de várias PCR “nested” para identificar 

segmentos de DNA de HHV-8 em um número considerável de pacientes com 
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SK/aids e  HIV/aids. A ORF 25 foi a que teve pior desempenho e a ORF K1 

apresentou um resultado intermediário, devendo ser utilizada quando a 

subtipagem viral for necessária. Digno de nota foi o fato deste trabalho ter sido 

recentemente premiado com  o primeiro lugar quanto ao mérito científico na área 

de Biologia Médica, durante o VI Encontro do IAL, em São Paulo (“Premio Adolfo 

Lutz”, Anexo) (SANTOS-FORTUNA & CATERINO-DE-ARAUJO. 2005b). 

Pela análise de razão de chances foi verificada a associação 

estatisticamente significante entre a presença de DNA/HHV-8 na saliva e a 

ocorrência de anticorpos dirigidos a antígenos de fase latente (Tabelas 28 e 29) e 

de DNA/HHV-8 no sangue e anticorpos dirigidos a antígenos de fase lítica viral no 

soro de pacientes do grupo SK/aids (Tabelas 30 e 31). Estes resultados 

confirmam a resposta específica de anticorpos dirigida às diferentes fases de 

replicação viral: quando o vírus se encontra em latência na mucosa oral e em 

atividade no sangue circulante. 

LANEY et al., 2004, também encontraram DNA/HHV-8 no fluido oral ou nas 

células do sangue periférico em 63% dos pacientes com SK/aids. 

Vários estudos demonstraram que o tratamento HAART na aids 

influenciava o prognóstico de pacientes infectados pelo HHV-8/SK; e isto se deve 

principalmente a: diminuição da carga viral do HIV que faz com que menos 

proteína Tat seja produzida e que ative o HHV-8 que está em latência; troca no 

perfil de citocinas com diminuição de liberação de fatores angiogênicos e de 

proteínas pró-inflamatórias; ação direta sobre o HHV-8 como antiviral 

(CATERINO-DE-ARAUJO et al., 2000a; HUANG et al., 2001; LEÃO et al., 2002; 

CASPER et al., 2004). Embora todas estas hipóteses sejam válidas, no presente 

trabalho não houve diferença estatisticamente significante em relação à detecção 

de DNA/HHV-8 e terapia ARV ou específica para o HHV-8. 

Após a constatação de que a ORF K1 se prestava a estudos 

epidemiológicos e filogenéticos, a pesquisa deste segmento do DNA/HHV-8 e seu 

seqüenciamento posterior, foram utilizados para a subtipagem viral em todo o 

mundo (COOK et al., 1999; MENG et al., 2001; ZONG et al., 1999, 2002). A Seção 
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de Imunologia do Instituto Adolfo Lutz buscou uma técnica alternativa ao 

seqüenciamento para estudos de epidemiologia molecular e desenvolveu, com 

sucesso, a técnica de RFLP capaz de efetuar a subtipagem de cepas de HHV-8 

conhecidas (MOREIRA, 2003). Esse trabalho também foi agraciado com o “Prêmio 

Adolfo Lutz” (primeiro colocado na categoria Biologia Médica) durante o V 

Encontro do Instituto Adolfo Lutz, em 2003 (CATERINO-DE-ARAUJO & 

MOREIRA, 2003). 

No presente trabalho, a subtipagem viral conduzida com DNA/HHV-8 de 69 

pacientes, por meio da técnica de RFLP, revelou: 27 cepas do subtipo A, 13 do 

subtipo B, 28 do subtipo C e 1 do subtipo E (Gráfico 5). Esses resultados 

demonstram mais uma vez a grande diversidade de cepas encontrada em um 

único hospital de São Paulo, pois os três principais subtipos descritos em todo o 

mundo estão distribuídos de uma maneira quase homogênea, nesse local. Estes 

resultados estão em concordância com o de NASCIMENTO, 2003; NASCIMENTO 

et al., 2005, que estudaram uma casuística semelhante e encontraram também os 

mesmos subtipos virais. 

Houve uma tendência dos subtipos B e C de HHV-8 serem detectados em 

casos de SK profundo (Tabela 22).  

Em relação à cor da pele/raça e/ou à origem étnica dos pacientes, mais 

uma vez não houve associação entre um subtipo específico de HHV-8 e estes 

parâmetros na população de SK/aids (Tabelas 20 e 21). 

O achado do subtipo E (presença de sítio de restrição para a enzima Mse I 

em um paciente que apresentava SK/aids disseminado, resistente à quimioterapia) 

ressalta a preocupação com as características da infecção pelo HHV-8 no Brasil, 

pois até o momento esse subtipo viral foi detectado apenas em ameríndios, 

contudo, sem ter sido relacionado com a doença SK (BIGGAR et al., 2000; 

CUNHA, 2004; MARTINS, 2004). Para confirmar esse resultado há necessidade 

de se amplificar e seqüenciar uma região maior do gene ORF K1. 

Neste estudo, houve o encontro de dois subtipos virais em um mesmo 

paciente (p52, Quadros A e B, Apêndice). Este achado difere da maioria dos 
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resultados obtidos por outros pesquisadores que encontraram seqüências 

idênticas de DNA/HHV-8, principalmente em material de biópsia de diferentes 

sítios anatômicos (ZONG et al., 1999) e em alguns casos, de material de biópsia, 

sangue periférico e efusão em cavidades dos mesmos pacientes (NICHOLAS et 

al., 1998; MENG et al., 1999; ZONG et al., 1999, 2002).  

Por outro lado e em consonância com os achados desse trabalho, GAO et 

al., 1999 relataram o encontro de duas variantes virais em um paciente italiano, 

quando analisaram o DNA/HHV-8 pela região ORF 73; e COOK et al., 2002; 

BEYARI et al., 2003, detectaram até três subtipos virais em casos de SK do 

Malawi, por meio de seqüenciamento da ORF K1. 

Pela análise de regressão logítica multivariada dos subtipos virais, não foi 

encontrada diferença estatisticamente significante em relação à cor da pele, a 

origem étnica e a localização do SK (Tabelas 20 a 22); esses dados foram 

contrários aos esperados, pois a literatura internacional relata a associação entre 

subtipo B e a cor negra ou origem africana, porém corroboraram os trabalhos 

anteriores realizados com casuística de São Paulo (MOREIRA, 2003; 

NASCIMENTO et al., 2005). 

Tomando como base os resultados obtidos no presente trabalho, pode-se 

sugerir que a pesquisa de pelo menos duas regiões do genoma do HHV-8 (ORF 

26 mais a ORF 73 ou K8.1) para a identificação de DNA/HHV-8 nos fluidos com 

potencial de infecção. 

Foi constatado que os três fluidos biológicos analisados continham 

DNA/HHV-8 e por isso possuíam potencial infectante. Estes resultados são de 

extrema relevância, pois o Brasil possui bolsões de pobreza e falta de saneamento 

básico semelhantes aos encontrados nos países africanos e isto pode contribuir 

para a transmissão/disseminação viral. 

Assim, sugere-se a realização de um estudo amplo da infecção por HHV-8 

em outras regiões do país, para que medidas de prevenção possam ser tomadas, 

principalmente nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, locais onde existem 
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populações endêmicas (índios e imigrantes africanos), como também na região 

Sul, que recebeu imigrantes italianos.  

A descoberta de regiões de alta prevalência de infecção pelo HHV-8 pela 

pesquisa de DNA/HHV-8 no sangue dos indivíduos assintomáticos, utilizando pelo 

menos duas regiões do genoma viral como sugerido pelo presente trabalho, 

poderá fornecer subsídios ao governo quanto à necessidade ou não de se 

implantar a sorologia para o HHV-8 em bancos de sangue e em centros de diálise 

do Brasil. 

Além disso, no momento em que se inicia uma campanha nacional de 

doação de órgãos e de medula óssea, e sabendo-se que os receptores de 

transplante se submetem a terapia imunossupressora, é de grande importância 

conhecer o “status” HHV-8 do doador-receptor, impedindo-se assim, o 

aparecimento do SK iatrogênico.  

Finalmente, o presente trabalho permitiu: escolher e sugerir segmentos alvo 

do genoma viral a serem pesquisados em três fluidos corpóreos; repensar sobre 

as vias de transmissão viral; dar treinamento e capacitação para a elaboração de 

novos projetos de pesquisa e, ainda, questionar os fluidos potencialmente 

infectantes. 

  


