
GUILHERME SCIASCIA DO OLIVAL 
 
 
 
 
 

CARACTERIZAÇÃO CLÍNICA E IMAGIOLOGICA DE 
PACIENTES COM ESCLEROSE MÚLTIPLA E ASSOCIACÃO 

COM RETROVÍRUS ENDOGENO DA FAMILIA W 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tese apresentada ao Instituto de 
Medicina Tropical da Universidade 
de São Paulo para obtenção de título 
de Doutor em Ciências. 
 
Área de concentração: Doenças 
Tropicais e Saúde Internacional 
 
Orientadora: Profa. Dra. Camila 
Malta Romano. 
 
Co-orientador: Prof. Dr. Charles Peter 
Tilbery 

 
 
 
 
 
 
 

São Paulo 
2018 

 
 

1. 1 



2 

2. 1 
3. 1 
4. 1 
5. 1 
6. 1 
7. 1 
8. 1 
9. 1 
10. 1 
11. 1 
12. 1 
13. 1 
14. 1 
15. 1 
16. 1 
17. 1 
18. 1 

 
Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo da 

Universidade de São Paulo – Bibliotecário Carlos José Quinteiro, CRB-8 5538 

 
© Reprodução autorizada pelo autor 

 
 

 
Olival, Guilherme Sciascia do 

Caracterização clínica e imagiológica de pacientes com esclerose múltipla e associação 
com retrovírus endógeno da família W / Guilherme Sciascia do Olival. – São Paulo, 2018. 

Tese (Doutorado) – Instituto de Medicina Tropical de São Paulo da Universidade de São 
Paulo, para obtenção do título de Doutor em Ciências. 
Área de concentração: Doenças Tropicais e Saúde Internacional 
Orientadora: Camila Malta Romano 
 

Descritores: 1. ESCLEROSE MÚLTIPLA. 2. RETROVIRIDAE. 3. HERPESVIRIDAE. 
 
 
USP/IMTSP/BIB-12/2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedico essa tese primeiramente a você, querido leitor.  

 

Não creio que nada dessa vida tenha significado, a não ser aquele você mesmo atribui ao que 

faz. Nessa vida, até o momento, não pude encontrar significado maior do que a manifestação 

da dedicação em forma de serviço. Meu serviço na forma de médico atendendo pacientes, na 

forma de professor ensinando a arte que aprendi ou na forma de cientista buscando aumentar 

as fronteiras do conhecimento é meu propósito no mundo. Nada me alegra mais do que 

expressar a minha alma, e essa expressão, hoje, na forma de tese, tento apresentar livre de 

vaidades, entregando o resultado desse esforço para o Universo. Desejo que você leitor possa 

aprender algo, refletir sobre algo, pois tudo que fiz foi para que o Universo se manifeste 

através de você. 

 

Dedico essa tese também a meus queridos pacientes.  

 

Fui agraciado desde muito cedo com o dom da empatia e assim posso sentir profundamente o 

sofrimento de meus pacientes. Desde então tenho buscado o propósito de aliviar o sofrimento. 

A grande motivação que surge de realizar pesquisa, encontrar respostas é encontrar a cura, 

quando possível, e o alívio do sofrimento, sempre. Portanto, não posso deixar de dedicar a 

meus pacientes essa tese, pois são a força motriz que me empurra a constante insatisfação do 

conhecimento que temos hoje, e para quem me dedico, por vezes, integralmente. 

 

 
 
 
 
 
 
 



4 

Olival GS. Caracterização clínica e imagiológica de pacientes com esclerose múltipla e a 

associação com retrovírus endógeno da família W [tese]. São Paulo: Instituto de Medicina 

Tropical de São Paulo da Universidade de São Paulo; 2018. 

 

RESUMO 

Introdução: A esclerose múltipla (EM) é uma doença inflamatória autoimune desmielinizante. 

Diversos estudos evidenciaram a forte associação entre a EM e a expressão do retrovírus 

endógeno da família W (HERV-W) e do Epstein Barr Vírus (EBV), sem definir seu real papel 

no desenvolvimento da doença. Objetivo: Investigar a presença de anticorpos anti EBV e a 

expressão de HERV-W em pacientes com EM e avaliar a correlação entre a atividade clínica 

e imagiológica da EM com a avaliação quantitativa do HERV-W e EBV. Métodos: 

Realizamos avaliações clínicas e de ressonância magnética (RM) por 36 meses de 36 

pacientes com EM e a comparamos com a análise quantitativa longitudinal do PCR em tempo 

real do RNA do HERV-W em PBMC e uma análise transversal por ELISA do anti VCA IgG 

e IgM de EBV. Foram utilizados dois grupos controles sendo o primeiro com 30 indíviduos 

saudáveis e o segundo com 26 pacientes com outras doenças neurológicas (ODN) para 

comparação com os títulos de HERV-W e anti- EBV. Resultados: A dosagem do IgG EBV foi 

estatisticamente maior no grupo EM quando comparado ao grupo controle saudável (p = 

0,024) e a expressão de HERV-W foi estatisticamente maior tanto no grupo EM (p = 0,001) 

como no grupo ODN (p = 0,022) quando comparados com os controles saudáveis nos grupos 

de pacientes. Nenhuma sorologia IgM do EBV foi positiva. A avaliação longitudinal da 

expressão relativa do HERV-W não apresentou correlação com nenhum dos parâmetros 

clínicos ou imagiológicos de avaliação da EM sendo eles: tipo de EM; medicamento em uso; 

EDSS; taxa anualizada de surtos; novas lesões em T2/FLAIR pela RM; lesões captando 

gadolíneo pela RM. Conclusão: Existe uma expressão relativa de HERV-W aumentada em 

pacientes com EM e em ODN quando comparados com controles saudáveis. Os pacientes 

com EM apresentam valores superiores de anticorpos IgG anti- EBV. Não encontramos 

nenhuma correlação na avaliação longitudinal entre a atividade clínica e imagiológica de 

pacientes com EM e a avaliação quantitativa do HERV-W e do anticorpo anti-EBV. 

 

Palavras-Chave: Esclerose Múltipla. Retroviridae. Herpesviridae.  
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ABSTRACT 

Introduction: Multiple sclerosis (MS) is a demyelinating autoimmune inflammatory disease. 

Several studies have demonstrated the strong association between MS and the expression of 

endogenous retrovirus W (HERV-W) and Epstein Barr Virus (EBV), without defining its true 

role in the development of the disease. Objective: To investigate the presence of anti-EBV 

antibodies and HERV-W expression in MS patients and to evaluate the correlation between 

the clinical and imaging activity of MS with the quantitative evaluation of HERV-W and 

EBV. Method: We performed clinical and magnetic resonance imaging (MRI) evaluations for 

36 months of 36 MS patients and compared it with the longitudinal quantitative real-time 

PCR analysis of HERV-W RNA in PBMC and a cross-sectional analysis by anti-VCA IgG 

and EBV IgM ELISA. Two control groups were used, the first with 30 healthy subjects and 

the second with 26 patients with other neurological diseases (OND) for comparison with 

HERV-W and anti-EBV titers. Results: IgG EBV was statistically higher in the MS group 

when compared to the healthy control group (p = 0.024). HERV-W expression was 

statistically higher in the MS group (p = 0.001) and the OND group (p = 0.022) when 

compared to healthy controls. No IgM EBV serology was positive. The longitudinal 

evaluation of the relative expression of HERV-W did not present any correlation with the 

clinical or MRI of the MS group following parameters: type of MS; medication in use; EDSS; 

annualized rate of relapses; new MRI T2/FLAIR lesions; MRI gadolinium enhancing lesions. 

Conclusion: There is a relative increased HERV-W expression in patients with MS and in 

OND when compared with healthy controls. Patients with MS have higher values of anti-EBV 

IgG antibodies. We found no correlation in the longitudinal evaluation between the clinical 

and imaging activity of MS with the quantitative evaluation of HERV-W and the anti-EBV 

antibody. 

 

KEYWORDS: Multiple Sclerosis. Retroviridae. Herpesviridae. 

 
 
 
 
 
 



6 

 
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 
CATEM- Centro de Atendimento e Tratamento de Esclerose Múltipla da Santa Casa  
CIS-  Síndrome Clínica Isolada 
Cluster-TIC- Síndrome Cefáleia em salvas com neuralgia do trigêmeo 
DIS-  Disseminação do espaço  
DIT-  Disseminação no tempo  
EAE-  Encefalomielite autoimune experimental  
EBV-  Vírus Epstein-Barr  
EDSS-  Escala expandida de estado de incapacidade de Kurtzke 
EM-  esclerose múltipla  
EMPP-  Esclerose múltipla primária-progressiva 
EMPR-  Esclerose múltipla progressiva-recidivante 
EMRR-  Esclerose múltipla remitente-recorrente 
EMSP-  Esclerose múltipla secundária-progressiva 
Gd-  Gadolínio 
GNbAC1- Anticorpo monoclonal humanizado contra o env do HERV-W  
HERV-  retrovírus endógeno humano 
HERV-W- retrovírus endógeno humano da família W 
IL-  Interleucina 
IMT-SP- Instituto de Medicina Tropical de São Paulo  
ISCMSP- Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo 
LCR-  Líquido cefalorraquidiano  
MHC-  Complexo de histocompatibilidade principal  
MI-  Mononucleose infecciosa 
miRNA- Micro-RNA 
MOG-  Glicoproteína de oligodendrócito da mielina  
MSRV-  Multiple sclerosis associated retrovirus  
MSRV-env Proteína do envelope do MSRV 
ODN-  Grupo controle com outras doenças neurológicas 
OMS-  Organização Mundial da Saúde 
PDIC-  Polineuropatia inflamatória desmielinizante crônica  
PBMC-  Células mononucleadas do sangue periférico  
RIS-  Síndrome Radiológica Isolada 
RNM-  Ressonância Nuclear Magnética 
SNC-  Sistema Nervoso Central  
SUNCT- Cefaleia neuralgiforme com hiperemia conjuntival e lacrimejamento 
SUS-  Sistema Único de Saúde 
TCLE-  Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
Th-  T helper 
VCA-  antígeno do capsídeo viral 
  



7 

Lista de figuras 
 

Figura 1. Imagem da medula e fossa posterior com múltiplas lesões em diferentes idades 
registradas por Robert Carswell em seu atlas  [6]. ........................................................... 11 

 
Figura 2. Ilustração privada mostrando o faraó Tutancâmon sobre sua bengala com sua 

esposa Ankhensanamun. Fonte: Hawass, 2010 [10] ........................................................ 12 
 
Figura 3. Prevalência Global da Esclerose Múltipla em 2013 [19]. ........................................ 15 
 
Figura 4. Atlas da idade média do início da esclerose múltipla, em anos [17]. ...................... 16 
 
Figura 5. A evolução clínica das diferentes formas de EM. .................................................... 18 
 
Figura 6. Boxplot mostrando a comparação entre os títulos de IgG EBV entre controles 

saudáveis, controle outras doenças neurológicas e pacientes EM. ................................... 52 
 
Figura 7.  Comparação entre os grupos EM, Indivíduos Saudáveis (Controle) e Outras 

doenças neurológicas (ODN) segundo a expressão do HERV-W analisada através do fold 
change. .............................................................................................................................. 53 

 
Figura 8. Perfil de expressão do HERV-W (fold change) ao longo do seguimento - com ou 

sem alteração na RM T2. .................................................................................................. 56 
 
Figura 9. Perfil de expressão do HERV-W (fold change) ao longo do seguimento – com ou 

sem alteração na RM Gd: ................................................................................................. 56 
 
Figura 10. Perfil de expressão do HERV-W (fold change) ao longo do seguimento – com ou 

sem surtos. ........................................................................................................................ 57 
 
Figura 11. Perfil de expressão do HERV-W (fold change) ao longo do seguimento – com ou 

sem piora no EDSS. .......................................................................................................... 57 
 
Figura 12. Perfil de expressão do HERV-W (fold change) ao longo do seguimento – com ou 

sem alteração em algum dos critérios. .............................................................................. 58 
 
  



8 

 
Lista de tabelas 

 
Tabela 1. Os critérios diagnósticos revisados 2010 de McDonalds de EM. ............................ 22 
 
Tabela 2. Primers utilizados. ................................................................................................... 44 
 
Tabela 3. Descrição das características pessoais e informações clínicas dos pacientes EM. .. 49 
 
Tabela 4. Diagnósticos das doenças dos pacientes no grupo outras doenças neurológicas .... 50 
 
Tabela 5. Descrição das características avaliadas segundo grupos e resultado dos testes 

estatísticos. ........................................................................................................................ 51 
 
Tabela 6. Resultado das comparações múltiplas entre os grupos para as características que 

diferiram entre eles. .......................................................................................................... 51 
 
Tabela 7. Descrição da dosagem do IgG EBV e da expressão do HERV-W (fold change) 

basal segundo os subgrupos de doenças dentre o ODN e resultado dos testes 
comparativos. .................................................................................................................... 53 

 
Tabela 8. Descrição das características de evolução da doença durante o seguimento. .......... 54 
 
Tabela 9. Descrição da expressão do HERV-W (fold change) basal segundo cada 

característica de interesse e resultado dos testes comparativos e correlação com idade e 
tempo de doença nos pacientes EM. ................................................................................. 55 

 
Tabela 10. Descrição do fold change do HERV-W segundo evolução pelos critérios adotados 

e ao longo do seguimento e resultado dos testes comparativos. ....................................... 59 
 

  



9 

Sumário 

 

1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 10 
1.1 Esclerose Múltipla ......................................................................................................... 10 

1.1.1 Conceitos gerais .................................................................................................................... 10 
1.1.2 Aspectos históricos ............................................................................................................... 10 
1.1.3 A distribuição da esclerose múltipla ..................................................................................... 13 
1.1.4 Formas clínicas da EM ......................................................................................................... 17 
1.1.5 Diagnóstico da EM ............................................................................................................... 19 

1.2 Imunopatogênese .......................................................................................................... 23 
1.2.1 Fatores Genéticos ................................................................................................................. 26 
1.2.2 Fatores Epigenéticos ............................................................................................................. 27 
1.2.3 Outros fatores ambientais: vitamina D e cigarro. ................................................................. 29 
1.2.4 Modulação imunológica pela microbiota intestinal na EM .................................................. 29 

1.3 Etiologia Viral ............................................................................................................................ 30 
1.4 Vírus Epstein Barr ..................................................................................................................... 32 

1.4.1 Conceitos gerais sobre o EBV .............................................................................................. 32 
1.4.2 A associação entre o EBV e a EM ........................................................................................ 33 

1.5 Os retrovírus endógenos humanos da família W e a EM ....................................................... 35 
1.6 EM e o uso de medicamentos com efeitos antivirais ............................................................... 37 
1.7 Associação entre EBV, HERV-W e EM ................................................................................... 38 
1.8 Justificativa ................................................................................................................................ 39 

2  OBJETIVOS .......................................................................................................... 40 
2.1 Objetivo Primário ......................................................................................................... 40 
2.2 Objetivos Secundários ................................................................................................... 40 

3  CASUÍSTICA, MATERIAL E MÉTODOS ............................................................. 41 
3.1 Seleção da amostra ..................................................................................................................... 41 
3.2 Coleta e envio do material ......................................................................................................... 42 
3.3 Análise laboratorial ................................................................................................................... 43 

3.3.1 Sorologia para o vírus EBV .................................................................................................. 43 
3.3.2 Análises Moleculares ............................................................................................................ 43 

3.4 Análise de atividade clínica e imagiológica da doença ........................................................... 44 
3.5 Análise estatística ....................................................................................................................... 45 

3.5.1 Parâmetros analisados ........................................................................................................... 45 
3.5.2 Testes estatísticos ................................................................................................................ 46 

4 RESULTADOS ....................................................................................................... 48 
5 DISCUSSÃO .......................................................................................................... 60 

5.1 O pareamento entre os grupos .................................................................................................. 60 
5.2 A presença do HERV-W em pacientes com EM e em outras doenças .................................. 61 
5.3 A presença de infecção prévia pelo EBV e seus títulos de anticorpo .................................... 65 
5.4 Marcadores de atividade de doença ......................................................................................... 66 
5.5 Outros fatores associados .......................................................................................................... 68 
5.6 Considerações finais ...................................................................................................... 68 

6 REFERÊNCIAS ...................................................................................................... 71 
7 ANEXOS…………………………………………………………………………………. 88 
 
 
  



10 

1 INTRODUÇÃO 
 
1.1 Esclerose Múltipla 
 

1.1.1 Conceitos gerais 

 A esclerose múltipla (EM) é uma doença inflamatória degenerativa do sistema 

nervoso central (SNC) que envolve aspectos imunológicos, ambientais e genéticos. A doença 

é crônica, sem cura conhecida até o momento, e inicia, na maioria das vezes, durante a 

juventude ou fase adulta, sendo uma das principais causas de incapacidade neurológica em 

adultos jovens no mundo todo. Essa é uma doença que impacta na vida dos pacientes que a 

possuem e seus familiares, com consequências físicas, psíquicas, sociais e espirituais. 

 A EM é uma doença que compromete o cérebro, o tronco encefálico, o cerebelo e a 

medula espinhal. A heterogeneidade clínica da EM é bem descrita, mas atualmente sabe-se 

que as lesões de EM e os mecanismos subjacentes envolvidos na destruição patológica do 

sistema nervoso central são também heterogêneos. É uma doença multifatorial, em que é 

sugerido um mecanismo imunopatogênico como responsável pela destruição da bainha de 

mielina1,2,3. 

 
1.1.2 Aspectos históricos 

Jean-Martin Charcot, grande neurologista do século XIX, foi quem definiu as bases 

clínico patológicas da doença que descreveu como sclérose en plaque disseminée (esclerose 

em placas disseminadas, do francês) como sendo uma entidade separada da paralisia e da 

paralisys agitans - nome na época, da doença conhecida hoje como doença de Parkinson. 

Suas observações decorreram da comparação da história clínica durante a vida com as 

avaliações de autópsias de pacientes com tremor e paralisia que mostraram a presença de 

placas acinzentadas espalhadas pela coluna espinhal, tronco encefálico e cérebro. Charcot 

cunhou nesse momento paradigmas utilizados até hoje para o diagnóstico da doença através 

de suas correlações anátomo-clínicas relacionando as placas visualizadas com lesões 

disseminadas no tempo e espaço, manifestando-se clinicamente com períodos de agudização e 

remissão, com predomínio de lesão na mielina, especialmente na região periventricular, nervo 

óptico e medula espinhal4. 

Antes de Charcot realizar suas considerações anátomo clínicas, a primeiro espécime 

anátomo patológica da doença foi ilustrada por Jean Cruveilhier, professor de anatomia 

patológica da Universidade de Paris, descrevendo em um atlas placas marrons em pacientes 

com múltiplas lesões neurológicas, e o próprio Charcot atribui a ele o mérito das primeiras 



11 

ilustrações registradas a partir de necropsias realizadas entre 1835 e 1842, entretanto só 

publicadas em 18415. 

Sir Robert Carswell, professor de anatomia patológica na University College, de 

Londres, foi quem publicou um atlas em 1838 no qual realizou a ilustração diretamente em 

pedra litográfica a partir de necropsia que inicialmente descreveu como sendo lesões 

inexplicáveis na medula: “um estado doente peculiar da coluna e ponte de Varolii, 

acompanhada de atrofia e porções sem coloração” (Figura 1)6. Pode se notar pela imagem que 

há lesões com diferentes colorações que sugerem a presença de lesões antigas e outras mais 

recentes, caracterizando uma disseminação temporal da doença. 

 
Figura 1- Imagem da medula e fossa posterior com múltiplas lesões em diferentes idades registradas       

por Robert Carswell em seu atlas6. 
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Além desses estudiosos, cabe citar Friederich Theodor von Frerichs que, em 1849, na 

Alemanha, correlacionou lesões patológicas com achados clínicos e observou que se tratava 

de uma doença que acometia jovens, de progressão lenta e com caráter recorrente. Valentiner, 

em 1856, descreveu dois casos com episódios remitentes recorrentes de sintomas 

neurológicos. Eduard Rindfleisch observou, em 1863, a tendência das lesões perivasculares, 

que influenciam os conceitos sobre patogênese da doença até hoje. Moreira também 

descreveu as características histológicas de desmielinização e astrocitose dos achados do final 

do século XIX, conforme proposto por Fromann7,8. 

Naturalmente que antes dessas descrições, há relatos em todas as sociedades de 

doenças em jovens que cursavam com paresia, parestesia, ataxia e alteração visual, com 

evolução em períodos de remissão ou progressivamente, sem ser possível determinar quando 

foram os primeiros pacientes acometidos pela doença na humanidade.  

O faraó Tutancâmon do Egito Antigo, famoso monarca do período 1336 a 1327 a.C. é 

um dos casos amplamente registrados através de ilustrações do uso de bengalas desde a idade 

jovem9. Sem poder afirmar que a EM iniciou-se no Egito, trago apenas à reflexão de que as 

dificuldades de pacientes jovens com incapacidades que vivemos em nossa sociedade hoje, 

sempre existiram, entretanto, apenas a ciência observacional pôde compilar e categorizar 

esses problemas em doenças diferentes. (Figura 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 2 - Ilustração privada mostrando o faraó Tutancâmon sobre sua bengala com sua esposa 

Ankhensanamun. Fonte: Hawass10. 
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Os relatos que apontam para o primeiro caso provável de EM documentado por escrito 

foram da Santa Lidwina de Schiedam. Através da compilação de documentos necessários para 

a canonização de Santa Lidwina, Madaer, em 197911 avaliou os documentos referentes a sua 

biografia guardados pela Igreja. Maeder cita uma carta escrita em 1421 por Jan van Bieren, 

conde da Holanda, relatando às autoridades locais sobre a “estranha doença” da virgem 

Lidwina. 

Lidwina, nascida em Schiedam, no sul da Holanda em abril de 1380, tem registrados 

ricos relatos sobre os 37 anos de sua doença, que se iniciou aos 16 anos de idade, e evoluiu 

com paralisia de ambas pernas, braço direito, paralisia facial, diminuição da visão, transtorno 

da sensibilidade e disfagia. Lidwina foi canonizada pois apresentava melhora dos sintomas 

neurológicos após períodos de oração e jejum11. 

Além de Lidwina de Schiedam, há também a história de sir Augustus Frederick 

d’Este, neto do rei George III da Inglaterra, sobrinho da rainha Vitória, que viveu entre 1749 e 

1848 e relatou ricamente em seu diário 25 anos de doença com sintomas recorrentes de perda 

visual, alteração do equilíbrio, parestesias e paralisias12. 

A primeira descrição da doença no Brasil foi feita em 1923, no estado de Pernambuco, 

por Aluizio Marques. A paciente apresentava sintomas de formas clássicas da EM, como 

nistagmo, fala escandida, tremor intencional e paralisia espástica13. 

Desde então, outros grandes marcos históricos brasileiros no tratamento da EM foram 

a introdução, em 1993, da primeira medicação que modificava a história natural da doença; 

depois, em 1997, quando o Ministério da Saúde aprovou a dispensação dos 

imunomoduladores através do Sistema Único de Saúde (SUS), permitindo que toda a 

população em território brasileiro tivesse acesso ao tratamento14. A Portaria no 97, de 22 de 

março de 2001, recomendou a criação de Centros de Referência nos diversos Estados, sob a 

supervisão do Secretário de Saúde de cada região, o que levou a organização atual da maior 

parcela de atendimento da população brasileira com a doença15. 

   
1.1.3 A distribuição da esclerose múltipla 

A EM é uma doença cuja etiologia ainda não está completamente elucidada. A 

avaliação da variação de sua frequência dependendo da idade, sexo e região são essenciais 

para a formulação de hipóteses dos agentes causais e desencadeantes. A avaliação da 

distribuição global da doença auxilia na busca por explicações sobre a origem da doença e 

também na correta alocação de recursos de saúde pública, baseado na incidência cumulativa e 

a prevalência da enfermidade. 
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Os estudos epidemiológicos sobre a EM são bastante desafiadores. Em primeiro lugar, 

a EM é difícil de ser diagnosticada. Não existe um teste único e indubitável que define a 

doença, o que pode levar a um diagnóstico incorreto ou atrasado. Outro fator que contribuiu 

historicamente para essa morosidade está no fato de que houve diferentes critérios para 

diagnóstico utilizados ao longo do tempo, como veremos a seguir.  

Na grande maioria dos países, não é uma doença de notificação compulsória. Além 

disso são poucas as regiões do mundo em que há informações médicas centralizadas em um 

único sistema de saúde. A maioria das pesquisas é feita a partir da avaliação sistemática dos 

hospitais e clínicas onde os pacientes com sintomas suspeitos são atendidos. A pulverização 

desses centros pode ser outro problema para os estudos. Também não há uma unificação na 

estratégia para análise dos dados dos diferentes estudos epidemiológicos realizados no 

mundo16. 

Com o objetivo de sistematizar a avaliação epidemiológica da EM, a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) realiza estudos de normatização desses dados no mundo todo 

periodicamente17,18,19.  

O número estimado de pessoas com EM ao redor do mundo é de 2.3 milhões18
. A 

mediana da prevalência estimada da doença é de 30 para 100.000 habitantes (variando entre 

5-80) e a mediana da incidência estimada é de 2.5 para 100.000 habitantes por ano (variando 

entre 1.1- 4). A variação entre regiões do mundo traz a Europa com as maiores taxas, seguida 

pelo leste do mediterrâneo, América, Ásia e África 17 (Figura 3). 

Apesar de muito significativos esses estudos apresentam limitações, tais quais o fato 

de que 67 dos 112 países avaliados apresentavam como fonte de informações, um único grupo 

do país. Além disso, 31% dos países estudados afirmam realizar o diagnóstico da doença sem 

o uso do exame de ressonância magnética17. Portanto, é essencial a compreensão de que se 

tratam de dados estimados. Apesar dessas barreiras e das diversas questões que permanecem 

em aberto, poucos estudos colaboraram tanto para compreensão da doença como os de 

distribuição. 
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Figura 3 - Prevalência Global da Esclerose Múltipla em 201319. 
 

De modo geral existe uma relação entre risco da doença e a região longitudinal, sendo 

mais comum em pessoas que vivem mais distante da linha do Equador20. Existem grupos 

étnicos que são exceção a essa observação, apresentando baixo risco apesar de estarem 

localizadas em regiões distantes da linha do Equador, como: os Samis - da região 

escandinava; os Ameríndios; os Huterites - da região canadense; os Maoris - na Nova 

Zelândia; e Inuites - também conhecidos como esquimós. Também existem populações com 

alto risco, próximos da região do Equador como: os Sardos, os Sicilianos, os Palestinos e os 

Parsis - comunidade na Índia21-23.  

A razão pela qual esses grupos fogem à regra é desconhecida, mas vale ressaltar que 

todos esses grupos apresentam isolamento genético. Discutiremos a seguir como os fatores 

genéticos e ambientais se entrelaçam no desenvolvimento da doença. 

Diversas teorias têm sido apresentadas para explicar a diferença no risco do 

desenvolvimento da doença nas diferentes regiões do globo. A hipótese de que a diminuição 

da exposição a luz solar age indiretamente na imunologia do paciente através de menores 

taxas de produção de vitamina D foi apresentada diversas vezes24-27.  

Uma revisão sistemática também correlacionou o risco do desenvolvimento da doença 

com os meses do ano, mostrando que, no hemisfério Norte, é maior o risco de desenvolver 

EM em pessoas que nasceram nos meses de abril e maio e menor o risco para os que 

nasceram nos meses de outubro e novembro, o que leva a hipótese de que a exposição a raios 

ultravioleta e os níveis de vitamina D influenciam o risco do desenvolvimento da doença28. 
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Um estudo clássico sobre migração realizado por Alter, em Israel, mostra que a região 

onde o paciente passou os primeiros 15 anos de vida influencia, de maneira mais contundente, 

o risco do desenvolvimento da doença e mesmo em caso de migração do paciente após essa 

idade, o risco do seu país de origem é mantido29. Esse estudo apesar de ter como foco o risco 

geográfico é também um dos pilares que sustentam a importância dos agentes ambientais, 

especialmente durante a formação do sistema imunológico do paciente. 

Apesar de os fatores desde a fase gestacional até a adolescência influenciarem no risco 

da doença, o interquartil para o início do desenvolvimento dos sintomas da EM varia entre 

25,3 e 31,8 anos, com a idade média de 29,2 anos. Apesar de haver alguma variação na idade 

média de início da doença entre as regiões do mundo, ela se mantém entre 25 e 35 anos 

(Figura 4). A doença se desenvolve em caráter de exceção na infância e após os 50 anos30. 

 
 

 
Figura 4 - Atlas da idade média do início da esclerose múltipla, em anos17. 
 

 
Semelhante às várias doenças autoimunes, a EM é mais comum em mulheres. Essa 

observação levou a diversas investigações envolvendo as diferenças sobre o sistema imune 

e/ou o sistema nervoso central entre mulheres e homens, que podem ser causadas por efeito 

dos hormônios sexuais, por diferenças genéticas ou por hábitos de vida distintos, levando à 

exposição ambiental que poderia explicar esse fenômeno31. 
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Globalmente a taxa estimada de feminino/masculino era de 2:1 em 200817, mas 

diversos estudos têm indicado uma tendência de aumento dessa taxa ao longo dessa última 

década, atingindo 3,4:132,33. O aumento da taxa do risco da doença em mulheres pode refletir 

alterações ambientais, nutricionais ou de hábitos de vida modernos, como sugerido por 

Celius, que o aumento de fumantes mulheres, entre outros, pode influenciar essa incidência a 

partir de seu estudo realizado em Oslo34. Os dados sobre a taxa de incidência nas formas 

progressivas são contraditórios, alguns estudos mostram queda dessa taxa35 enquanto outros 

não comprovam esse dado36. 

 

1.1.4 Formas clínicas da EM 

 Desde o início do estudo da EM, percebeu-se que a doença apresentava características 

clínicas extremamente variáveis e prognóstico imprevisível individualmente. Um 

conhecimento detalhado do curso geral e do prognóstico é, portanto, desejável para o médico 

que deseja compreender a doença e torná-la compreensível para o paciente e sua família. 

Nesse contexto categorizar a EM em subtipos clínicos ou fenótipos fornece uma linguagem 

comum para descrever a variedade de cursos clínicos da EM e realizar estudos de prognóstico 

e eficácia de tratamentos. Outra importância da divisão em formas clínicas é que isso permite 

critérios de inclusão mais específicos em pesquisas e quanto mais homogênea a população do 

estudo, menos pacientes são necessários para demonstrar os benefícios de um determinado 

medicamento. 

 A partir desse entendimento realizou-se um consenso em 1996 de especialistas em 

EM, em que se identificou e definiu quatro subtipos de EM: remitente-recorrente (EMRR), 

secundária-progressiva (EMSP), primária-progressiva (EMPP) e progressiva-recidivante 

(EMPR). Esses quatro subtipos orientaram a pesquisa e a prática clínica da EM por muitos 

anos37
.  

A EMRR responde pela maioria dos casos de EM no início e caracteriza-se por 

ataques de desmielinização no SNC que levam a sintoma neurológico de instalação subaguda. 

Após apresentar o surto da doença o paciente pode ter recuperação completa ou parcial dos 

sintomas e durante as semanas ou meses seguintes. Entre os episódios, os pacientes 

permanecem neurologicamente estáveis. A EMPP responde por cerca de 15% dos casos 

iniciais. Tais pacientes não manifestam episódios, mas sim um acúmulo de incapacidade 

neurológica constante desde o início da doença. Em comparação com a EMRR a doença 

começa em uma idade maior (idade média de 40 anos) e a incapacidade aparece mais rápido. 

A EMSP sempre começa como EMRR e em algum momento sua evolução clínica muda, de 
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modo que o paciente apresenta deterioração constante da função sem episódios agudos. A 

EMSP produz maior grau de deficiência neurológica fixa do que a EMRR. Para um paciente 

com EMRR, o risco de apresentar EMSP é de cerca de 2% por ano. A literatura, até 2013, 

também admitia uma forma EMPR que se superpõe à EMPP e EMSP. A exemplo daqueles 

com EMPP, estes pacientes apresentam deterioração constante do seu estado desde o início da 

doença. Contudo, assim como aqueles com EMPS, eles apresentam episódios eventuais 

superpostos à sua evolução progressiva37. Na Figura 5 podemos ver graficamente como 

ocorre a evolução da incapacidade neurológica dos pacientes ao longo do tempo nas 

diferentes formas da doença. 

 

 
Figura 5- A evolução clínica das diferentes formas de EM. 

 
Mais recentemente, em 2013 o Comitê de aconselhamento em estudos clínicos de EM 

publicou uma proposta com algumas novas sugestões e modificações. A mudança proposta 

nos subtipos de EM por Lublin et al.38 muda o quadro para considerar os cursos clínicos como 

EM Recidivante ou EM Progressiva, e recomenda sempre pensar na atual estabilidade da 

doença. Assim, “Ativo” descreve recaídas (surtos clínicos e / ou atividade de ressonância 

magnética) e “Progressão” descreve deterioração clínica. Tanto a EMSP quanto a EMPP se 

enquadram na categoria de EM Progressiva, por esse critério. 

Portanto, por essa nova proposta os pacientes podem apresentar: 1) EM Recidivante 

Ativa: com recidivas ou novas lesões na ressonância magnética ou; 2) EM não ativa: sem 

recaídas ou atividade de ressonância magnética; também pode ser o caso a 3)EM progressiva 
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(EMSP e EMPP): Ativa com progressão (recaídas ou atividade de ressonância magnética e 

deterioração clínica não devido a recaídas); 4) EM progressiva (EMSP e EMPP) ativa: mas 

sem progressão, na qual apresenta recidivas, mas sem deterioração clínica; 5) EM progressiva 

(EMSP e EMPP) não ativa: mas com progressão ou também; 6) EM progressiva (EMSP e 

EMPP) não ativa: e sem progressão (doença estável).  

Nessa proposição de critérios foram incluídas também a Síndrome Clínica Isolada 

(CIS), que se trata da situação na qual o paciente apresentou um único evento desmielinizante 

e não preenche os critérios para EM; e síndrome radiológica isolada (RIS) que são pacientes 

com um achado incidental de lesões pela ressonância magnética (RM) sem ter apresentado 

nenhum surto clínico da doença e não preenche critérios para EM38. 

Em nosso estudo utilizaremos os termos EMRR, EMPP e EMSP, que são os que 

utilizamos no atendimento do dia-a-dia do ambulatório. 

 

 
1.1.5 Diagnóstico da EM 

Desde o início da descrição da doença houve esforços na tentativa de unificar os 

critérios diagnósticos da EM. O objetivo principal de definir critérios para o diagnóstico era 

uniformizar os critérios de inclusão dos pacientes nos estudos clínicos, mantendo a melhor 

sensibilidade e especificidade o possível. 

Podemos citar diversos critérios que foram propostos sendo que o primeiro que teve 

notoriedade foi conhecido por critérios de Schumacher. Esses conceitos foram cunhados em 

uma reunião presidida por Schumacher em 196539 e foram compilados por Kutzke em 197440 

contendo os seguintes critérios: 

a) O exame neurológico deveria revelar alterações objetivas que pudessem ser 

atribuídas a lesão SNC; 

b) O exame neurológico ou a história clínica deveriam indicar lesão de duas ou mais 

áreas do SNC; 

c) A evidência de doença do SNC deveria apontar para lesões predominantes na 

substância branca;  

d) A evolução temporal das lesões no SNC deveria seguir um dos dois padrões 

seguintes: 

- Dois ou mais episódios de piora, cada um com duração igual ou superior a 

24 horas e com intervalos não inferiores a 30 dias; 

- Progressão lenta e gradativa dos sintomas neurológicos durante um 

período mínimo de 6 meses; 
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e) As primeiras manifestações da doença deveriam ocorrer entre os 10 e os 50 anos de 

idade; 

f) Ausência de outro diagnóstico neurológico mais provável.  

Os critérios que ficaram conhecidos como critérios de Schumacher, apresentaram 

algumas limitações e outros foram sendo propostos como os critérios de Rose de 197641 e os 

critérios de Bauer de 197842. Entretanto a definição de surto como uma piora dos sintomas 

durando mais de 24 horas e separados por pelo menos 30 dias dos últimos sintomas são 

usados na prática e nos protocolos até atualmente. Por outro lado, a definição de cortes rígidos 

de idade para o diagnóstico é inapropriada e na era moderna com o uso da RM, tanto EM 

pediátrica quanto EM de início tardio são mais facilmente diferenciados de outras etiologias 

mais comuns nessa faixa etária. Também o item descrito acima, que coloca como nenhuma 

explicação melhor para os sintomas, tem sido muito criticado ao longo do tempo por ser 

muito amplo, mas pela própria característica da EM e pela quantidade de diagnósticos 

diferenciais, foi mantida nos critérios até atualmente nas definições mais modernas. 

A comunidade científica seguiu usando os critérios de Schumacher até 1983, quando 

Charles Poser propõe novos critérios a partir de uma reunião realizada em 26 e 27 de abril de 

1982 em Washington com os estudiosos dos EUA e Canadá do assunto no Workshop on the 

Diagnosis of Multiple Sclerosis. Os chamados critérios de Poser43 reafirmaram alguns 

conceitos como: 

a) Surto: Sintoma de disfunção neurológica por mais de 24 horas; 

b) Evidência clínica: disfunção neurológica demonstrável em exame neurológico; 

c) Evidência paraclínica: demonstração de outros exames não clínicos para existência 

de uma lesão no SNC. 

E a partir desses conceitos definia as seguintes conclusões diagnósticas: 

a) EM clinicamente definida: 2 ou mais surtos e uma evidência clínica ou paraclínica 

b) EM definida auxiliada por laboratório: 1 ou mais surtos e bandas oligoclonais 

positivas no liquor, com evidências clínicas e paraclínicas; 

c) EM provável clínica: pelo menos 1 surto e evidências clínicas ou paraclínicas; 

d) EM provável auxiliada por laboratório: apenas 2 surtos são necessários para essa 

categoria; 

e) Ausência de EM: nenhuma evidência clínica da presença de EM. 

Os critérios de Poser trouxeram alguns conceitos importantes e estruturaram a 

essência dos critérios subsequentes ao resgatar os conceitos que o próprio Charcot já trazia, de 
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que para o diagnóstico de EM é essencial a disseminação no tempo (DIT) e disseminação do 

espaço (DIS) das lesões. 

De fato, a era pré-RM trazia muitos desafios para o diagnóstico da EM e as chamadas 

evidências paraclínicas dos critérios de Poser foram os primeiros a incorporar essa nascente 

modalidade diagnóstica. Na época, porém, o conhecimento permitiu apenas que as alterações 

de RM fossem incorporadas juntamente com tomografia computadorizada de crânio, teste de 

hipertermia, potencial evocado e avaliação urodinâmica.  

Em 1988, houve as definições por RM nos chamados critérios de Paty44 e critérios de 

Fazekas45; mas foi somente quando Barkhof46 publica um artigo no qual mostra alguns 

critérios de RM que permitem acurácia estatística para definir EM clinicamente definida, logo 

na primeira apresentação da doença, que houve uma unificação dos critérios utilizados nos 

artigos científicos.  

Os critérios de Barkhof, foram posteriormente modificados por Tintoré em 200047, e 

os chamados critérios de Barkhof-Tintoré tiveram uma importância histórica por definir as 

bases de análise de ressonância usadas nos critérios de McDonalds. Esse critério recebeu esse 

nome a partir do neurologista W. Ian McDonald que presidiu um Painel Internacional em 

associação com a National Multiple Sclerosis Society of America e recomendou os novos 

critérios em abril de 200148. Esse critério foi revisado em 200549, 201050 e em 201751. 

Os critérios de McDonald mantiveram a proposta do diagnóstico de EM baseada 

puramente em sintomas clínicos, mas propôs que os achados da RM poderiam preencher a 

DIT e DIS necessárias para o diagnóstico. A partir dessa modificação esses critérios 

permitiam o diagnóstico mais precoce a partir de um único surto, aumentando a sensibilidade 

sem comprometer a especificidade dos critérios prévios. 

Em nosso estudo utilizamos os critérios de McDonald de 2010 cujo resumo está na 

Tabela 1. 
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Tabela 1- Os critérios diagnósticos revisados 2010 de McDonald de EM.  

Apresentação Clínica Dados adicionais para o diagnóstico 

• ≥ 2 surtos 
• Evidência clínica de ≥	2 lesões ou 

evidência clínica de 1 lesão com 
evidência por anamnese de surto 

prévio; 

nenhum 

• ≥ 2 surtos 
• Evidência clínica de 1 lesão 

Disseminação espacial demonstrada por: 
• ≥1 lesão T2 em pelo menos 2 de 4 regiões 

típicas de EM no CNS (periventricular, 
justacortical, infratentorial, ou medula 
espinhal);  

• Aguardar novo surto com topografia 
diferente 

• 1 surto 
• Evidência clínica de ≥ 2 lesões 

Disseminação	no	tempo	demonstrada	por:	
• Presença	simultânea de lesões 

assintomáticas captantes e não captantes de 
Gadolínio (Gd);ou 

• Nova lesão em T2 e/ou presença de lesões 
captantes de Gd em RM de seguimento 
realizada em qualquer altura e comparada 
com a RM de base; ou 

• Aguardar pela ocorrência do 2º	surto 

 

• 1 surto 
• Evidência clínica de uma lesão	

(CIS) 
	
	
 

Disseminação no espaço e no tempo, demonstrada 
por: 
No	espaço:	
• ≥1	lesão	T2	em	pelo	menos	2	de	4	regiões	

típicas	de	EM	no	CNS	(periventricular,	
justacortical,	infratentorial,	ou	na	medula	
espinhal);	ou	

• Aguardar pela ocorrência de um surto que 
afete uma área diferente no SNC; e 

No tempo: 
• Presença	simultânea de lesões 

assintomáticas captantes e não captantes de 
Gd;ou 

• Nova lesão em T2 e/ou presença de lesões 
captantes de Gd em RM de seguimento 
realizada em qualquer altura e comparada 
com a RM de base; ou 

• Aguardar pela ocorrência do 2º	surto 
 

 
                                         

           
 

Continua 
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Continuação 
  

• Progressão	neurológica	
insidiosa	sugestiva	de	EM	

(EMPP) 

1 ano de progressão de doença (retro e 
prospetivamente determinada) mais 2 de 3 dos 
seguintes critérios: 

• Evidência de disseminação espacial no 
cérebro, com base em ≥1 lesão em T2, nas 
regiões típicas de EM(periventricular, 
justacortical ou infratentorial); 

• Evidência	de	disseminação	espacial	na	
medula	espinhal,	com	base	em	≥2	lesões	
em	T2	na	medula	espinhal	

• Evidência de bandas oligoclonais por 
focalização isoelétrica e/ou aumento do 
índice IgG 

  
 
 

Em 201851, foi publicada nova revisão dos critérios, com pequenas modificações nas 

quais: 1) a presença das bandas oligoclonais no líquido cefalorraquidiano (LCR) pode servir 

para demonstrar DIT; 2). Ambas lesões sintomáticas e assintomáticas podem ser consideradas 

na determinação de DIS e DIT; e 3) Lesões corticais foram adicionadas às lesões 

justacorticais para determinação de DIS. 

Todos os pacientes que preenchiam os critérios anteriores continuam com o 

diagnóstico de EM, portanto, a atualização do critério não modifica a validade do presente 

estudo.  

 
 
1.2 Imunopatogênese 
 

A maioria das evidências sobre a etiologia da EM apontam que ela seja uma doença 

autoimune causada por uma conjuntura de fatores genéticos, influência viral e fatores 

ambientais. Aparentemente é necessária uma suscetibilidade genética que somada a fatores 

epigenéticos, são influenciados por infecções virais e fatores ambientais. Todos esses 

elementos são modulados no sistema imunológico que conversa continuamente com a 

microbiota intestinal e produz uma disfunção imunológica, que leva nosso organismo a 

destruir as próprias células. No caso da EM, mais especificamente, dentro do SNC. 

No entanto, a patologia inflamatória comum das lesões da EM sugere que as respostas 

autoimunes específicas contra os componentes da mielina do SNC podem ter um papel crucial 

na destruição da mielina. Este conceito é apoiado pelo elevado nível de imunoglobulina 

oligoclonal no fluido cerebrospinal, pela ligação genética com o locus do complexo de 
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histocompatibilidade principal (MHC), expansão de células B e T reativas à mielina dentro de 

lesões de EM e o fato de que a imunização com as proteínas de mielina induz uma doença 

semelhante a EM em animais, a encefalomielite autoimune experimental (EAE)52
. 

Estudos sobre a imunopatogênese da EM em modelos animais demonstram que 

células T autoreativas (CD4+ ou CD8+) podem resultar em desmielinizaçao inflamatória 

também sustentam a teoria de que a EM é uma doença imunomediada envolvendo um ou 

mais antígenos localizados na bainha de mielina do SNC53. Até recentemente a EM foi 

considerada uma doença T-CD4+ mediada, devido aos achados da EAE. Considera-se que as 

doenças autoimunes, como a EM, são mediadas por linfócitos T helper (Th) do tipo 1 

produtores de Interferon Gama e em menor quantidade interleucina (IL) 454. 

Alternativamente, linfócitos CD4+ Th do tipo 2 representa uma população antinflamatória de 

linfócitos que produz grande quantidade de citocinas imunoregulatórias, em especial IL4 e 

IL5. Inicialmente foi pensado que os Th1, Th2 e Th17 com citocinas caraterísticas, seriam os 

principais condutores do processo autoimune da EM. Porém o tratamento com o anticorpo 

monoclonal Ustekinumab, que bloqueia a interleucina 12, a citocina que é o pivô na 

diferenciação em Th1 não mostrou benefício na fase dois dos ensaios clínicos 55. 

Mais recentemente descobriu-se que as células T CD8+ são potenciais participantes 

ativos na patogênese da EM 56. Nas placas da EM, células T CD8+ excedem células T CD4+ 

e exibem expansão oligoclonal nas placas57 e no líquor de pacientes com EM. Células T 

isoladas do sangue periférico ou do LCR de pacientes com EM mostraram um enriquecimento 

seletivo das células T CD8+ de memória com expansão oligoclonal, sugerindo que estas 

células são ativadas e dirigidas a antígenos58. Estudo de corte desenvolvido por Jilek e 

colaboradores em 2008 mostrou que houve maior resposta de células T CD8+ específica para 

EBV e interferon gama mediada em pacientes com CIS comparados a pacientes com todas as 

outras formas de EM, com outras doenças neurológicas e participantes controles59.  

Tradicionalmente as células B são implicadas na EM através da sua capacidade de 

produzir anticorpos patogênicos ou autoanticorpos que podem causar destruição tecidual e 

recrutamento de macrófagos que expressam o receptor Fc e por ativação das vias do 

complemento. Achados de análise histopatológica indicam que anticorpos podem ter 

importante papel na iniciação60 da placa e na desmielinização em pacientes com EM 

estabelecida61. 

Quanto a fisiopatologia imunológica, sabemos que a autoreatividade para várias 

proteínas de mielina, incluindo a proteína básica de mielina, proteína proteolipídica, 
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glicoproteína associada à mielina e glicoproteína de oligodendrócito da mielina (MOG) tem 

sido observada em pacientes com EM52,62-68. 

Observa-se entretanto, que as células T de pacientes com EM apresentam uma 

atividade predominante contra a MOG em relação a outras proteínas da mielina, e anticorpos 

anti-MOG foram identificados ligado à desintegração da mielina em torno de axônios em 

lesões de EM aguda6-12. Além disso, a sensibilização com a MOG reproduz a clínica e a 

patologia degenerativa desmielinizante da EM nos modelos de roedores e primatas69-74. 

No tocante da fisiopatologia da doença sabe-se que a EM resulta em duas vias 

patológicas principais, são elas: inflamação e neurodegeneração. Até agora, a maioria dos 

mecanismos inflamatórios fisiopatológicos foi descoberta, mas a ligação com a 

neurodegeneração não é tão clara75. 

Hipóteses foram formuladas com a suposição de que a neurodegeneração na EM é a 

consequência direta da inflamação. Mediadores inflamatórios, como citocinas e enzimas 

proteolíticas, bem como radicais de óxido nítrico, podem contribuir para o dano axonal; o 

ataque imune dirigido aos componentes axonais também pode levar à destruição axonal; na 

EAE, a inflamação é capaz de aumentar a transmissão do glutamato no corpo estriado e de 

promover a degeneração sináptica, juntamente com a perda da coluna dendrítica (ambos 

marcadores de neurodegeneração). Sabe-se também que áreas com perda axonal proeminente 

têm proximidade com áreas contendo infiltrados inflamatórios (por exemplo, células T, 

macrófagos), sugerindo uma associação próxima entre lesão axonal e inflamação76-78. 

A visão de que a inflamação é a causa da degeneração axonal e neuronal no cérebro de 

EM tem sido contestada e alguns autores acreditam que ambos os mecanismos são 

concomitantes e independentes. Um dos principais argumentos veio do fato de que 

tratamentos antiinflamatórios ou imunomodulatórios, embora parcialmente eficazes na fase 

recidivante da doença, têm efeito modesto ou nulo sobre o desenvolvimento de 

neurodegeneração e incapacidade clínica na fase progressiva da doença,  particularmente em 

pacientes com doença progressiva primária. Além disso, a ressonância magnética não mostra 

correlação entre inflamação, representada por lesões de realce de gadolínio (Gd), e atrofia 

progressiva do cérebro e da medula espinhal79-81. 

Vamos a seguir descrever um pouco os fatores genéticos, ambientais, a microbiota e 

os fatores ambientais que são determinantes para o desenvolvimento da doença. 
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1.2.1 Fatores Genéticos  

Enquanto acreditamos que a EM tenha uma origem multifatorial que inclui uma 

combinação de fatores genéticos e ambientais, os fatores genéticos parecem ter uma 

influência determinante82. Embora seja difícil quantificar o exato fator de risco para a EM, 

estima-se que acima de 60—70% do risco total de desenvolver EM seja proveniente de 

fatores genéticos83,84.  

Estudos relacionados à carga genética têm reconhecido genes que podem conferir 

susceptibilidade ao desenvolvimento da doença85,86. Entretanto, estudos conduzidos com 

gêmeos verificaram uma baixa concordância nas taxas de EM - 30-40% para monozigóticos e 

3-5% para dizigóticos - demonstrando que os fatores genéticos sozinhos podem não ser os 

principais responsáveis por essa condição87. 

Algumas vias e genes já estudados serão descritos a seguir para embasamento dos 

fatores genéticos. A via JAK/STAT é um essencial sinal usado por várias citocinas para 

iniciar a imunidade inata, coordenar a adaptativa e eventualmente está envolvida em respostas 

inflamatórias88. Os processos de diferenciação de linfócitos T Th1, 2 e 17, todos usam essa 

via. Assim como processos de regulação do impacto de certas citocinas (INF-y) nos 

macrófagos. Consequentemente, uma desregulação nessa via JAK/STAT está correlacionada 

com várias doenças imunologicamente mediadas, como a EM88,89.  

A superexpressão de genes de STAT foi detectada em EM e em EAE. O STAT3 foi 

também introduzido como um gene de susceptibilidade da EM90. Monocitos e células T 

isoladas de pacientes em surtos continham grandes quantidades de STAT3 ativada em 

comparação com pacientes em remissão91. Liu et al.92, em 2014, propuseram um tratamento 

promissor com um inibidor da JAK1/JAK2 (AZD1480), que bloqueou o infiltrado de células 

imunes no SNC, prevenindo a ativação de STAT, reduzindo a desmielinização e a resposta 

patogênica de Th1 e Th17. 

Outro fator de transcrição correlacionado com a EM é o NF-k B, que regula respostas 

inflamatórias e está expresso em altos níveis nos neurônios, mostrando sua função crítica no 

SNC. Interessantemente, o NF-k B possui funções opostas na neurodegeneração e 

neuroproteção, dependendo da subunidade que está ativa93. Em indivíduos saudáveis, existe 

um balanço entre essas subunidades enquanto que nas doenças neurodegenerativas aumentam 

as subunidades responsáveis pela mediação da expressão de genes pró-apoptoticos, pro-

inflamatórios e neurotóxicos94. 

Alterações genéticas como polimorfismo de um único nucleotídeo em vários 

componentes do sinal NF-k B, mutação na posição 738 e uma inserção no seu gene promotor 
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foram todas associadas com a presença da doença e também com a fase progressiva, 

demonstrando portanto, uma real correlação desse fator de transcrição com a EM95. 

As proteínas transmembranas Notch, estruturas conservadas evolutivamente, regulam 

as interações entre células adjacentes, e tiveram suas funções descritas nas lesões de EM. 

Primeiramente verificou-se que a via Notch inibe a diferenciação de oligodendrócitos 

sugerindo uma possível prevenção do reparo da mielina na EM. Verificou-se também que os 

componentes Notch são expressos em lesões crônicas ativas de EM, atrelados à falhas na 

remielinização96,97. Por outro lado, a sinalização Notch pode também estimular a 

diferenciação dos células precursoras de oligodendrócitos, executando uma função 

contraditória à primeiramente listada. Em lesões crônicas, o Jagged1, um ligante de Notch, é 

altamente expresso em astrócitos em comparação com as lesões silenciosas97,98. Em 

consonância com esse dado, uma meta-análise com 13.896 indivíduos na Europa introduziu o 

Jagged1 como um gene de susceptibilidade à EM99. 

Outros fatores como as MAPKs e a PI3K que estão associados às numerosas cascatas 

de sinalização, intermediação de uma grande variedade de respostas celulares e mediadores de 

respostas imunes foram associados com a patogênese da EM. De acordo com algumas 

evidências, vários mecanismos mediados pela p38 MAPK têm potencial função na EM. 

Assim como a sinalização de PI3K pode desencadear a produção de citocinas pró-

inflamatórias que aumentam a diferenciação de Th1/Th17, sugerindo seu envolvimento na 

EM100,101. 

 Outra questão a ser abordada no tema da importância da genética no desenvolvimento 

da EM é a presença de transcritos de retrovírus endógenos que podem influenciar essa 

maquinaria. Por questões didáticas, abordaremos nos itens subsequentes esse tema. 

Apesar de todas as evidências de fatores genéticos relacionados à EM, as 

modificações nas sequências gênicas parecem ser apenas um fator coadjuvante no 

desenvolvimento da doença. Há um crescente entusiasmo de que as condições epigenéticas 

possam justificar a parte que está faltando da hereditariedade.  

 
1.2.2 Fatores Epigenéticos  

Mecanismos epigenéticos regulam a expressão gênica sem alterar as sequências de 

DNA e podem também modular a resposta de vários fatores ambientais, possivelmente 

modificando a susceptibilidade à EM102,103. Três mecanismos epigenéticos primários 

desempenham função na fisiopatologia da doença: metilação do DNA, modificação de 

histonas e regulação gênica pós-transcricional associada aos miRNA. 
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A metilação do DNA é conhecida por ter função crucial no desenvolvimento e 

proliferação normal das células e manutenção da estabilidade do genoma104. Estudos 

demonstraram que a hipometilação em regiões promotoras de ilhas CpGs podem afetar o 

desenvolvimento da EM. Por exemplo, a hipometilação do promotor da peptidilarginina 

deiminase 2 resulta em aumento da expressão da própria enzima, que é responsável pela 

citrulinação da proteína básica da mielina, que contribui para a formação de uma mielina 

menos compacta e mais suscetível a desintegração, que é um fator chave na fisiopatologia da 

EM105,106. Uma avaliação de 56 genes diferentemente metilados em pacientes com EM em 

comparação com controles saudáveis e casos de câncer, reconheceu a metilação do DNA 

como um biomarcador de atividade da doença107. 

A modificação das histonas induz mudanças na estrutura da cromatina e, portanto, 

influencia a acessibilidade dos fatores transcricionais, resultando em ativação ou repressão da 

expressão gênica108. Uma variedade de modificações de histonas tem sido observada no 

desenvolvimento e na manifestação da EM. Em um estudo de pacientes com a forma 

progressiva e controles saudáveis, observou-se elevados níveis de acetilação de histonas H3 

em oligodendrócitos de pacientes com estágios avançados da doença, sendo então a acetilação 

associada com a gravidade da EM109.  

A regulação gênica pós-transcricional associada aos Micro-RNA (miRNA) é 

responsável pela regulação da tradução em proteínas, que está envolvida em diversos 

processos celulares, como diferenciação, proliferação e apoptose110,111. Os miRNAs são 

considerados biomarcadores ideais em doenças graves e existe um grande entusiasmo no 

estudo do papel de vários miRNAs no desenvolvimento da EM nos últimos anos. Um 

resultado compartilhado entre os estudos é que a desregulação dos miRNAs produz uma 

condição pró-inflamatória e a progressão da doença. Em pacientes com EM relatou-se 

desregulação de miR-155 células mononucleares sanguíneas e miR-326 em linfócitos T 

CD4+. Além disso, uma superexpressão de mR-326 foi vista em pacientes durante a fase do 

surto em detrimento aos controles saudáveis e fase de remissão112-115. 

Quando se considera mudanças epigenéticas no cérebro de pacientes com EM é 

importante esclarecer que há a especificidade celular, na qual uma mesma alteração pode ser 

responsável por distintas funções nos diferentes tipos celulares.  

Embora o melhor entendimento de cada um dos distintos efeitos dos mecanismos 

epigenéticos seja crescente, as literaturas atuais têm demonstrado que todos esses processos 

agem mais de forma integrada do que isoladamente.  
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1.2.3 Outros fatores ambientais: vitamina D e cigarro. 

Além da interação entre mecanismos epigenéticos, há também a integração destes com 

fatores ambientais como deficiência de Vitamina D e fumo. A deficiência de vitamina D pode 

levar à modificações nas histonas, regulando a expressão gênica e o aumento do risco de EM 

e mais surtos116-118. A atividade de enzimas que contribuem para a demetilação nas histonas 

pode também ser controlada pela vitamina D119. Além disso, a vitamina D pode mediar a 

resposta imune através de mudanças epigenéticas – a vitamina D pode suprimir a expressão 

de IL-17A que reduz a acetilação de histonas do promotor de IL-17A120. Altas doses de 

vitamina D podem também reduzir a proliferação de células T117-121. 

O fumo também foi associado com a expressão de miRNAs e com a acetilação de 

histonas em pacientes com EM122. O fumo materno foi associado com estímulo de 

crescimento e diferenciação de neurônios pela metilação do promotor do fator neurotrófico 

neural (BDNF) e também com alguns miRNAs reduzidos (miR-16, miR-21 e mi4-16a)123. 

 
1.2.4 Modulação imunológica pela microbiota intestinal na EM 

O termo “microbiota intestinal” refere-se ao conjunto genômico de bactérias, vírus, 

fungos e arqueas que habitam o intestino humano. Acredita-se que o intestino humano seja 

estéril no período fetal e a partir do contato com o ambiente e/ou com a vagina da mãe ao 

nascer, inicia-se a colonização. A microbiota continua então a se expandir durante a infância, 

influenciada por muitos fatores como dieta, higiene, uso de antibiótico, entre outros124,125.  

 A importância da microbiota intestinal foi demonstrada em estudos experimentais com 

animais livres de germes. Neles, a falta dessa microbiota inibiu o desenvolvimento do tecido 

linfóide associado ao intestino, assim como defeitos no sistema imune periférico126. Efeitos 

em células dendríticas, natural killers e linfócitos B também já foram descritos.  

 A descoberta de que a microbiota intestinal produz moléculas que podem influenciar 

no sistema nervoso entérico e no central – neurotransmissores, já foi demonstrada por 

diversos estudos. Bactérias comensais podem regular a produção serotonina, melanina, 

GABA, histaminas e acetilcolinas127,128 e a desregulação dessas produções podem afetar o 

SNC. 

 A complexa interação dos fatores no eixo “microbiota-cérebro-intestino” pode ser 

desregulada em várias desordens do SNC e um melhor entendimento desses fatores se torna 

necessário. Estudos em pacientes com EM e microbiota intestinal ainda estão em estágios 

iniciais. Mas, dado que, tem importante função correlacionada ao sistema imune, cada vez 

mais encontramos evidências de que essa flora desempenhe papel na susceptibilidade da 

EM129. 
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 Em um estudo exploratório, em que amostras de fezes de pacientes com EM foram 

analisadas em comparação com amostras de controles saudáveis, observou-se um decréscimo 

na abundância de Faecalibacterim nos pacientes. A espécie Faecalibacterium prausnitzii é 

uma importante produtora de butirato, que está correlacionado com o aumento de células 

Treg, podendo assim sugerir um mecanismo pelo qual as alterações na microbiota intestinal 

pode predispor o desenvolvimento da EM. Diferenças entre a quantidade de algumas espécies 

de bactérias em pacientes com EM tratados com glatirâmer e não tratados foi também 

descrita. Assim como mudanças na microbiota intestinal em pacientes suplementados com 

vitamina D quando comparados tanto com pacientes não tratados como com os tratados com 

glatirâmer130.   

 O efeito da vitamina D na microbiota intestinal tem sido investigado em alguns 

modelos animais da doença inflamatória intestinal. Como as bactérias não possuem receptores 

para vitamina D, intui-se que todos os efeitos da suplementação com vitamina D são 

mediados por efeitos nos hospedeiros que levam aos efeitos secundários na microbiota 

intestinal131. 

 Esse achado, de que o perfil microbiano do intestino pode diferenciar entre pacientes 

tratados e não tratados tem implicações imediatas para o desenho de novos estudos de 

microbiota intestinal e EM, com o objetivo de evitar heterogeneidade e confundidores. 

 Outra evidência indireta, pode ser verificada na avaliação de itens da dieta, como leite, 

gordura e carnes que podem alterar a microbiota intestinal e mostra uma associação positiva 

com doenças autoimunes132.  

 
1.3 Etiologia Viral 

A ideia de que um agente infeccioso cumpre um papel etiológico ou co-fatorial na 

patogênese da EM, tanto no desencadeamento da doença como no agravamento dos surtos 

acompanha a história dessa enfermidade como uma das noções mais debatidas ao longo do 

tempo. A chamada etiologia viral foi primeiramente afirmada por Pierre Marie em 1884 

quando afirmou sua hipótese: “Fiquei impressionado com a ocorrência coincidente da 

esclerose em placas com doenças infecciosas e com a estreita relação que, do ponto de vista 

teórico, une essas doenças. Portanto, fiz um esforço para renovar minha ideia de que a 

esclerose em placas geralmente começa como um processo infeccioso”133. 

Desde então a teoria viral para a etiologia da EM continua sem confirmação por 

ausência de evidências de um agente infeccioso específico que preencha os postulados de 

Koch, e traz à luz uma constante discussão que se torna difícil de confirmar ou refutar mesmo 

frente a técnicas laboratoriais cada dia mais sofisticadas. 
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Enquanto que pode parecer tola a pesquisa de um agente infeccioso para justificar uma 

doença autoimune, esse conceito se espalha na pesquisa de diversas doenças autoimunes tais 

como lupus eritematoso sistêmico134, diabetes melitus tipo 1135, além de outras. Enquanto 

muitos pesquisadores se debruçam em suas bancadas a procura de um agente viral etiológico 

o entendimento mais lógico dessa interação entre autoimunidade e doença viral é a de que um 

ou mais vírus exercem um papel fisiopatogênico inicial no desenvolvimento da disfunção do 

sistema imunológico ao invés da ideia clássica de uma infecção gerando uma doença 

diretamente pela infecção. 

Diversos agentes infecciosos, em especial os vírus, interagem com o sistema 

imunológico e são capazes de induzir uma resposta autoimune. Os vírus são capazes de 

induzir autoimunidade por diferentes mecanismos sendo os principais: mimetismo molecular, 

a indução da expressão de antígeno do MHC e a superexpressão de receptores de superfície 

em leucócitos, a exposição de componentes celulares ocultos, atividade superantigênica e 

desregulação da apoptose, apenas para citar alguns136,137. 

Os caminhos pelos quais os vírus podem influenciar o desenvolvimento da doença 

postulam de um modo que um vírus pode infectar um adulto, aumentando posteriormente a 

sua chance de desenvolver EM, o que não aconteceria se a infecção tivesse ocorrido durante a 

infância. Outra teoria seria de que os patógenos desencadeantes teriam maior prevalência em 

áreas com maior prevalência de EM. Como já vimos a distribuição muito variável da EM ao 

longo do globo sempre gerou curiosidade. O ponto comum entre as duas teorias é que a idade 

durante a primeira infecção determina a susceptibilidade da população24,25. 

Temos também evidências da ocorrência de “epidemias" de EM, em situações nas 

quais houve um aumento repentino do diagnóstico da doença em comunidades isoladas. As 

principais descrições de epidemias de EM foram realizadas por Kurtzke a partir de dados na 

Islândia e nas Ilhas Faroe e em ambos casos ocorreram junto com a ocupação de tropas 

britânicas durante a 2a Guerra Mundial138,139. Muito se discutiu sobre esses artigos e sobre 

possíveis vieses e aumento do diagnóstico da doença se sobrepondo a esse período. Por outro 

lado, também não se encontrou casos similares de “transmissão” da EM em ocupações em 

outras regiões pelas mesmas tropas britânicas ou americanas. De qualquer modo, hoje esses 

dados considerados históricos, são chamados da “Saga Faroese” e dão algum apoio a teoria 

viral140.  

Outras evidências epidemiológicas de que a EM ocorre tardiamente a uma exposição a 

vírus, incluem a alta proporção de crianças com títulos positivos a diversos vírus em idade 

tenra em regiões onde a EM é rara; também a EM é uma doença de baixa incidência em 
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países onde o saneamento básico é pobre, em países pobres. Uma possível interpretação a 

esses estudos é de que existe uma relação inversa entre o risco de EM e a infecção precoce 

por agentes virais comuns: A infecção em crianças pequenas pode proteger contra EM, 

enquanto que mais tarde quando o sistema imunológico já está maduro, as infecções 

aumentam o risco141,142. Esses estudos não focam em um agente em específico, mas sugerem 

um período na idade do indivíduo de suscetibilidade ligado a exposição a infecções e o risco 

posterior de desenvolver EM, sem se desconsiderar a importância da genética do indivíduo, já 

discutida. 

Entre tantos vírus discutidos pela literatura científica, o Epstein Barr vírus (EBV) e o 

retrovírus endógeno humano da família W (HERV-W) parecem ser dois candidatos 

importantes e necessitam ser melhor estudados. 

 

1.4 Vírus Epstein Barr 
1.4.1 Conceitos gerais sobre o EBV 

O EBV é o herpes vírus 4, um membro da família Herpesviridae. Existem dois 

sorotipos do vírus o EBV-1 e EBV-2. O EBV-1 é o mais comum e é de distribuição mundial; 

o EBV-2 é o mais encontrado na África equatorial e em indivíduos infectados pelo HIV. A 

partícula viral é composta pelo genoma viral, envolvido pelo nucleocapsídeo e envelope 

viral143,144.		

O EBV é o agente etiológico da mononucleose infecciosa (MI), caracterizada por 

febre, faringite, linfadenomegalia e linfocitose atípica. As infecções acusadas pelo EBV 

ocorrem em todo o mundo, sendo mais comum na infância e com um segundo pico durante o 

final da adolescência. Na idade adulta mais de 90% dos indivíduos já foram infectados e 

apresentam anticorpos contra o vírus. Em grupos socioeconômicos desfavorecidos e em áreas 

com padrões deficientes de higiene o EBV tende a infectar crianças pequenas, sendo rara a 

ocorrência de MI. Nas áreas com melhores padrões de higiene, a infecção por EBV com 

frequência só aparece na idade adulta e a MI é mais frequente. O EBV se propaga por contato 

com secreções orais, menor em assintomáticos, maior em imunocomprometidos e nos que têm 

MI145.  

Os anticorpos anti-EBV usualmente são medidos por imunofluorescência, mas podem 

ser avaliados pelo teste de ELISA, ambos com alta sensibilidade e especificidade. Os 

principais anticorpos pesquisados são: 

 
a) IgG contra antígeno capsídeo viral (VCA) - atinge pico na fase aguda (segunda e 

terceira semana) da MI em títulos bastante altos. Como habitualmente os títulos detectados 
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inicialmente estão próximos aos títulos máximos atingidos pela IgG anti-VCA, um aumento 

de quatro vezes nos títulos é demonstrado em apenas 10% a 20% dos casos. Na 

convalescença, os títulos caem, mas mantém-se detectáveis pelo resto da vida; 

b) IgM anti-VCA - positiva-se precocemente na doença em cerca de 90% dos casos, 

havendo posterior declínio. Algumas vezes é transitória. Pode ser detectada no líquido 

cefalorraquidiano de doentes com quadro neurológico pelo EBV; 

c) IgG contra antígenos precoces ou anti-EA - inclui IgG contra componente de 

difusão chamados de anti-D e IgG contra componente restrito chamados anti-R. O anti-D 

positiva-se em 70% a 80% dos casos. É anticorpo de fase aguda. O anti- R é importante no 

prognóstico da doença, estando relacionado a uma atividade contínua do EBV. Títulos de IgG 

anti-EA não devem estar mais presentes virtualmente após dois anos da fase aguda da 

infecção primária; 

d) IgG anti-antígeno nuclear ou anti-EBNA - aumenta gradualmente, sendo detectada 

semanas ou meses após a infecção aguda, permanecendo elevada para o resto da vida. Em 

alguns doentes os anticorpos anti-EBNA já são detectados em três semanas. O tempo de 

aparecimento de IgG anti-EBNA na MI não tem relação com a gravidade da doença. 

 
Além da pesquisa de anticorpos, pode ser feito a pesquisa de DNA do EBV por PCR 

no soro, que constitui melhor indicador de infecção ativa do que de vírus latente146. 

No início dos sintomas da mononucleose a maioria dos pacientes apresentam altos 

títulos de IgM anti-VCA, aumento de IgG anti-VCA e contra antígenos precoces. Embora 

anticorpos contra antígenos precoces frequentemente mantenham-se indetectáveis após a 

convalescência, o IgG anti-VCA permanece em níveis estáveis indefinidamente. Reação 

contra EBNA-1 e EBNA-2 aparece em diferentes tempos. O anti-EBNA 2 IgG aparece na 

fase aguda da doença e declina na convalescência enquanto o anti-EBNA 1 IgG torna-se 

detectável somente durante a convalescência e mantém-se estável indefinidamente. Nos 

imunocomprometidos os níveis de anti-EBNA2 IgG aumentam enquanto de anti-EBNA1 

diminuem, invertendo a relação anti-EBNA1 / anti-EBNA2, que em indivíduos 

imunocompetentes é maior que 1147. 

 

1.4.2 A associação entre o EBV e a EM 

Aproximadamente 99% dos indivíduos com EM foram infectados pelo EBV 

comparados com 94% dos controles da mesma idade, assim, a EM é muito rara em pacientes 

que não foram infectados25,148. Estudos recentes e meta-analises24,149,150 demonstraram um 

risco relativo aumentado (2x) para o desenvolvimento da EM aos previamente infectados por 
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MI145,151. Existem algumas características biológicas do vírus que podem desencadear a 

autoimunidade da EM tais como o fato dele estabelecer uma infecção quiescente com 

produção viral contínua, com longos períodos de reativação e de modular o sistema 

imunológico. 

Devido a alta prevalência do EBV na população adulta com ou sem EM, o estudo em 

crianças com EM são importantes para a definição dessa associação. Dado que a infecção por 

EBV é considerada quase uma condição para o paciente desenvolver EM, Pohl et al.152, 

estudou o comportamento da soroprevalência de EBV em crianças com EM, mostrando que 

enquanto 99% dos pacientes com EM tinham sorologia positiva para EBV, em controles 

saudáveis da mesma idade a prevalência era de 72% (p=0,001). 

Um estudo de caso controle realizado no exército americano mostra que dos 10 casos 

(100%) EBV negativos pesquisados, todos tornaram-se EBV positivos antes do início da EM, 

enquanto apenas 35,7% dos controles saudáveis que nunca desenvolveram EM 

soroconverteram (p=0,0008) [153]. De Lorenze et al.154 também correlacionam a sorologia do 

EBV com desenvolvimento da EM mostrando que já existia um aumento significativo dos 

anticorpos até 20 anos antes dos primeiros sintomas da EM. 

A detecção direta do DNA do EBV, referida como carga viral, no líquido cérebro-

espinal ou no sangue periférico sugeriu inicialmente uma função para o vírus nos surtos da 

EM. Entretanto, a frequência de positividade do DNA EBV não se demostrou diferente entre 

pacientes e controles. Avaliando o DNA do EBV em ambas as fases (latente e ativa) da 

doença nas células polimorfonucleares sanguíneas também não encontraram diferença, nem 

quando comparado pacientes com EM e com outras doenças neurológicas155-158. Esses 

resultados sugerem que não há ligação direta entre EBV e risco de reativação da doença. 

Dois estudos longitudinais, 5 e 7 anos de seguimento, mostraram uma positiva associação 

entre os títulos de anticorpos anti-EBNA1 IgG e elevada pontuação na Escala expandida de 

estado de incapacidade de Kurtzke (EDSS), r=0,3 e r=0,21 respectivamente159,160.  

Associações entre resposta imune anti-EBV e alterações detectadas na RM, incluindo 

lesões e atrofia, foram métodos também utilizados para avaliar a relação do vírus com o curso 

clínico da doença. Estudos correlacionaram o volume e o número de lesões medidas pela RM 

com título de anticorpos anti-EBNA1 IgG159,161. Outro estudo também correlacionou atrofia 

cerebral e aumentado volume de lesões identificadas na RM com os títulos de anti-VCA IgG 
162. 

No geral, a associação entre os biomarcadores de EBV e atividade da EM é menos 

consistente que a vista com o desenvolvimento da doença.  
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Se existe uma relação entre a infecção de EBV e o curso clínico da EM, o impacto na 

patologia pode não ser suficientemente substancial para alterar os sintomas clínicos nos 

intervalos observados – maioria dos estudos realizados num intervalo de menos de 5 anos. 

Períodos de observações maiores são necessários para melhor entender se há essa relação.  

O mimetismo molecular se apresenta como a hipótese mais plausível, em que as 

similaridades antigênicas entre os peptídeos virais e os epítopos do hospedeiro, podem levar à 

um ataque autoimune nas células hospedeiras e em seus componentes. Em concordância com 

essa hipótese, dois estudos163,164 demonstraram reação cruzada entre os antígenos EBV e a 

proteína mielina pelos linfócitos T citotóxicos. Essa propriedade de reatividade dos linfócitos 

T também indicam que a patogênese da EM pode incluir uma resposta autoimune, mediada 

por células T, no SNC. Entretanto, agregações de linfócitos B nas meninges de pacientes com 

EM têm desafiado a ideia de que essa seja uma doença apenas mediada por linfócitos T165.  

Baseado nesses dados, sugere-se que uma disfunção na reatividade dos linfócitos T 

citotóxicos aos linfócitos B infectados por EBV, permita a expansão desses linfócitos B 

infectados. Dando apoio à essa ideia166, encontrou-se uma diminuição na frequência de 

células T CD8+ reativas à EBV nos pacientes com EM quando comparados à controles 

saudáveis.  

Esses resultados fundamentam a hipótese que a deficiência de células T determinada 

geneticamente possa ser responsável pela inabilidade de controlar/suprimir os linfócitos B 

infectados. Esses podem se mover para o SNC e produzir auto-anticorpos patogênicos, assim 

como sinais co-estimuladores de sobrevivência que podem inibir a apoptose das células T 

autoreativas.  

Entretanto, a associação entre a resposta imune ao EBV na progressão da EM não foi 

confirmada até o momento. As discrepâncias encontradas nas investigações realizadas até 

então, são provavelmente devido à diversidade na qualidade das amostras e das técnicas de 

detecção, ainda assim a maioria dos pesquisadores acredita nessa associação.  

 

1.5  Os retrovírus endógenos humanos da família W e a EM 
Os retrovírus endógenos humanos (Human Endogenous Retroviruses - HERV) 

surgiram de infecções antigas de células hospedeiras da linhagem germinativa por retrovírus 

exógenos e hoje, constituem cerca de 8% do genoma humano167. 

Efeitos neurotóxicos de proteínas produzidas a partir da transcrição das sequências 

gênicas de HERV no SNC, levam a hipótese que elas tenham uma função no 

desenvolvimento da EM. 
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Dos vários HERVs, o retrovírus associado à EM, do inglês, multiple sclerosis 

associated retrovirus (MSRV), foi o primeiro a ser descoberto em leptomeninges de pacientes 

com EM.  Trata-se de um vírus envelopado, com a atividade de transcriptase reversa, que 

representa o protótipo da família HERV-W do grupo 2 no genoma humano168-170. 

Os estudos têm sido sugeridos que as partículas de MSRV se originaram de provírus 

HERV-W modificados, ou a partir de um membro exógeno transmissível da mesma família 
169,171,172. Vírions de MSRV são dotados de propriedades como a expressão de superantígenos 

e indução da produção de citocinas por células mononucleares no sangue periférico humano 
173. Nesse estudo utilizaremos HERV-W e MSRV como termos semelhantes, apesar de haver 

uma pequena diferença. 

Vários estudos caso-controles demonstraram alta positividade de RNA de MSRV no 

soro de pacientes com EM, quando comparados com controles saudáveis174,175. Um estudo 

multicêntrico com 149 pacientes e 153 controles encontrou uma positividade de MSRV em 

71,4% dos pacientes, contra apenas 17,3% dos controles saudáveis176. Além disso os níveis de 

RNA de MSRV foram maiores em pacientes com as formas secundariamente progressivas 

que nos remitentes recorrentes. Esse mesmo estudo também correlacionou a presença da 

doença com maior número de cópias de MSRV177. 

Já as tentativas de associação entre HERVs e curso da doença foram poucas e 

inconsistentes. Um dos estudos encontrou correlação entre HERV-W e uma pontuação de 

gravidade de EM, mas ela foi vista apenas em mulheres e com um índice de correlação 

considerado fraco (r=0,34)178. 

Um estudo prospectivo de 6 anos de seguimento com 18 pacientes, demonstrou que 

apesar de similar incapacidade e taxa de surtos no início do estudo, aqueles com MSRV no 

LCR no baseline tinham maiores EDSS e taxas de surtos anualizadas no final do estudo179. 

Partículas de HERV associadas com a atividade de transcriptase reversa foram 

confirmadas como uma marca da expressão do MSRV 180,181 e um protocolo seletivo para 

detecção do RNA de virion-associado ao MSRV através de PCR foi desenhado para detectar a 

sua presença em material biológico174. Usando esse método, entretanto, o estudo de Schmitt et 

al.182 não encontrou diferenças entre os níveis de transcrição na substância branca, quando 

comparados pacientes e controles saudáveis. 

Adicionalmente ao direto impacto da presença dos produtos do HERV, alguns estudos 

investigaram se a proteína do envelope (MSRV-env) poderia diretamente modular a secreção 

de citocinas. Um estudo evidenciou uma aumentada secreção de IL-6 e TNF-alfa por células 

polimorfonucleares estimuladas por MSRV-env cultivadas in vitro173. Experimentos em 
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animais demonstraram que a MSRV-env pode induzir a síntese de citocinas pró-inflamatórias, 

como IFN-y e TNF-alfa183. Esses resultados sugerem que as MSRV-env trabalham como 

superantígenos, afetando as células T e causando superexpressão de citocinas pró-

inflamatórias, podendo causar uma resposta imune aberrante com uma ativação anormal de 

linfócitos T policlonal. 

A transativação de promotores de HERV-W por vírus exógenos também demonstrou 

induzir uma desregulação epigenética superativando assim o HERV-W184. 

Uma meta-análise incluiu 25 artigos que avaliaram MSRV/HERV-W em pacientes 

com EM. Foi observado que houve aumento da expressão de MSRV/HERV-W em 20 deles, 

tanto no sangue, no LCR e como no tecido cerebral185. Essas análises foram subdivididas para 

cada uma das proteínas estudadas (Env e Pol) e os resultados para a Env demonstraram alta 

razão de probabilidade (OR=22.66), sem inconsistências ou vieses. Já para a proteína Pol, 

apesar de alta OR, verificaram também alta heterogeneidade entre os estudos (61,2%) e 

evidências de importantes fatores confundidores, como sexo, idade, curso da doença e 

controles selecionados. 

O maior fator limitante para essas meta-análises são as pequenas populações 

estudadas, que podem não ser representativas, tanto para pacientes como para controles, mas 

apesar desse fato, esses resultados sustentam fortemente a evidência de associação entre 

HERVs, em particular MSRV/HERV-W e EM. 

 
1.6 EM e o uso de medicamentos com efeitos antivirais 

Outra questão importante para abordarmos são os chamados estudos translacionais, 

nos quais evidências de bancada geram premissas para o estudo clínico de intervenção no 

tratamento das doenças em questão. Até o momento, poucos estudos foram conduzidos a 

partir da perspectiva da infecção viral para o tratamento de EM, apesar do possível potencial 

dessa intervenção. Drogas antivirais como aciclovir e valaciclovir são medicações baseadas 

em nucleosídeos, que inibem a função da DNA polimerase viral e bloqueiam a replicação 

lítica após serem englobadas pelos linfócitos B infectados. Estudos clínicos testaram, mas não 

encontraram diferenças nas taxas de surtos, nem nos números de novas lesões detectadas pela 

RM186,187. Se, de fato, outro mecanismo está envolvido, incluindo o potencial de transativação 

dos HERVs ou o mimetismo molecular induzindo a resposta imune, então as drogas antivirais 

realmente não terão impactos na EM. 

O Natalizumabe é uma terapia que utiliza um anticorpo monoclonal anti alfa-4-

integrina para prevenir a migração de leucócitos para o SNC188, podendo interferir na síntese 
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de imunoglobulina189, e foi testado para sua influência no nível de anticorpos contra o 

herpesvirus humano. Recentemente, um estudo longitudinal, com seguimento de 2 anos, 

mostrou uma diminuição nos níveis de anti-HHV6-IgM/IgG em pacientes tratados com 

Natalizumabe e uma correlação entre a variação de anticorpos e resposta clínica ao tratamento 
190. Entretanto outro estudo prospectivo, com seguimento de 21 meses, encontrou níveis 

estáveis de anti-EBNA-1 no período do tratamento191.  

O anticorpo monoclonal humanizado contra o env do HERV-W (GNbAC1) está sendo 

testado em um estudo clínico de fase 2 e demonstrou uma significante redução dos transcritos 

de HERV no grupo tratado192. Os dados laboratoriais demonstram também que o uso desse 

anticorpo pode prevenir a transcrição gênica mediada pelo MSRV-env e restabelecimento da 

diferenciação de precursores dos oligodendrócitos193.  

 
 
1.7 Associação entre EBV, HERV-W e EM 

Diversos artigos têm estudado a associação entre o EBV, o HERV-W e a EM baseada 

nas observações apresentadas. 

Nosso grupo investigou o nível de similaridade entre a proteína do envelope de 

HERV-W e a MOG. A comparação da MOG ao envelope de retrovírus identificou cinco 

regiões retrovirais semelhantes ao domínio Ig-like da MOG estendendo a ideia de que o 

HERV-W pode estar envolvido na imunopatogênese da EM, ao talvez, facilitar o 

reconhecimento da MOG pelo sistema imunológico. Também mostramos que a maioria dos 

pacientes apresentou expressão do envelope de HERV-W em algum nível. Nove das dez 

amostras testadas apresentaram níveis médios e altos de expressão envelope HERV-W, contra 

níveis muito baixos de expressão (cinco indivíduos apresentaram atividade basal HERV -W) 

ou nenhuma atividade (cinco indivíduos) em controles saudáveis, confirmando a associação 

entre atividade EM e HERV -W em nossa população194. 

Sabemos também que os linfócitos B infectados por EBV são capazes de transativar o 

gene do Env do HERV-K18, processo em que a proteína de membrana latente possui papel 

fundamental, dando inicio à uma cascata de sinalização e indução do HERV195,196. 

Mameli et al.197 mostrou que o EBV estimula a expressão de HERV-W em células 

provenientes de sangue e cérebro, in vitro. Nesse artigo é apresentado um possível modelo 

para explicar a patogênese da doença na qual o EBV atuaria como gatilho inicial da EM ao 

estimular a expressão do HERV-W, e que, anos mais tarde, o HERV-W seria o contribuinte 

real para patogenicidade da EM através de seu mimetismo molecular, justificando inclusive o 

comportamento da doença em sua forma remitente recorrente.  
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1.8  Justificativa 

Vários vírus já foram correlacionados com a patogênese da EM em especial o EBV e 

o HERV-W. Entretanto até o presente momento existem muitas dúvidas sobre o papel desses 

vírus na etiologia e no desenvolvimento da doença.  

O HERV-W em específico, apesar de mostrar elevada prevalência em pacientes com 

EM, bem como estar presente nas lesões desmielinizantes, nunca foi correlacionado 

longitudinalmente com a atividade da doença e esse estudo pode modificar o modo como 

entendemos a interação entre esses elementos.  
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2 OBJETIVOS 
 
2.1 Objetivo Primário 

Investigar a correlação entre a atividade clínica e imagiológica por RM da EM com a 

avaliação quantitativa do HERV-W e do EBV no sangue de pacientes com EM. 

 
2.2 Objetivos Secundários 

Avaliar a presença de anticorpos IgM e IgG do Herpesvirus EBVe do HERV-W e 

comparar os dados dos pacientes com EM com controles saudáveis e com outras doenças 

neurológicas. 
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3 CASUÍSTICA, MATERIAL E MÉTODOS 
 

Conduzimos estudo prospectivo observacional, longitudinal durante quatro anos, entre 

janeiro de 2013 e dezembro de 2017. Os dados clínicos foram obtidos através das consultas 

médicas realizadas semestralmente nos pacientes com diagnóstico confirmado de EM do 

ambulatório do Centro de Atendimento e Tratamento de Esclerose Múltipla da Santa Casa de 

São Paulo (CATEM)14. 

Todos os pacientes da presente pesquisa são estudados segundo os preceitos da 

Declaração de Helsinque e do Código de Nuremberg, respeitadas as normas de pesquisas 

envolvendo seres humanos (Res. CNS 466/12) do Conselho Nacional de Saúde, após 

aprovação do projeto pelo Comitê de Ética da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São 

Paulo–(ISCMSP) e da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo parecer 

Consubstanciado 1.740.773 – (anexo A), proposto pela Irmandade da Santa Casa de 

Misericórdia de São Paulo, registrado na Plataforma Brasil e registrado no ClinicalTrials.gov 

como NCT0248987. 

Após esclarecimento sobre a pesquisa, os pacientes assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE)– (anexo B) - para participação da mesma.  

Os pacientes foram atendidos no CATEM onde foram coletados os dados 

demográficos, histórico familiar, avaliado o tipo de doença, investigado o tempo de doença, 

primeiros sintomas, uso de medicações e realizado o exame neurológico completo, por 

neurologista. Em cada avaliação semestral era avaliado o EDSS e investigado ativamente 

sobre sintomas de surto da doença. Anualmente foram realizadas RM de crânio; e RM de 

coluna apenas se houvesse o aparecimento de novos sinais ou sintomas sugestivos de lesão 

medular. Os pacientes foram orientados a procurarem o serviço no caso de suspeita de surtos 

ou aparecimento de novos sinais ou sintomas ou informarem a equipe do serviço caso fossem 

atendidos em outro local.  

 
3.1 Seleção da amostra 

Os sujeitos do estudo foram selecionados de forma aleatória dentre os pacientes 

portadores de todas as formas de EM que fazem acompanhamento no CATEM. Os critérios 

de inclusão foram: idade entre 18 e 60 anos, com diagnóstico de EM conforme os critérios 

revisados de McDonalds de 201050, sem restrição de EDSS, sem restrição de forma 

progressiva ou inflamatória de EM. Foram excluídos pacientes com doenças inflamatórias do 

SNC, infecciosas ativas ou sorológicas positivas para HIV, hepatite B ou C ou HTLV 1/2 ou 
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neoplásicas concomitantes, bem como doenças psiquiátricas que não fossem depressão ou 

ansiedade. Foram excluídas pacientes gestantes ou lactantes nesse período. 

Os controles saudáveis foram selecionados randomicamente através dos alunos e 

funcionários do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo (IMT-SP) e do CATEM. Jovens 

adultos (> 18 anos), sem doenças infecciosas ou doenças neurológicas e que não tivessem 

histórico de EM na família foram convidados a participar do projeto e incluídos.  

Para controles com outras doenças neurológicas (ODN), foram incluídos 

randomicamente pacientes acompanhados nos ambulatórios de neurologia da Santa Casa de 

São Paulo. Foram elas: Doença de Parkinson (n=6); Epilepsia (n=6); Acidente Vascular 

Cerebral (AVC)(n=5); Polineuropatia Periférica (n=2); Enxaqueca sem aura (n=2); Doença de 

Pompe (n=1); Polineuropatia inflamatória desmielinizante crônica (PDIC)(n=1); Esclerose 

Lateral Amiotrófica (ELA)(n=1), Miastenia Grave (n=1), Cefaléia de curta duração, 

unilateral, neuralgiforme com hiperemia conjuntival e lacrimejamento (SUNCT)(n=1); 

Síndrome Cefáleia em salvas – neuralgia do trigêmeo (Cluster-TIC)(n=1); Trombose Venosa 

Cerebral+Neuralgia Occipital (n=1). As amostras controle foram pareadas com os casos 

estudados por sexo e idade. 

O tamanho amostral foi decidido com base na porcentagem da população com e sem 

EM que apresentam expressão de HERV-W detectável em células mononucleadas do sangue 

periférico (PBMC). O tamanho amostral dos três grupos foi estimado a partir do software 

aberto Epi-Info (https://wwwn.cdc.gov/epiinfo/html/downloads.htm).  

Embora o número de pacientes com EM que exibe atividade de envelope de retrovírus 

seja próximo à 95%173,198, assumimos valores mais conservadores para o cálculo amostral: 

50% para EM e 10% para controles, totalizando 28 casos e 28 controles, baseado em nível de 

confiança = 95% e poder de detecção de 80%, de acordo com método de Kelsey 199.  

Baseado nesses valores propostos, incluímos:  

a) 39 pacientes com EM - 3 excluídos por opção dos pacientes; 

b)  30 indivíduos inseridos no grupo “controles saudáveis”;  

c)  28 pacientes no grupo ODN. 

N total foi de 97 indivíduos. 

 
3.2 Coleta e envio do material 

A coleta de sangue dos pacientes provenientes dos ambulatórios de neurologia 

(CATEM e demais especialidades) foi feita durante sua consulta de rotina previamente 

agendada em outra ocasião, por profissional qualificado. Dois tubos de sangue 
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foramcoletados, um seco, para a realização de ensaios sorológicos e outro com EDTA para a 

realização de análises moleculares.  O sangue dos pacientes do grupo controle foi coletado no 

laboratório de Virologia -LIM 52 do IMT-SP. 

Todos os materiais colhidos nos ambulatórios da Santa Casa foram enviados para o 

laboratório de virologia do IMT-SP, onde os experimentos laboratoriais foram realizados. 

 
3.3 Análise laboratorial 

As amostras de sangue que foram destinadas as análises sorológicas, colhidas em tubo 

seco, tiveram o soro separado através de centrifugação, em no máximo 2 horas após a coleta. 

Já as amostras de sangue destinadas às análises moleculares foram centrifugadas a 1.500g por 

10 minutos para separação do plasma, dos leucócitos e das hemácias. O buffycoat foi coletado 

e tratado com Buffer EL (Erythrocyte Lysis Buffer – Qiagen) para completa remoção de 

eritrócitos. Esse tampão lisa os eritrócitos rapidamente por choque hipotônico e térmico, e os 

leucócitos intactos são recuperados após a centrifugação. As amostras foram estocadas em 

freezer -80C° até o momento da etapa de extração de RNA.  

 

3.3.1 Sorologia para o vírus EBV 

A determinação de infecção prévia e/ou ativa pelo vírus Epstein Barr foi feita através 

de imunoensaio ELISA, para detecção de anticorpos anti VCA de IgG e IgM anti-EBV - kits 

comerciais (Serion, Brasil). A reação de ELISA é um imunoensaio baseado na interação 

específica de anticorpos à seus respectivos antígenos. Microplacas de poliestireno cobertas 

com antígenos puros são usadas para captar anticorpos específicos no soro diluído, caso 

existam. Em uma segunda etapa, os anticorpos ligados são detectados utilizando anticorpos 

marcados com peroxidase. Em uma terceira etapa, os anticorpos tornam-se visíveis usando-se 

o cromógeno, que é capaz de proporcionar uma reação de cor. A intensidade da cor produzida 

é proporcional à concentração de anticorpos na amostra de soro. 

 

 
3.3.2 Análises Moleculares 

A extração de RNA foi realizada pelo método de Trizol-clorofórmio, onde ocorre a 

quebra das membranas celulares com 1ml de Trizol e posterior adição de clorofórmio na 

proporção 1:5. As amostras foram então homogeneizadas em aparelho tipo vórtex e 

centrifugadas em velocidade máxima por 10 minutos a 4°C. Após a centrifugação, o 

sobrenadante contém o RNA. O RNA foi precipitado com Isopropanol 100% e lavado com 

Etanol 75%. Em seguida, os tubos contendo o RNA precipitado foram secos em temperatura 
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ambiente para a completa remoção do Etanol, e o RNA foi eluído em 40µl de H2O Nuclease-

Free. As amostras foram quantificadas em aparelho Nanodrop (Thermo) e para certificação 

da integridade do RNA, submetemos as amostras à eletroforese em gel de agarose 1,5%. Com 

o corante Gel Red (Uniscience), que cora material nucléico de fita simples, torna-se possível a 

visualização de todo e qualquer ácido nucleico de fita simples incluindo RNA mensageiro e 

RNA ribossomal. 

Somente as amostras que continham RNA foram submetidas à transcrição reversa e à 

reações de amplificações – PCR em tempo real. O teste utiliza Sybr Green e primers 

complementares ao gene env. do HERV-W. Como controle endógeno, o gene GAPDH foi 

utilizado. Os primers foram utilizados na concentração inicial de 10nM e estão descritos na 

Tabela 2.  

As condições de ciclagem foram: 50ºC por 2 minutos, 95ºC por 10 minutos, seguidos 

de 40 ciclos de 95ºC por 10 segundos, 50ºC por 45 segundos, 60ºC por 1 minuto. Após o 

término dos ciclos uma etapa de dissociação foi adicionada para correta discriminação dos 

produtos gerados através do pico de melting. 

O teste de PCR em Tempo real foi padronizado neste laboratório e apresentou limite 

de detecção de 117 cópias/ml.  

Tabela 2-  Primers utilizados. 
 

PRIMER SEQUÊNCIA 

ENV-F1 CCAATGCATCAGGTGGGTAAC 

ENV-R1 GAGGTACCACAGACAAAAAATATTCCT 

GAPDH-F2 ACCCACTCCTCCACCTTTGAC 

GAPDH-R2 TGTTGCTGTAGCCAAATTCGTT 
 
1 Env- Nellaker 2006; GHPDH- Sikand 2012 
 

A quantificação relativa foi calculada com base nos cts obtidos dos dois genes, e para 

o cálculo do -2ΔΔct a partir de :2^ΔΔCt: (ct gene alvo (MS) - ct gene endógeno (MS)) (ct 

gene alvo (Controle) - ct gene endógeno (Controle)). O valor de delta-ct foi calculado com a 

média de todos os indivíduos controles utilizados. 

 
3.4 Análise de atividade clínica e imagiológica da doença 

Os pacientes foram avaliados quanto ao grau de atividade clínica e imagiológica da 

doença através da análise de taxa de surtos anualizada, aumento da escala de EDSS e aumento 

de lesões na RM crânio quando comparadas aos exames realizados nos últimos dois anos, 
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quanto a presença de novas lesões hiperintensas em T2/FLAIR e novas lesões captantes de 

Gd. 

As RM crânio foram realizadas apenas para o grupo com EM no serviço de Radiologia 

da Santa Casa, no momento em que o paciente foi incluído e a cada 6 ou 12 meses a depender 

da evolução clínica e após um ano do primeiro exame. Para aqueles pacientes que tinham 

exames prévio também realizados no mesmo serviço, os dados foram utilizados. 

Os pacientes realizam os exames conforme indicação clínica convencional seguindo o 

procedimento de agendamento habitual, solicitadas anualmente ou na suspeita de novos sinais 

ou sintomas da doença, situação em que também pode ser incluída a solicitação de RM de 

coluna. O radiologista responsável pela avaliação das imagens não tem informações clínicas 

ou laboratoriais dos pacientes, com exceção do aparecimento de novos sinais ou sintomas, 

situação na qual o radiologista é informado sobre esses sinais ou sintomas suspeitos. 

 

3.5 Análise estatística 
3.5.1 Parâmetros analisados 

Para elaboração deste estudo foram analisados 3 grupos sendo: 

a) pacientes com EM; 

b) controles saudáveis e; 

c) controles ODN.  

Em todos os grupos foram analisados dados demográficos, sorologia anti VCA IgM e 

IgG do EBV que denominamos IgM EBV e IgG EBV e expressão relativa do HERV-W que 

estamos denominando fold change, por ser sempre descrito em sua expressão relativa ao gene 

endógeno. 

Nos pacientes com EM foram avaliados os parâmetros:  

a) EDSS;  

b) Taxa anualizada de surtos que denominamos Surto;  

c) O aumento de lesões em T2/FLAIR pela RM que denominamos RM T2; 

d) O aparecimento de lesões captando Gd na RM que denominamos RM Gd; 

e) O medicamento utilizado no período. 

 

Determinamos o momento da primeira coleta de sangue como sendo T 0, e assim os 

parâmetros descritos acima foram avaliados: 

a) 24 meses antes da primeira coleta, que denominamos de T -24; 

b) 12 meses antes da primeira coleta, que denominamos de T -12; 
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c) No momento da primeira coleta, que denominamos T 0; 

d) No momento da segunda coleta, que ocorreu 6 meses após a primeira 

coleta, que denominamos T 6; 

e) No momento da terceira coleta, que ocorreu 12 meses após a primeira 

coleta, que denominamos T 12. 

 
A evolução dos pacientes segundo alguns critérios (EDSS, Surto, RM T2, RM Gd 

e Medicamento) foram avaliados em T-24, T-12, T0, T6 e T12, a expressão relativa de 

HERV-W em fold change foi determinada em T0, T6 e T12 e a detecção de IgG e IgM 

anti- EBV em T0. 

Os gráficos individuais de evolução que mostram em cada sujeito do grupo EM o 

comportamento da taxa anualizada de surto, EDSS, novas lesões T2/FLAIR e Gd+ 

comparando com a expressão do fold change do HERV-W e IgG anti EBV encontram-se 

no anexo C, no fim desse estudo. 

 
3.5.2 Testes estatísticos 

Foram descritos os sexos das pessoas segundo grupos com uso de frequências 

absolutas e relativas e verificada a associação com uso de teste qui-quadrado200. As idades e 

as determinações da presença de IgG anti-EBV e de HERV-W no T0 foram descritos segundo 

grupos com uso de medidas (média, desvio padrão, mediana, mínimo e máximo) e 

comparadas entre os grupos com uso de análise de variâncias (ANOVA) seguidas de 

comparações múltiplas de Bonferroni201 ou testes Kruskal-Wallis seguidos de comparações 

múltiplas de Dunn200. As quantificações de IgG EBV e do o HERV-W foram descritas 

segundo subgrupos das outras doenças neurológicas com uso de medidas resumo e 

comparados entre os grupos com uso de testes Kruskal-Wallis. 

No grupo EM foram descritas as características qualitativas avaliadas com uso de 

frequências absolutas e relativas e as características quantitativas foram descritas com uso de 

medidas resumo. O HERV-W no basal foi descrito segundo cada característica de interesse e 

comparado entre as categorias com uso de testes Kruskal-Wallis ou testes Mann-Whitney. 

Foram calculadas as correlações de Spearman entre a dosagem de HERV-W basal e a idade e 

tempo de doença dos pacientes. 

O HERV-W foi descrito segundo evolução dos pacientes, segundo cada critério ao 

longo do seguimento com uso de medidas resumo e comparado entre as categorias e 

momentos com uso de equações de estimação generalizadas com matriz de correlações auto-
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regressiva de ordem 1 entre os momentos, com distribuição marginal Normal e função de 

ligação logarítmica202.  

Os resultados do seguimento foram ilustrados com uso de gráficos de perfis médios 

com os respectivos erros padrões segundo as categorias de alteração para cada critério. Para 

realização das análises foi utilizado o software IBM-SPSS for Windows versão 20.0 e para 

tabulação dos dados foi utilizado o software Microsoft Excel 2003. Os testes foram realizados 

com nível de significância de 5%. 
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4 RESULTADOS 
 

 Realizamos o estudo em 36 pacientes no grupo EM, 30 indíviduos saudáveis e 28 no 

grupo ODN.  

Não encontramos a expressão de HERV-W em apenas 4 indivíduos do grupo controles 

saudáveis, entre os 94 sujeitos investigados dos 3 grupos, e esses indíviduos não foram 

utilizados para as análises estatísticas da expressão relativa do HERV-W.  

Todas as avaliações de IgM anti VCA EBV foram negativas e as análises estatísticas 

não incluíram essa variável. Na análise do IgG anti VCA EBV, apenas 3 indivíduos do grupo 

controle saudáveis eram negativos, todos os outros positivos. 

A Tabela 3 traz a descrição das características pessoais e informações clínicas dos 

pacientes do grupo EM. 
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Tabela 3- Descrição das características pessoais e informações clínicas dos pacientes EM. 

 
Legenda: N- natalizumabe; F- Fingolimode; TMO- Transplante de medula óssea; G- Acetato de 
Glatiramer; A- Azatioprina; B- betainterferon; ST- Sem tratamento; MTX- mitoxantrone. 

 



50 

 Os pacientes do grupo ODN foram randomizados entre os ambulatórios da neurologia 

da Santa Casa de São Paulo sendo excluídos os ambulatórios que atendiam doenças 

inflamatórias do SNC. Os diagnósticos dos pacientes do grupo ODN encontram-se na Tabela 

4. 

Tabela 4 - Diagnósticos das doenças dos pacientes no grupo outras doenças 

neurológicas 

 

 

A Tabela 5 mostra a descrição das características avaliadas segundo grupos e resultado 

dos testes estatísticos e apresenta que a idade, as dosagens de IgG anti-EBV e a expressão 

HERV-W (fold change) basal (T0) apresentaram diferenças estatisticamente significativas 

entre os grupos (p < 0,05). 

 

 
  

Diagnóstico n (%)
Doença de Parkinson 6 (21,4)
Epilepsia 6 (21,4)
AVC 5 (17,8)
Polineuropatia Periférica 2 (7,1)
Enxaqueca sem aura 2 (7,1)
Doença de Pompe 1 (3,5)
PDIC 1 (3,5)
ELA 1 (3,5)
Miastenia Grave 1 (3,5)
SUNCT 1 (3,5)
CLUSTER-TIC 1 (3,5)
Trombose Venosa Cerebral 1 (3,5)
AVC: acidente vascular cerebral

PDIC: polineuropatia inflamatória desmielinizante crônica

ELA: esclerose lateral amiotrófica

CLUSTER-TIC:síndrome cefaléia em salvas - neuralgia do trigêmeo

Tabela 3. Caracterização clinica das doenças dos 
pacientes no grupo Outras doenças Neurológicas

SUNCT: cefaléia de curta duração, unilateral, neuralgiforme com 
hiperemia conjuntival e lacrimejal
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Tabela 5 - Descrição das características avaliadas segundo grupos e resultado dos testes 
estatísticos. 

 

 
Pela Tabela 6, vê-se que não foi possível identificar qual dos grupos apresentou idade 

estatisticamente diferente (todos com p > 0,05), mas a diferença previamente visualizada 

parece ser devido ao grupo de pacientes com outras doenças neurológicas, que foi em média 

mais velho que os demais grupos (p = 0,053 e p = 0,071).  

A dosagem do IgG anti VCA EBV foi estatisticamente maior no grupo EM quando 

comparado ao grupo controle saudável (p = 0,024) e a expressão de HERV-W(fold change) 

basal foi estatisticamente menor no controles saudáveis que nos grupos de pacientes, tanto 

EM como outras doenças neurológicas (p = 0,001 e p = 0,022). 

 

Tabela 6 - Resultado das comparações múltiplas entre os grupos para as características que 
diferiram entre eles. 
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As Figuras 6 e 7 ilustram através de bloxplot a diferença de expressão entre os grupos 

do anti- IgG VCA EBV e do fold change do HERV-W. 

 
 
 

 
 
 
 
Figura 6- Boxplot mostrando a comparação entre os títulos de IgG EBV entre controles saudáveis, 

controle outras doenças neurológicas e pacientes EM. 
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Figura 7 - Comparação entre os grupos EM, Indivíduos Saudáveis (Controle) e Outras doenças 
neurológicas (ODN) segundo a expressão do HERV-W analisada através do fold change. 

 
 
Tabela 7 - Descrição da dosagem do IgG EBV e da expressão do HERV-W (fold change) 

basal segundo os subgrupos de doenças dentre o ODN e resultado dos testes 
comparativos. 

 

 
 

 

A Tabela 7 mostra que a quantificação do IgG anti-VCA EBV e a expressão do 

HERV-W (fold change) basal não apresentaram diferença estatisticamente significativa entre 

os subgrupos de ODN (p > 0,05). 

Para essa análise agrupamos os pacientes que apresentavam Polineuropatia Periférica 

(n=2); Doença de Pompe (n=1); Polineuropatia inflamatória desmielinizante crônica 

(PDIC)(n=1); Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA)(n=1) e Miastenia Gravis (n=1) como um 

único grupo de miscelânea pois essas patologias apresentavam apenas 2 ou 1 representantes 

cada. 
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Tabela 8 - Descrição das características de evolução da doença durante o seguimento. 

 
Legenda: N- natalizumabe; F- Fingolimode; TMO- Transplante de medula óssea; G- Acetato de 
Glatiramer; A- Azatioprina; B- betainterferon; ST- Sem tratamento; MTX- mitoxantrone. 
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Tabela 9 - Descrição da expressão do HERV-W (fold change) basal segundo cada 

característica de interesse e resultado dos testes comparativos e correlação com 

idade e tempo de doença nos pacientes EM. 

 

  
 

A Tabela 9 mostra que a expressão do HERV-W basal não apresentou diferença 

estatisticamente significativa entre as categorias das características clínicas e imagiológicas 

avaliadas (p > 0,05). O tempo de doença e a idade também não apresentaram correlação 

estatisticamente significativa quanto à expressão do HERV-W (fold change) basal (p > 0,05). 
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Figura 8- Perfil de expressão do HERV-W (fold change) ao longo do seguimento - 

com ou sem alteração na RM T2. 

 

 
Figura 9- Perfil de expressão do HERV-W (fold change) ao longo do seguimento – com ou 

sem alteração na RM Gd. 

 
 

 

 

 

 

p=0,996 

p=0,997 
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Figura 10- Perfil de expressão do HERV-W (fold change) ao longo do seguimento – com ou 

sem surtos. 

 
 
 

 
 

Figura 11- Perfil de expressão do HERV-W (fold change) ao longo do seguimento – com ou 

sem piora no EDSS. 

 
 

 

 

p=0,802 

p=0,895 



58 

 

 
Figura 12- Perfil de expressão do HERV-W (fold change) ao longo do seguimento – com ou 

sem alteração em algum dos critérios. 

 
 

As Figuras 8 a 12 sugerem que a atividade de HERV-W (fold change) diminuiu ao 

longo do seguimento e parece que o seu valor basal foi menor nos pacientes que apresentaram 

surto. Entretanto esse dado não apresenta diferença estatística significante na análise 

longitudinal se mostrando apenas no T0. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p=0,849 
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Tabela 10- Descrição do fold change do HERV-W segundo evolução pelos critérios adotados 

e ao longo do seguimento e resultado dos testes comparativos. 

 
A Tabela 10 mostra que o fold change do HERV-W apresentou comportamento médio 

estatisticamente igual ao longo do seguimento entre as categorias de alteração dos critérios 

adotados (p Interação > 0,05), não houve diferença média do fold change entre os momentos 

avaliados (p > 0,05) e não houve diferença estatisticamente significativa entre quem 

apresentou piora e quem não apresentou piora pelos critérios adotados (p > 0,05). 
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5 DISCUSSÃO 
O presente estudo baseou-se primeiramente na extensa literatura internacional bem 

como os trabalhos prévios do nosso grupo que correlacionam a presença do HERV-W a 

pacientes com EM. Dentro dos conceitos da etiologia viral e dos preceitos genéticos, a busca 

por um agente etiológico que pudesse explicar ambas questões se torna uma tarefa de grande 

entusiasmo. Entretanto vale ressaltar que o HERV-W não é o primeiro agente infeccioso a ser 

investigado no contexto da EM, como já apresentamos na introdução, e arrisco dizer que não 

será o último. Além disso, um vírus endógeno, que demanda diversas interações gênicas para 

se expressar, mesmo que se apresente em pacientes com uma determinada doença, necessita 

de muita investigação para defini-lo como sendo causa, consequência, epifenômeno ou um 

viés.  
 
5.1 O pareamento entre os grupos 

Uma questão a ser apontada e discutida é a idade dos grupos. Os pacientes com EM e 

os pacientes com outras doenças neurológicas foram randomizados cegamente para serem 

inseridos no estudo. A idade média no mundo dos pacientes com EM no momento do 

diagnóstico é de 29,2 anos17 e nossos pacientes apresentaram média de idade no momento do 

estudo de 41,8 anos e média de tempo de diagnóstico de 60,9 meses. Como trabalhamos com 

uma população atendida pelo SUS, infelizmente é comum a demora no diagnóstico da EM. 

Ainda, aqui não descrevemos qual foi o primeiro sintoma, e sim, quando foi o diagnóstico, 

pois julgamos se tratar de um dado mais concreto. 

De qualquer modo, apesar do grupo EM ter apresentado uma média de idade um 

pouco elevada para estudos em EM, a nossa amostra se encontra dentro da faixa esperada de 

idade nessa doença. O grupo controle de indivíduos saudáveis foi pareado quanto à idade ao 

grupo EM mas os pacientes com outras doenças neurológicas apresentaram uma idade média 

de 51,1 anos, devido à própria característica das outras doenças neurológicas não 

inflamatórias prevalecerem em idades mais avançadas. Na avaliação estatística a idade do 

grupo dos pacientes com outras doenças neurológicas não mostrou diferença estatística 

significante, mas é importante entendermos que existe uma tendência desse grupo ser mais 

velho que os demais. Quando avaliamos se a idade influenciava a expressão relativa do 

HERV-W não encontramos relação entre essas variáveis na comparação múltipla entre os 

grupos. 
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A proporcionalidade de gênero se manteve muito semelhante nos 3 grupos estudados. 

Frente à esses dados consideramos que o pareamento dos grupos foi satisfatório para as 

análises realizadas no presente estudo. 
 
5.2 A presença do HERV-W em pacientes com EM e em outras doenças 

Logo, nosso primeiro dado importante torna-se a presença do fold change do HERV-

W nos pacientes com EM em valores superiores ao grupo controle de indivíduos saudáveis 

com diferença estatisticamente significante, confirmando os dados da literatura.  

Desde que Hervè Perron, um virologista francês, em 1989 identificou a presença de 

um retrovírus endógeno, que hoje sabemos ser o HERV-W, em pacientes com EM170, iniciou-

se a fase da investigação desses elementos. Em 1997, o próprio Hervè Perron se une com o 

Collaborative Research Group on Multiple Sclerosis, que é um grupo de estudo ad hoc de 

variados centros da Europa para fornecer amostras e dados clínicos para grandes estudos em 

EM e publica um estudo no qual mostra através de ELISA dos produtos de PCR do liquor que 

5 entre 10 pacientes com EM apresentaram HERV-W e nenhum dos grupos controles ou com 

outras doenças neurológicas apresentava180. 

Perron et al.180, inclusive sugere que o HERV-W havia sido encontrado em 5 de 7 

pacientes sem uso de terapias imunossupressoras e que os pacientes que estavam em uso ou 

que haviam usado previamente terapia imunossupressora não se encontrou HERV-W. Este 

estudo é especialmente importante para nós, pois os pacientes do seu grupo controle 

apresentavam doença neurológica, e nenhum deles expressou o HERV-W (na época 

conhecido por MSRV), pesquisado no RNA do liquor, por ELISA. As doenças pesquisadas 

foram: 1) Atrofia cerebelar; 2) Mielite viral; 3) 3 pacientes com Encefalite Viral; 4) Síndrome 

de Guillain- Barret; 5) Doença cerebrovascular; 6) Hidrocefalia; 7) Tumor cerebral; 8) 

Epilepsia. 

Desde então foram realizadas diversas pesquisas do HERV-W em pacientes com EM, 

em diferentes substratos como PBMC, plasma/ soro e liquor com grupo controle e resultados 

positivos através das técnicas de PCR em tempo real, citometria de fluxo e ELISA pelos 

grupos de pesquisa franceses 174,203-206, sardo175,207-209, polonês210, espanhol211, sul-africano 212, 

dinamarquês213, alemão182,214, e canadense215,216, além do nosso próprio grupo de pesquisa 194. 

 A formação desses grupos de pesquisa foi importante para o entendimento desse tema 

inovador e que desafiava os pesquisadores com conhecimentos de neurologia, virologia, 

imunologia e genética e culminaram com diversas reuniões e workshops, dos quais nosso 

grupo participava, sobre o assunto para melhor entendimento e debate entre os pesquisadores 

de todo o mundo217. 
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 Vale ressaltar que, apesar da maioria dos estudos terem mostrado uma quantidade 

maior de HERV-W em sangue periférico comparado com controles, nem todos os estudos 

encontraram correlação positiva. Laufer et al.214 em uma análise de atividade transcripcional 

de HERV-W em sangue periférico não encontrou diferenças entre o grupo controle e o de 

estudo, sugerindo que a expressão é fruto de uma recombinação de múltiplas regiões 

truncadas do DNA. Antony et al.215 encontrou maior expressão gênica em tecido cerebral, 

mas não em leucócitos de sangue periférico - análise de expressão do envelope de HERV, por 

PCR. 

O segundo dado importante dessa tese, e provavelmente o dado mais inesperado e 

curioso é a presença também de um fold change do HERV-W em outros pacientes com 

doenças neurológicas em valores superiores ao grupo controle com diferença estatisticamente 

significante. Até o presente momento, esse dado nunca foi apresentado e deve modificar o 

entendimento da ciência nesse ramo.  

 De fato foram realizados alguns estudos que continham grupo controle com outras 

doenças neurológicas. Dolei et al.209 pesquisou o pool do HERV-W em plasma de 39 

pacientes com EM, 35 pacientes com outras doenças neurológicas e 35 pessoas saudáveis a 

partir de banco de sangue. Esse estudo mostrou maior carga de HERV-W em pacientes com 

EM do que em ambos grupos p<0,01 e também viu que o grupo de pacientes com outras 

doenças neurológicas possuía uma carga viral maior do que o grupo controle p<0,01. Esse 

estudo é o que mais se aproxima do que encontramos, entretanto, a conclusão do trabalho 

ficou muito focada no fato de haver mais HERV-W em pacientes com EM do que nos outros 

grupos e deixando de lado o fato de que outras doenças neurológicas também estavam 

expressando exacerbadamente esse novo retrovírus. 

 Arru et al.176 realizou um trabalho multicêntrico no qual reuniu 149 pacientes com 

EM, pacientes com doenças neurológicas e controles saudáveis da Sardenha, norte da Itália, 

Espanha e Suécia e pesquisou através de PCR em tempo real os genes pol e env do HERV-W 

no liquor e plasma. Em seu estudo a média do número de cópias por ml, no plasma de 

pacientes com EM foi 2527 e no LCR foi de 3190, enquanto que pacientes com outras 

doenças neurológicas mostraram: no plasma 256 e no LCR 293; e nos controles saudáveis, no 

plasma 327, obtendo p <0,001 na comparação com ambos grupos. Esse resultado refutou a 

ideia apresentada anteriormente por Dolei e mostra resultados diferentes dos nossos. 

 Alvarez-Lafuente et al.211 pesquisou diversos vírus, entre eles o HERV-W, por PCR 

em tempo real no DNA viral, extraído do LCR, em pacientes com EM, pacientes com outras 

doenças neurológicas e grupo controle saudável mas não encontrou em nenhum dos grupos a 
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presença do HERV-W. Os próprios autores atribuíram esse resultado como uma falha 

metodológica e concluem que a pesquisa de partículas virais livres não é a melhor técnica no 

estudo de retrovírus endógenos. 

O grupo de Henrik Clausen, em Copenhague, uniu-se ao Dr. Perron e realizaram uma 

parceria com o Banco de Cérebro Nacional de Los Angeles em 1995. Eles então publicam a 

presença de múltiplos retrovírus endógenos em tecido cerebral e em PBMC com expressão 

semelhante em pacientes com EM, controles saudáveis e 5 pacientes com outras doenças 

neurológicas sendo: panencefalite esclerosante subaguda, doença de Parkinson, Miastenia 

gravis, tumor cerebral e linfoma primário do SNC. Entretanto nesse estudo não pesquisaram 

HERV-W, apenas outros retrovírus endógenos mais conhecidos na época. 

 Essa discussão toda nos mostra como é essencial o entendimento das diferentes 

técnicas para se estudar um determinado agente e como a evolução de diferentes técnicas 

também leva a uma evolução no entendimento de um determinado tema. 

 De fato, já foi pesquisada e confirmada a presença do HERV-W em pacientes com 

outras doenças neurológicas. Os estudos mais robustos nesse tema mostram uma associação 

com esquizofrenia. Inicialmente, a presença do HERV-W foi descrita pelas diferenças no 

genoma de um paciente com esquizofrenia quando comparado com seu irmão gêmeo 

monozigótico que não tinha a doença218. A partir daí muitos estudos procuraram o RNA viral 

no LCR e no plasma e confirmaram essa expressão em uma porcentagem de pacientes com 

esquizofrenia. Quando comparados com outros retrovírus endógenos, apenas o HERV-W 

mostrou expressão relevante219-222. Frank et al. 223 realizou uma investigação em 215 amostras 

de tecido cerebral de pacientes esquizofrênicos e não encontrou relevância estatística quando 

comparada com grupo controles. Outra doença cujos estudos mostraram diferença estatística 

significante foi o transtorno bipolar204.  

 Existe também um estudo que encontrou a presença desse vírus em líquido sinovial de 

pacientes com artrite reumatóide e em pacientes com gota, mas apenas em 2 amostras entre 10 

pesquisados do primeiro grupo e 1 amostra de 1 pesquisado no segundo224.  

 Faucard et al. apresenta um artigo no qual ele sugere que a PDIC pode estar associada 

a presença do HERV. O estudo realizado em 50 pacientes mostrou aumento significativo de 

env e pol do HERV-W, além de aumento da prevalência da positividade de IL6 e níveis de 

CXCL10 em pacientes com PDIC quando comparados com doadores de sangue saudáveis e 

pacientes com outras doenças neurológicas. Além disso a proteína do Env do HERV-W foi 

encontrada em biópsias nas células de Schwann em 5/7 pacientes com PDIC. Além disso esse 

estudo mostra que células de Schwann humanas transfectadas com HERV-W apresentavam 
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aumento significativo de IL6 e CXCL10. Apesar desse artigo não ter entusiasmado a 

comunidade científica e não termos tido outras investigações de HERV-W em PDIC, ficou 

claro o papel desse retrovírus na cascata inflamatória através de estimulação de citocinas e 

quimiocinas de atração linfocitária225.  

 De fato, no momento da publicação desse artigo já tínhamos coletado nosso grupo de 

pacientes com outras doenças neurológicas e coletamos apenas 1 paciente com PDIC, 

escolhido cegamente entre os pacientes que frequentam os ambulatórios de neurologia da 

Santa Casa que apresentou expressão relativa de 3,64 do HERV-W muito abaixo da média 

dos pacientes com outras doenças neurológicas de 7,61 e se assemelhando ao grupo de 

controles saudáveis de 3,27. Mas nosso estudo não foi desenhado para investigar esse dado. 

Vale também relembrar que um dos critérios de exclusão era a presença de doença 

inflamatória do SNC para o grupo de outras doenças neurológicas na tentativa de impedir 

vieses e não imaginávamos que poderia haver uma associação do HERV-W com doenças 

neurológicas periféricas ou não inflamatórias na ocasião. 

 De fato, o papel do HERV-W no processo inflamatório merece um olhar mais atento. 

Temos outras evidências que a proteína do env do HERV-W é um indutor potente da ativação 

da imunidade inata e adquirida e subsequente liberação de citocinas pró inflamatórias. 

Rolland et al.226 mostrou o efeito do env HERV-W levando a um efeito agonista inicial 

através do Toll-like receptor 4 in vitro e in vivo em modelo experimental de camundongos e 

estimulando células dendríticas a apoiar a resposta Th1 imunológica. Um efeito secundário 

“superantigênico" induzindo a ativação policlonal de linfócitos T perpetuando a resposta 

inflamatória também tem sido proposto173.  

 Além dessas citadas, outros artigos têm estudado a influência do HERV-W em 

citocinas e quimiocinas inflamatórias e seu papel nessa cascata. Duperray et al.227, mostra 

como esse retrovírus causa superexpressão de fatores de adesão leucocitários levando a 

aumento da permeabilidade da barreira hemato-encefálica e aumento da produção de IL-6 e 

IL-8, o que pode justificar o fato de que pacientes com EM apresentam altas cargas de 

HERV-W em volta das lesões desmielinizantes206. 

 Além disso, a interação entre Toll-like receptor 4 e ao aumento da expressão de 

fatores pró-inflamatórios, em particular a oxido nítrico sintetase, leva a formação de clusters 

nitrogenados, que afetam diretamente a expressão da mielina e a capacidade de 

remielinização ao bloquear a diferenciação das células precursoras de oligodendrócitos228. 

 Todos esses estudos prévios explicam a interação entre o HERV-W e as doenças 

inflamatórias e auto-imunes do SNC e, de fato, pouco conhecemos sobre como esse elemento 
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pode influenciar ou ser expresso frente a doenças de outras etiologias. Quando observamos a 

alta carga de expressão relativa que nossos pacientes com outras doenças neurológicas 

apresentam muitas questões e ideias surgem. 

Uma hipótese que poderia ser formulada é que a expressão do HERV-W é resultado 

de lesão em SNC, entretanto quando analisamos as doenças neurológicas pesquisadas, nem 

todas apresentam lesão neurológica central, como polineuropatia periférica, que mostraram 

altos valores de fold change do HERV-W. Apesar do estudo não ter sido desenhado para se 

pesquisar a diferença entre cada doença neurológica e não ter mostrado diferença 

estatisticamente significante entre as diferentes doenças neurológicas pesquisadas, chama a 

atenção como AVC e doenças neurológicas periféricas mostram valores médios maiores até 

do que EM. 

 Recentemente, um estudo foi publicado associando altas frequências de HERV-W em 

pacientes com diabetes mellitus tipo 1229. O fato do HERV-W ter sido encontrado em doenças 

em diferentes sistemas do organismo pode levar ao entendimento que sua presença está 

associada a mais mecanismos fisiopatológicos do que compreendíamos previamente, e que 

pode estar envolvido em diversas situações com disfunção tecidual. 

 

5.3 A presença de infecção prévia pelo EBV e seus títulos de anticorpo 

Em nosso estudo foram evidenciados maiores títulos de anti-VCA IgG no grupo EM, 

quando comparados aos do grupo de controles saudáveis. Estudos prospectivos da literatura 

em que foram avaliados outros anticorpos tanto da fase replicativa como os EA-D quanto 

latente tipo EBNAs, mostraram elevação dos níveis de anticorpos contra antígenos do vírus 

com significância estatística, no grupo de pacientes com EM148. Porém, em nosso estudo, o 

aumento relativo dos títulos de IgG VCA não foram relacionados com maior atividade de 

doença. 

Estes achados são compatíveis com resultados de grandes estudos prospectivos, que 

mostraram ausência de associação entre níveis IgG VCA e EBNA-1 e progressão clínica, 

presença de marcadores de atividade de RM ou conversão de CIS para EM230,231. 

Apesar destes achados, alguns estudos mostraram associação entre anticorpos IgG 

VCA com progressão de EDSS e número cumulativo de lesões em T2 e com captação de 

Gd232. No presente estudo o número de lesões em T2 e com captação de Gd tampouco teve 

correlação com títulos de IgG VCA. 

 Na literatura, um estudo de Levin e colaboradores (2005) mostrou uma associação 

entre EM e os níveis de anti- EBNAc e EBNA1 IgG . Nessa pesquisa, nos indivíduos que 



66 

desenvolveram EM, os níveis de anti- EBNAc foram similares aos controles com idade 

inferior a 20 anos, mas 2-3 vezes maior entre indivíduos de 25 anos ou mais. O estudo 

mostrou que um aumento de 4 vezes nos títulos de anti- EBNAc ou EBNA1 foi associado ao 

aumento em 3 vezes no risco de EM233. A elevação simultânea de títulos de IgG VCA e 

EBNA-1 sugere infecção primária recente ou reativação de infecção acompanhada de resposta 

imune celular vigorosa. No presente estudo, não foram avaliados os níveis de EBNA-1 e anti 

EBNA-c por serem marcadores mais envolvidos com a primo infecção e, portanto mais 

utilizados em estudos realizados em crianças ou comparação de idade. 

 O IgG anti EBV não apresentou diferença estatisticamente significativa entre os 

subgrupos de doenças neurológicas (p > 0,05). 

 A importância do estudo concomitante do HERV-W e dos anticorpos contra EBV 

reside na teoria formulada de que o EBV ativaria e estimularia a superexpressão de HERV, 

levando a atividade inflamatória da EM, que se retroalimentava pela imortalização causada 

nos linfócitos pela infecção do EBV197. Todavia, nossos achados refutam essa ideia por não 

mostrar a correlação direta da atividade de doença com a expressão relativa de nenhum desses 

elementos. 

 É importante ressaltar que uma possibilidade seria a análise do PCR do EBV 

juntamente com os outros parâmetros analisados. Nesse sentido é uma limitação do nosso 

trabalho foi não ter realizado essa correlação, dado que a sorologia é menos sensível para esse 

tipo de avaliação. Novos estudos devem ser feitos com essa complementação de análise. 

 

5.4 Marcadores de atividade de doença 

 A análise de fatores associados à atividade de doença é essencial para a prática clínica, 

no manejo dos pacientes, na escolha dos tratamentos e no entendimento do prognóstico 

individual. 

 Realizamos diversas análises na tentativa de encontrarmos uma associação entre os 

fatores de atividades clínicas como surtos de desmielinização agudas e acúmulo de 

incapacidade através da escala de EDSS e da atividade imagiológica através da análise do 

acúmulo de lesões em T2/FLAIR e novas lesões Gd positivas em estudo longitudinal e não 

encontramos nenhuma correlação positiva. 

 Até o presente momento, nunca foram realizados estudos dessa natureza para 

comparação com nossos resultados, mas os estudos já discutidos aqui, como o que mostra o 

acúmulo de proteína de HERV-W em torno das lesões desmielinizantes, indicavam que 

poderia haver uma associação entre a expressão relativa desse retrovírus - com ou sem o 
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aumento da expressão latente de EBV- com a atividade da EM. Entretanto a avaliação 

longitudinal desses elementos com os dados clínicos dos pacientes não mostrou qualquer 

associação.  

 Na avaliação de T0 os pacientes que tinham apresentado surto no último ano tiveram a 

expressão do HERV inferior aos que não tiveram surto nos últimos 12 meses, mas quando 

analisamos longitudinalmente, essa correlação não apresentou significância estatística. Outra 

constatação é que existe uma queda nos valores médios de HERV-W ao longo da análise 

longitudinal dos pacientes com EM, mas também sem significância estatística. 

 Quando avaliamos as Figuras de 8 a 12 que contêm as análises longitudinais do 

HERV-W muito refletimos sobre o que teria levado à queda da expressão relativa do HERV-

W ao longo do tempo e se isso poderia ser um viés da técnica laboratorial. 

Entretanto as amostras de cada sujeito tiveram seus RNAs extraídos e o PCR realizado 

em dias diferentes, sendo que inclusive alguns sujeitos tiveram o sangue de T12 colhidos e 

processados no mesmo dia em que outro sujeito realizava a coleta e processamento de T0. 

Além disso foi realizado o controle endógeno através do gene do GAPDH das amostras.  

Outra questão que deve ser levantada que pode justificar o comportamento de queda 

do HERV-W ao longo tempo é a troca de medicamento dos pacientes entre T0 e T12. No 

atual estudo não encontramos uma medicação que seja responsável pela queda dos títulos, 

mas como desconhecemos a real influência destas drogas na expressão relativa dos HERVs, 

essa pode ser uma explicação e ao mesmo também uma limitação do estudo. 

Quando analisamos individualmente o comportamento da expressão do HERV-W 

comparativamente com as variáveis de atividade da EM, que podemos observar no anexo C, 

encontramos os mais variados tipos de comportamento sendo que alguns pacientes com alta 

atividade de doença tiveram aumento dos níveis de expressão relativa do HERV-W enquanto 

outros tiveram decréscimo. 

Em pacientes sem atividade clínica e imagiológica de doença identificável também 

encontramos aumentos e quedas na análise longitudinal do HERV-W. O entendimento da 

análise é de que a expressão relativa do HERV-W é muito variável e que não existe um 

correlação com a atividade da EM. Não sabemos ainda quais fatores influenciam a variação 

do HERV-W e se a flutuação desse parâmetro se dá a médio prazo- semestralmente como 

pesquisamos ou talvez até em curtos períodos de tempo como de um dia para o outro. 

 Como já comentado nunca houve estudos para comparar a atividade clínica da EM 

com os níveis de expressão do HERV-W, mas um grupo desenvolveu um anticorpo 

monoclonal chamado GNbAC1, cujo objetivo seria tratar EM através da neutralização do 
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HERV-W. Os resultados do estudo na fase 2b foram apresentados e o desfecho de diminuição 

da carga lesional através de ressonância magnética em 6 meses não foi atingido. O estudo 

prossegue por mais 6 meses e está expandindo sua análise para desfechos de regeneração 

mielínica e capacidade de recuperação de déficits anteriores dos pacientes com EM234. 

  

5.5 Outros fatores associados 

Não encontramos nenhum outro fator que apresentasse alguma relação aparente com a 

expressão do HERV em nossa análise como gênero, a medicação utilizada, a forma da EM 

que o paciente apresentava, nem mesmo tempo da doença e EDSS basal. 

 Na literatura existem alguns relatos de diferenças entre esses elementos apresentados. 

No estudo já discutido de Perron et al.204 existe uma diferença entre o número de cópias de 

DNA do HERV-W em formas progressivas da EM quando comparadas com forma remitente 

recorrente, dado que não se confirma no mesmo estudo pela análise do RNA ou da expressão 

de proteínas. Garcia-Montojo et al.178 encontrou maior expressão de RNA do env do HERV-

W em pacientes com EMSP quando comparados aos pacientes com EMRR. O mesmo grupo 

publicou outro artigo onde sugeria que mulheres possuíam maior carga de HERV-W, 

especialmente quando apresentavam EDSS elevado235.  

 Apesar de não termos encontrado diferença entre a expressão relativa do HERV e 

forma da EM, uma limitação do nosso estudo é a quantidade de pacientes com formas 

progressivas, que ocorreu de forma randomizada. O número de pacientes com EMSP foi 8, 

EMPP 4 e EMRR 24, o que é representativo da proporção dos subtipos na população com 

EM, mas com poucos pacientes com EMPP e EMSP o estudo não tem poder estatístico para 

responder essa pergunta. 

 Arru et al.236 publica um artigo que sugere que o natalizumabe induz à inibição da 

expressão de HERV-W após o uso em 12 meses da medicação. Nosso estudo não foi 

desenhado para avaliar essa variável tampouco e os pacientes avaliados tinham uma 

pulverização muito grande das medicações utilizadas. De qualquer modo não encontramos 

correlação entre a medicação utilizada e o HERV-W. 

 

5.6 Considerações finais 
 

A investigação dos HERVs em EM foi e é ainda de grande importância. Nos estudos 

da EM torna-se uma responsabilidade moral dos cientistas investigar quando existe a simples 

possibilidade de encontrarmos um elemento que componha a etiologia da doença- pois ainda 
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falta entendermos muito a origem da doença- ou um biomarcador- pois até hoje não temos 

nenhum marcador biomarcador de piora da doença ou resposta ao tratamento. 

O fato das pesquisas de HERV-W e EBV em EM necessitar de uma interação de 

conhecimentos em imunologia, virologia, genética, clínica médica e neurologia traz consigo 

tanto dificuldades, como grandes oportunidades. Muitas expectativas foram geradas pela 

comunidade científica durante o desenvolvimento das pesquisas em HERV e EM, conforme 

era publicada cada evidência de associação entre esses elementos. Entretanto, o entendimento 

do real papel dos HERVs e do EBV na EM é dificil. 

Nosso estudo mostrou resultados negativos no sentido de encontrar uma associação 

entre a atividade da EM e do HERV-W e EBV, porém nos deparamos com dados que não 

eram conhecidos como a alta taxa de HERV-W em outras doenças. Concomitante a geração 

de dados do nosso estudo, outros autores mostraram a presença do HERV-W em diabetes229 e 

os resultados parciais do estudo clínico com GNbAC1 foram negativos234. 

O corpo humano tem uma complexidade e quantidade de elementos interagindo em 

cada processo biológico que pode ser fascinante, mas ao mesmo tempo traz grandes 

dificuldades para a geração de conhecimento. Em nossa investigação fomos brindados com 

resultados inesperados que diminuem as evidências da importância dos HERV-W para o 

desenvolvimento da EM ou como um biomarcador da atividade da EM e as expectativas de 

um potencial de tratamento a partir desse caminho, mas, por outro lado, abre possibilidades 

para o entendimento de que esses retroelementos endógenos estejam envolvidos em mais 

processos patológicos e em vias mais abrangentes do que entendíamos. 

 É de autor desconhecido que “a ciência é uma arte de verdades transitórias”. Sem 

contradizer nenhum dado que havia sido apresentado previamente sobre esse tema, 

entendemos que nosso estudo direciona a comunidade científica para pesquisar outros 

caminhos nessa área do conhecimento e novos estudos devem ser realizados para elucidar o 

real papel desses elementos virais na imunologia e genética do corpo humano de modo mais 

amplo bem como na fisiopatologia e nos mecanismos de desenvolvimento de diversas 

doenças e não apenas em EM. 
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6 CONCLUSÃO 
 

Não encontramos nenhuma correlação na avaliação longitudinal entre a atividade 

clínica e imagiológica da EM com a avaliação quantitativa do HERV-W e do anticorpo anti-

EBV no sangue de pacientes com EM. 

Os pacientes com EM apresentam valores superiores de anticorpos IgG anti- EBV. 

Existe uma expressão relativa de HERV-W aumentada em pacientes com EM e em 

pacientes com outras doenças neurológicas quando comparados com controles saudáveis.  
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8 ANEXOS 
Anexo A- Aprovação do comitê de ética da Irmandadade da Santa Casa de Misericórdia de 

São Paulo 
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Anexo B- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido fornecido aos voluntários da pesquisa  

 
HOSPITAL DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA 
DISCIPLINA DE NEUROLOGIA 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL 

LEGAL 
 
1. NOME: .:............................................................................. 
........................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    .M □   F  □ 
DATA NASCIMENTO: ......../......../......  
ENDEREÇO ....................................................................... Nº ........................... APTO: 

.................. 
BAIRRO:  .......................................................... CIDADE  

............................................................. 
CEP:......................................TELEFONE:DDD(............) 

...................................................................... 
 
2. RESPONSÁVEL LEGAL 
.................................................................................................................. 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) 
............................................................................ 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M □   F □   
DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 
ENDEREÇO:.............................................................................................Nº...................APT

O: .......... 
BAIRRO: ....................................................... CIDADE: 

...................................................................... 
CEP:..............................................TELEFONE: DDD (      )........................................... 

___________________________________________________________________________
_______ 
 
 
 

DADOS SOBRE A PESQUISA 
 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: A EXPRESSÃO DO ENVELOPE 

DE RETROVIRUS ENDÓGENO TIPO W NO SANGUE PERIFÉRICO DE 

PACIENTES COM ESCLEROSE MÚLTIPLA. 

 

PESQUISADOR : Dr. GUILHERME SCIASCIA DO OLIVAL 
 
CARGO/FUNÇÃO: PESQUISADOR CIENTÍFICO 
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2. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

 RISCO MÍNIMO X  RISCO MÉDIO □ 
 RISCO BAIXO  □  RISCO MAIOR □ 

  
 

3. DURAÇÃO DO ESTUDO: 2 ANOS 
 

4. DURAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES: 12 MESES 
 

5. DESENHO DO ESTUDO E OBJETIVO 
 

Estamos realizando um estudo de caráter observacional em indivíduos com Esclerose 

Múltipla. O objetivo do presente estudo é avaliar a expressão de uma família específica de 

vírus em pacientes com esclerose múltipla e comparar com pacientes saudáveis ou com outras 

doenças neurológias. Esta pesquisa é importante para identificar fatores que podem estar 

envolvidos no desenvolvimento da doença e para tentar propor tratamentos mais específicos e 

direcionados. O estudo envolverá a realização de coleta de sangue periférico e envio deste 

material para um laboratório externo. É importante mencionar que nenhum tipo de 

interferência será feita por parte do estudo nos regimes terapêuticos que os voluntários 

estejam recebendo.  

 

6. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

 

Após ter sido esclarecido sobre o estudo, você poderá decidir se deseja ou não participar. Se 

decidir participar, você será solicitado a assinar o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido ou colocar suas impressões digitais em frente a uma testemunha de sua 

confiança. Uma cópia deste documento lhe será fornecida. O seu acompanhamento e 

tratamento prosseguirão normalmente a cargo dos médicos que lhe acompanham e não será 

modificado de maneira alguma caso você decida participar ou não da pesquisa. Além disso, 

você poderá optar por não participar mais do estudo a qualquer momento, sem que exista 

qualquer implicação no seu tratamento médico. Caso você aceite participar, será solicitada 

uma amostra de sangue, cerca de 20 a 30 ml do seu sangue será coletado por punção da veia 

periférica do membro superior (braço direito ou esquerdo). A coleta será feita por técnico 

habilitado com materiais esterilizados e descartáveis, de uso único e individual. O 

seu material e os dados coletados durante este projeto serão utilizados para o estudo da 

presença do material genético de diferentes vírus, e poderá ser armazenado para posteriores 
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estudos que envolvam a investigação de outros vírus, bem como características genéticas dos 

pacientes. Todos os novos ensaios serão previamente comunicados. 

 

7. BENEFÍCIOS E OBRIGAÇÕES DO PARTICIPANTE 

 

Você não terá despesas pessoais por participar desse estudo, e nem qualquer obrigação. 

Também não haverá compensação financeira por sua participação. A princípio, esse estudo 

não trará nenhum benefício imediato a você. Entretanto, as informações obtidas de sua 

participação poderão beneficiar no futuro outras pessoas nas mesmas condições que você. 

 

8. RISCOS PARA O PARTICIPANTE 

 

Por ser um estudo observacional, ou seja, sem qualquer tipo de intervenção nos regimes 

terapêuticos aos quais os pacientes estão submetidos, esse estudo não oferece riscos para os 

voluntários envolvidos. A coleta de sangue consiste no único procedimento invasivo, o que 

pode, em casos extremos, acarretar em hematoma no local da punção, que deve desaparecer 

em um ou dois dias após a coleta.  

 

9. GARANTIA DE ACESSO AOS PESQUISADORES 

 

Você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de 

eventuais dúvidas. Os responsáveis principais são:  

• Guilherme Sciascia do Olival que pode ser encontrado através do endereço 

eletrônico: guilhermesolival@gmail.com; 

• Camila M. Romano, que pode ser encontrada na Rua Eneas de Carvalho 

Aguiar, 470, prédio IMTI, 2º andar, SP. Tel: 3061-7020, ou pelo endereço 

eletrônico: cmromano@usp.br.  

 

10. DIREITO DE CONFIDENCIALIDADE 

 

A confidencialidade das informações obtidas nesse estudo será garantida e os dados obtidos 

serão analisados em conjunto com os de outros voluntários, não sendo divulgada a 

identificação do voluntário. Sua participação neste estudo é confidencial e sigilosa. Você 



92 

poderá ter acesso aos resultados dos seus exames colhidos durante o estudo, bem como terá 

acesso, se assim desejar, às publicações pertinentes.  

 

 

CONSENTIMENTO 

 

Eu, abaixo assinado, afirmo que li na íntegra e entendi completamente as informações. 

Concordo que as informações a respeito de minha condição médica e os resultados obtidos 

através de meu sangue podem ser utilizados nos estudos. Minha participação é voluntária e 

livre de qualquer tipo de pressão ou coação.  Eu entendo que estas informações serão 

confidenciais e que meu nome não será mencionado em qualquer publicação deste estudo.  

 

_____________________________________________                                    

Nome completo do voluntário/representante legal                                         Data 

 

 

_____________________________________________                                    

Assinatura do voluntário/representante legal                                                 Data 

 

 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo 

 

 

_____________________________________________                                    

Pesquisadora responsável: Camila Malta Romano             Data                                 

 

 

_____________________________________________                                    

Médico responsável :  Guilherme Sciascia do Olival                            Data 

 
 
 
 
 

PERMISSÃO DE ARMAZENAMENTO 
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Eu, abaixo assinado, afirmo que li na íntegra e entendi completamente as informações. 

Concordo que as informações a respeito de minha condição médica e os resultados obtidos 

através de meu sangue podem ser armazenados para que seja possível estudá-los em projetos 

futuros. Entendo que os pesquisadores deverão entrar em contato comigo caso minha amostra 

seja utilizada para outro estudo além deste. Minha participação é voluntária e livre de 

qualquer tipo de pressão ou coação.   

Eu entendo que estas informações serão confidenciais e que meu nome não será mencionado 

em qualquer publicação deste estudo.  

 

 

 

_____________________________________________                                   

Nome completo do voluntário/representante legal                                               Data 

 

 

_____________________________________________                                   

Assinatura do voluntário/representante legal                                                      Data 

 

 

 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo 

 

 

_____________________________________________                                     

Pesquisadora responsável: Camila Malta Romano           Data                                 

 

 

_____________________________________________                                                

Médico responsável : Guilherme Sciascia do Olival                                Data 
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Anexo C- Gráficos com comportamento de surtos, EDSS, novas lesões em T2/FLAIR, novas 
lesões captando Gd, expressão do HERV-W e IgG contra EBV ao longo do tempo 
de cada sujeito do estudo. 
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Anexo D- Produção do aluno 
 
Artigos publicados durante o período do doutoramento e anteriormente de interesse 
para o assunto 

1. Garcia-Rosa, S., Trivella, D. B. B., Marques, V. D., Serafim, R. B., Pereira, J. G. C., 
Lorenzi, J. C. C., Molfetta G.A., Christo P. P., Olival G. S., Marchitto, V. B. T. 
(2018). A non-functional galanin receptor-2 in a multiple sclerosis patient. The 
Pharmacogenomics Journal, 1. 

2. Garcia-Rosa, S., Amorim, M. G., Valieris, R., Marques, V. D., Lorenzi, J. C. C., 
Toller, V. B., Olival G. S., … Barreira, A. A. (2017). Exome sequencing of multiple-
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10(1), 735. 

3. Cavenaghi, V. B., Dobrianskyj, F. M., Olival, G. S. do, Carneiro, R. P. C. D., & 
Tilbery, C. P. (2017). Characterization of the first symptoms of multiple sclerosis in a 
Brazilian center: cross-sectional study. Sao Paulo Medical Journal, 135(3), 222–225. 

4. Nali, L. H., Fink, M. C., do Olival, G. S., Moraes, L., Callegaro, D., Tilbery, C. P., … 
Romano, C. M. (2017). Polyomavirus detection in multiple sclerosis patients under 
natalizumab therapy: Profile and frequency of urinary shedding. Journal of Medical 
Virology, 89(3), 528–534. 

5. Nali, L. H., da Silva, I. T., do Olival, G. S., Dias-Neto, E., Silva, D. F., Urbano, P. R., 
… Romano, C. M. (2016). Profile of HERV-W expression in multiple sclerosis 
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ENGLAND. 
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