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RESUMO 

 

 

Palmieri M. Excreção oral de herpesvírus humanos e poliomavírus em indivíduos 
imunocomprometidos [tese]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de 
Odontologia; 2019. Versão Corrigida. 

 

 

Pacientes com comprometimento sistêmico, por tratamentos oncológicos ou por 

doenças crônicas, são mais susceptíveis às infecções oportunistas por fungos, 

bactérias e vírus, o que pode interferir no manejo clínico e na qualidade de vida desses 

indivíduos. O objetivo desse trabalho foi descrever um panorama de excreção oral de 

herpesvírus humanos e poliomavírus em 3 grupos de pacientes imunocomprometidos: 

pacientes sob radio/quimioterapia para neoplasias em região de cabeça e pescoço, 

pacientes HIV positivos, pacientes transplantados renais. No primeiro grupo avaliado, 

de pacientes sob radio/quimioterapia, a excreção oral dos herpesvírus humanos não 

é afetada pela presença de xerostomia (uma das principais complicações orais 

agudas do tratamento), uma vez que houve uma progressão em relação à excreção 

de herpesvírus, mesmo com a evolução da xerostomia, sugerindo uma replicação viral 

local na cavidade oral, que não é completamente dependente da excreção salivar. No 

segundo grupo avaliado, de pacientes HIV positivos, houve uma excreção oral 

infrequente e intermitente do HHV-8 sem associação com a viremia. No terceiro grupo 

avaliado, de pacientes transplantados renais, a excreção de herpesvírus ocorreu com 

mais frequência do que em indivíduos imunocompetentes, especialmente o HSV-1 e 

EBV. A excreção oral do poliomavírus BK foi mais frequentemente encontrada na 

saliva do que no sangue, especialmente naqueles recentemente transplantados. No 

contexto de imunocomprometimento, pudemos observar nos grupos estudados que a 

excreção oral de herpesvírus humanos e poliomavírus pode ser observada com maior 

frequência do que a viremia, evidenciando assim uma possível ferramenta adicional 

no acompanhamento desses pacientes.  

 

Palavras-chave: Herpesvirus humanos. Poliomavírus. Carcinoma epidermoide. 

Radioterapia. HIV. Transplantados renais.  



 
 

 

  



 

 

 
 

ABSTRACT 

 

 

Palmieri M. Oral shedding of human herpesvirus and poliomavirus in 
immunocompromised individuals [thesis]. São Paulo: Universidade de São Paulo, 
Faculdade de Odontologia; 2019. Versão Corrigida. 

 

 

Patients with systemic impairment due to cancer treatments or chronic diseases are 

more susceptible to opportunistic infections by fungi, bacteria and viruses, which may 

interfere with the clinical management and quality of life of these individuals. The aim 

of this study was to describe a panorama of oral shedding of human herpesvirus and 

polyomavirus in 3 groups of immunocompromised patients: patients undergoing 

radio/chemotherapy for head and neck tumors, HIV-positive patients and renal 

transplant patients. In the first evaluated group, of patients on radio/chemotherapy, the 

oral shedding of human herpesvirus is unaffected by the presence of xerostomia (one 

of the main acute oral complications of the treatment), as there has been a progression 

towards herpesvirus shedding, even with xerostomia evolution, suggesting a local viral 

replication in the oral cavity, that is not completely dependent on salivary excretion. In 

the second evaluated group, of HIV-positive patients, there was an infrequent and 

intermittent oral shedding of HHV-8 without association with viremia. In the third 

evaluated group, of renal transplant patients, herpesvirus shedding occurred more 

frequently, when compared with immunocompetent individuals, especially for HSV-1 

and EBV and the oral shedding of polyomavirus BK was more frequent in saliva than 

in blood, especially in newly transplanted patients. In the context of patient’s 

immunocompromised status, we observed in the groups studied that oral shedding of 

human herpesvirus and polyomavirus may be observed more frequently than viremia, 

thus evidencing a possible additional tool in the follow-up of these patients.  

 

 

Keywords: Human herpesvirus. Poliomavirus. Squamous cell carcinoma. 

Radiotherapy. HIV. Renal transplant.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Pacientes com comprometimento sistêmico, por tratamentos oncológicos ou 

por doenças crônicas, são mais susceptíveis às infecções oportunistas por fungos, 

bactérias e vírus, o que pode interferir no manejo clínico e na qualidade de vida desses 

indivíduos.1-9 

Embora a sorologia seja uma técnica já descrita e amplamente utilizada para 

detecção viral, mais recentemente, a coleta salivar vem sendo reconhecida como um 

método não invasivo, com baixo custo e com grande potencial de diagnóstico e de 

detecção de patógenos humanos.6-11 (Apêndice A). Portanto, o melhor conhecimento 

sobre a excreção oral dos diferentes tipos virais humanos pode potencialmente ajudar 

a determinar o risco de infecções oportunistas em pacientes comprometidos 

sistemicamente, seja por tratamentos oncológicos com radioterapia e/ou 

quimioterapia, ou por doenças crônicas, como a doença renal avançada. 

A radioterapia (RT) é um tratamento antineoplásico capaz de proporcionar 

elevadas taxas de controle tumoral, no entanto apesar dos eficazes resultados, a RT 

para tratamento de tumores em região de cabeça e pescoço, é acompanhada por 

complicações orais agudas decorrentes do envolvimento de tecidos radiossensíveis 

localizados próximos ao tumor: mucosite, disfagia, xerostomia e disgeusia.1-5,9,11 

É amplamente relatado na literatura que pacientes irradiados apresentam 

algum grau de imunossupressão, e que dessa forma, a mucosa oral irradiada pode 

ser afetada por infecções bacterianas, fúngicas e virais, exacerbando as complicações 

orais da RT.5-6 A associação entre infecções por herpesvirus humanos (HSV-1, HSV-

2, EBV, CMV, VZV, HHV-6, HHV-7 e HHV-8) e complicações orais da RT é pouco 

descritas na literatura e os resultados existentes são contraditórios.6-7,11  

O vírus da imunodeficiência humana (HIV) é um retrovírus composto por duas 

cópias idênticas do RNA que causa infecções crônicas assintomáticas, com um longo 

período de latência clínica e replicação viral persistente, causando das respostas 

imunológicas mediadas pelas células T. Uma vez que o estágio de imunossupressão 

é estabelecido, aumenta-se o risco de infecções oportunistas por bactérias, vírus, 

fungos e parasitas, podendo aumentar gravemente a morbidade e mortalidade. As 
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doenças neoplásicas, como o Sarcoma de Kaposi e os linfomas, emergem também 

como consequência do imunocomprometimento em estágios avançados da doença.12 

O Herpesvírus humano tipo 8 (HHV-8) é o agente do sarcoma de Kaposi e é 

frequentemente encontrado em pacientes HIV positivos.12-13 Amostras orais desses 

pacientes mostram altas taxas virais do HHV-8 comparado com outros fluídos (sêmen, 

urina, secreção uretral, vaginal e anal)  sugerindo uma importante transmissão oral 

desse vírus.13-19 

O transplante renal é considerado o tratamento de melhor custo-benefício para 

a reabilitação de pacientes em estágios avançados de doença renal. O sucesso dos 

transplantes depende principalmente do controle dos processos de rejeição, que estão 

diretamente associados ao desenvolvimento eficiente de agentes imunossupressores. 

No entanto, esses agentes influenciam negativamente o equilíbrio entre replicação 

viral e resposta imune celular. Este desequilíbrio gera risco potencial de infecções 

primárias ou oportunistas. Ao menos um episódio infeccioso é descrito em 62,3% dos 

transplantados renais, o que aumenta a morbidade e mortalidade, levando em muitos 

casos a perda do enxerto. 20-25       

Entre as infecções relatadas, as infecções virais são as mais comuns. Infecções 

por herpesvírus humanos, especialmente o HSV, VZV CMV, tem alta incidência em 

transplantados renais, pois o tratamento com imunossupressores pode facilitar a 

reativação desse vírus.20-24,26  Essas infecções são mais comuns nos primeiros meses 

após o transplante, quando o paciente está no período de máxima imunossupressão, 

podendo ser uma nova infecção ou a reativação de vírus latentes.21-22,24  A prevenção 

e controle dessas infecções são fatores importantes no sucesso dos transplantes 

renais.20-26    

O poliomavírus BK (BKPyV) é frequentemente reativado em pacientes 

transplantados renais, nos primeiros meses após o transplante, devido à condição de 

máxima imunossupressão.27-29 Infecções pelo BKPyV podem causar nefrites levando 

a disfunção e falência renal em 1 a 10% dos  pacientes transplantados renais.25,30-31  

Considerando que o BKPyV se mantém latente no tecido renal, o monitoramento 

regular dos pacientes é importante para prevenir a manifestação da doença clínica e 

uma possível perda do enxerto.21,25,27-31   

Esses fatores nos levaram a desenhar o estudo dessa tese em “3” capítulos 

cujo objetivo principal foi descrever um panorama de excreção oral dos herpesvirus 

humanos e poliomavírus em 3 grupos de pacientes imunocomprometidos.  
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2 PROPOSIÇÃO  

 

 

O comprometimento sistêmico, de determinados grupos de pacientes, os torna 

mais susceptíveis às infecções virais oportunistas, muitas vezes interferindo no 

manejo clínico e na qualidade de vida desses indivíduos.  

Dentre esses pacientes, aqueles submetidos a tratamentos oncológicos para 

neoplasias em região de cabeça e pescoço, com RT e QT associada, estão em 

destaque, uma vez que, a mucosa oral irradiada pode ser afetada por infecções virais 

(principalmente decorrentes de uma possível reativação dos herpesvírus) e exacerbar 

as complicações orais da RT. 

O grupo de pacientes HIV positivos também pode atingir o estágio de 

imunossupressão, aumentando o risco de infecções virais oportunistas, 

principalmente pelo HHV-8, que é agente do Sarcoma de Kaposi. Neoplasia esta, que 

emerge como consequência do imunocompromentimento em estágios avançados da 

doença, aumentando gravemente a morbidade e mortalidade desses pacientes.  

Outro grupo que pode apresentar comprometimento sistêmico é o grupo de 

pacientes com doenças renais crônicas avançadas, submetidos a transplante renal. 

Após o transplante renal, esses pacientes iniciam o tratamento imunossupressor, que 

embora essencial para a manutenção do enxerto, influencia negativamente no 

equilíbrio entre a replicação viral e a resposta imune celular, levando a um maior risco 

de infecções primárias ou reativações virais oportunistas por herpesvírus ou BKPyV.  

Dessa forma, o objetivo geral desse estudo foi descrever um panorama de 

excreção oral de diferentes vírus em 3 grupos de pacientes imunocomprometidos: 

1. Pacientes sob radio/quimioterapia para carcinoma epidermoide em 

região de cabeça e pescoço; 

2.  Pacientes HIV positivos;  

3. Pacientes transplantados renais. 

 

E os objetivos específicos desse estudo foram: 
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I - Analisar e avaliar prospectivamente a frequência e evolução das 

complicações orais agudas durante a radio/quimioterapia em pacientes 

diagnosticados com carcinoma epidermoide em região da cabeça e 

pescoço. 

II - Avaliar a excreção oral dos herpesvírus humanos: HSV-1 e 2 (herpes 

vírus simples 1 e 2), EBV (vírus Epstein-Barr), CMV (citomegalovírus), VZV 

(vírus varicela-zoster), HHV-6, HHV-7 e HHV-8 (herpesvírus humanos 6,7 

e 8) e sua possível associação com a xerostomia em pacientes submetidos 

a RT associada a quimioterapia para tratamento de carcinoma epidermoide 

em região de cabeça e pescoço. 

III - Avaliar prospectivamente a frequência da excreção salivar do HHV-8 

comparando com o perfil sorológico e viremia em homens e mulheres HIV 

positivos e homens que fazem sexo com homens HIV negativos.  

IV – Descrever o perfil de excreção oral dos herpesvírus humanos em 

pacientes transplantados renais. 

V – Verificar a presença do Poliomavírus BK (BKPyV) na saliva de 

pacientes transplantados renais e correlacionar com a viremia.  
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3 CAPITULO I: FREQUÊNCIA E EVOLUÇÃO DAS COMPLICAÇÕES ORAIS 

AGUDAS EM PACIENTES SUBMETIDOS A RADIO/QUIMIOTERAPIA PARA 

TRATAMENTO DE CARCINOMA EPIDERMÓIDE EME REGIÃO DE CABEÇA E 

PESCOÇO. 

 

 

3.1 Introdução 

 

 

A radioterapia (RT) é uma modalidade antineoplásica bem conhecida 

para tratamento de tumores malignos em região de cabeça e pescoço. Este 

tratamento oncológico é capaz de proporcionar elevadas taxas de controle tumoral. No 

entanto, apesar de seus eficazes resultados, a RT é acompanhada de complicações 

orais agudas: mucosite, xerostomia, disfagia e disgeusia, decorrentes do 

envolvimento de tecidos radiossensíveis localizados próximo ao tumor.1-4 

A mucosite oral é uma complicação oral aguda descrita como uma reação 

inflamatória tóxica da mucosa oral causada por tratamento citorredutor induzido por 

radioterapia e/ou quimioterapia (QT).5-6 Os pacientes com mucosite podem 

apresentar edema, eritema e formação de úlcera e pseudomembrana, resultando em 

sintomas de ardência que podem progredir para dor intensa, causando 

comprometimento na alimentação e comunicação verbal.4-8  Mais de 95 % dos 

pacientes submetidos a rádio/quimioterapia em região da cabeça e pescoço 

desenvolve algum grau de mucosite oral.2,5,7 Em casos mais severos pode 

causar desidratação, perda de peso (15%), hospitalização (16%) e a modificação ou a 

descontinuação do tratamento oncológico devido à condição debilitada dos 

pacientes.5,8-11  A mucosite oral ocorre geralmente em pacientes na segunda semana 

de RT, sua severidade aumenta ao longo das semanas de RT, atingindo os graus 

mais severos na quinta e sexta semana de tratamento.4,5,9-13 

A xerostomia também é uma das principais complicações orais 

agudas causadas pela possível destruição do parênquima glandular, levando 

à insuficiente ou nenhuma secreção de saliva. A xerostomia pode também ser 

caracterizada pelo espessamento da saliva e alteração do pH, devido ao fato 

dos ácinos serosos serem os primeiros a sofrer alterações em resposta à RT.4, 12 -13 A 
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xerostomia provoca desconforto aos pacientes, tais como lábios secos, queimação da 

mucosa bucal, alterações na superfície da língua e comissura, difícil adaptação de 

próteses dentárias, alterações de paladar (disgeusia), e nos casos mais casos graves, 

interferir na mastigação, deglutição e fonação.4,12-15 A xerostomia é relatada por 100% 

dos pacientes submetidos a RT na região da cabeça e do pescoço, sendo comumente 

observada após a primeira semana de RT e tornar-se mais grave ao longo das 

semanas, atingindo seu pico na sexta semana.4,12-16 

A Disfagia é um distúrbio de deglutição em que, além de provocar 

desconforto, pode desencadear a desnutrição e desidratação do 

paciente. Aproximadamente 60% dos pacientes que recebem RT desenvolvem algum 

grau de disfagia, desses, 20% desenvolvem disfagia severa (grau 3 e 4).4,7,10 Esses 

graus mais severos também podem estar relacionados à grande extensão do 

tumor e à dor intensa. Na verdade, os pacientes nessa condição só conseguem 

ingerir alimentos líquidos ou não recebem alimentação por via oral, o que acaba 

comprometendo assim a ingestão nutricional e causando consequente perda de 

peso . Quando os pacientes não podem comer por via oral, alimentação naso-

enteral ou gastrostomia são utilizadas.4,10,12,13,17 

Disgeusia é a distorção ou diminuição do sentido do paladar, que ocorre devido 

a lesões causadas pela RT ou pela quimioterapia, no epitélio oral, nas papilas 

gustativas e nas terminações nervosas. Está estimado que 50-75% dos pacientes 

submetidos a RT, podem desenvolver a disgeusia, e que ela é normalmente relatada 

no início da RT.4,12,13 A severidade da disgeusia pode afetar o apetite do paciente 

devido à redução da ingestão calórica, e assim, induzir a perda de peso o que 

afeta o estado nutricional do paciente.4,12,13,17 

O objetivo deste estudo foi analisar e avaliar prospectivamente a 

frequência e evolução das complicações orais agudas durante a 

radio/quimioterapia em pacientes diagnosticados com carcinoma epidermoide em 

região da cabeça e pescoço. 
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3.2 Pacientes e Métodos 

 

 

Todos os procedimentos realizados neste estudo envolvendo participantes 

estavam de acordo com os padrões éticos do comitê de pesquisa institucional e/ou 

nacional e com a declaração de Helsinque de 1964 e suas posteriores alterações ou 

padrões éticos comparáveis. Este estudo foi aprovado de acordo com o protocolo 

número 910.924 (CAAE 37922114.9.0000.0065) pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (Anexo A). O Termo de 

consentimento Livre e Esclarecido por escrito foi aplicado e assinados por todos os 

participantes deste estudo. 

No presente estudo, foram analisadas as complicações orais de 20 pacientes 

atendidos no Serviço de Odontologia Oncológica do Institute do Câncer do Estado São 

Paulo  (ICESP - FMUSP). Os pacientes foram avaliados semanalmente durante a 

radio/quimioterapia para o tratamento de carcinoma epidermoide em região da cabeça 

e pescoço. A mucosite oral foi avaliada de acordo com critérios da OMS18, ao passo 

que a disfagia e disgeusia foram avaliadas de acordo com os critérios de National 

Cancer Institute Common Toxicity Criteria (NCIC)19 e a xerostomia foi avaliada de 

acordo com os parâmetros definidos pelo Seminars in Radiation Oncology (SRO)20, 

conforme listado na tabela 3.1. 

Todos os pacientes preencheram os critérios de elegibilidade 

do presente estudo. Diagnóstico de carcinoma epidermoide em região de cabeça e 

pescoço, com tumores visíveis na cavidade oral. Protocolo de tratamento utilizando 

radioterapia 3D com dose total de 60 Gy (fracionada em 30 frações de 2 Gy/dia), com 

sessões diárias, durante cinco dias consecutivos (segundas as sextas, com pausas 

nos fins de semana) durante 6 semanas. Associação com QT com cisplatina 

100 mg/m 2 (em 3 ciclos a cada 21 dias, nos dias 1, 22 e 43) começando no primeiro dia 

de RT. Tratamento dental prévio à RT, para controlar as infecções orais (exodontias, 

raspagem periodontal e restaurações); orientação sobre higiene oral 

(escovação, fio dental, e quando possível, enxágue bucal com clorexidina 0,12%). 

Utilização de laser de baixa intensidade para prevenir e tratar a mucosite oral, segundo 

o protocolo estabelecido pelo Serviço de Odontologia Oncológica do Instituto do 

Câncer do Estado São Paulo  (ICESP-FMUSP), para todos os pacientes submetidos 
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a RT, para tratamento de carcinoma epidermoide em região de cabeça e pescoço, 

com tumores visíveis em cavidade oral.  

O protocolo de laserterapia de baixa intensidade estabelece que todos 

pacientes recebam aplicações diárias profiláticas de laser de baixa intensidade, após 

cada sessão de RT, com início no primeiro dia de RT. Este protocolo consiste em 

aplicações de laser de baixa intensidade (Laser DMC gêmeo, São Carlos, Brasil), na 

dosagem de 10W/10J por ponto, por um período de 10 segundos, em diferentes locais 

da cavidade oral (lado direito e esquerdo da língua, lábio superior e inferior, palato 

mole (direito e esquerdo), assoalho bucal (direito e esquerdo) e ventre lingual). A partir 

do momento em que a primeira úlcera foi observada, os pacientes receberam  a 

laserterapia curativa, também com laser de baixa intensidade (Laser DMC gêmeo, 

São Carlos, Brasil), na dosagem de 40W/60J por úlcera, pelo período de 1 

minuto. Associada à laserterapia, foi fornecida orientação da higiene oral, e também 

o uso de saliva artificial e medicação analgésica quando necessário.13,16 

A história médica dos pacientes foi obtida a partir dos registros médicos com 

os seguintes dados: idade, sexo, localização do tumor  e TNM. A avaliação clínica da 

mucosite oral, disfagia, xerostomia e disgeusia foi realizada pelo mesmo dentista, 

semanalmente, após as sessões de RT (durante as seis semanas de tratamento). 

Os dados foram apresentados em frequências relativas e absolutas. Para a 

comparação das frequências dos graus de mucosite, xerostomia, disfagia e disgeusia, 

foi utilizado o Teste de Friedman, considerando as semanas de radioterapia . As 

análises estatísticas foram realizadas utilizando o programa SPSS 17.0 (SPSS, Inc., 

Chicago, IL, EUA) e o nível de significância foi de 5% (P < 0,05). 

 

 

3.3 Resultados  

 

 

Inicialmente, avaliou-se 50 pacientes com proposta de tratamento com 

radio/quimioterapia para carcinoma epidermoide em região de cabeça e pescoço, sem 

tratamento cirúrgico prévio. Trinta pacientes foram excluídos deste estudo tipo coorte, 

seja por razões pessoais (9 recusaram-se a participar e 3 mudaram-se para outra 

cidade) ou por razões médicas  (5 tiveram alterações no protocolo de RT antes de 

iniciar o tratamento, 4 tiveram alterações na protocolo de RT durante o tratamento 
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devido à toxicidade, 4 tiveram a RT suspensa devido à internação em UTI e 5 foram 

a óbito). 

Vinte pacientes  completaram as 30 sessões (seis semanas) de tratamento 

radioterápico, com uma dose total de 60 Gy. Esses pacientes preencheram os critérios 

elegíveis do nosso estudo e tiveram as complicações orais agudas 

avaliadas semanalmente durante o todo o tratamento de RT. 

As características gerais e história médica desses pacientes 

foram apresentadas na tabela 3.2. Todas essas características também foram 

descritas em um trabalho anterior publicado pelo nosso grupo.13,16 

 

 

3.3.1 Mucosite Oral 

 

 

A apresentação clínica da mucosite foi observada pela primeira vez na segunda 

semana de RT, quando 30% dos pacientes apresentaram algumas alterações, sendo 

2/20 de grau 1 e 4/20 de grau 2 (Figura 3.1). O número de pacientes 

com mucosite aumentou ao longo do tratamento radioterápico e quarta semana, todos 

os pacientes (20/20) apresentaram algum grau de mucosite. Nesta semana, os 

primeiros casos de mucosite mais grave (grau 3) também foram observados 

em 10% (2/20) dos pacientes. A sexta semana foi realçada pelo elevado número de 

casos mais graves de mucosite, com 35% (7/20) sendo classificada como grau 3 ou 

4. As lesões orais de mucosite pioraram ao longo das semanas de RT. Foi observado 

na transição da segunda para a terceira semana, o maior número de alterações, 

porém foi na sexta semana que se observou os casos mais severos (Tabela 3.3). 
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3.3.2 Xerostomia 

 

 

Quinze por cento (3/20) dos pacientes apresentaram xerostomia na primeira 

semana de RT. Na quarta semana de RT, todos os pacientes (20/20) apresentaram 

algum grau de xerostomia (Figura 3.2). O primeiro paciente com xerostomia grau 3 foi 

observado na quinta semana de RT. Na sexta semana, semelhantemente a mucosite 

oral, foi observado o maior número de pacientes com graus mais severos de 

xerostomia com 20% (4/20) apresentando grau 3. Os pacientes progrediram 

negativamente ao longo das semanas de RT, e a transição da segunda para 

a terceira semana apresentou o maior número de alterações enquanto a 

sexta semana se apresentou com os casos mais severos (Tabela 3.4).  

 

 

3.3.3 Disfagia  

 

 

Cinquenta por cento (10/20) dos pacientes relataram disfagia na 

primeira semana de RT, com 25% apresentando grau 1 e 25% apresentando grau 

3 (Figura 3.3). Foi somente na sexta semana de RT que todos os pacientes (20/20) 

apresentaram algum grau de disfagia, incluindo o único caso (1/20, 5%) de disfagia 

mais severa (grau 4). A disfagia apresentou o maior número de alterações na transição 

da segunda para a terceira semana, porém foi na sexta semana que se verificou os 

casos mais severos de disfagia (Tabela 3.5). 

 

 

3.3.4 Disgeusia 

 

 

A disgeusia foi observada pela primeira vez na segunda semana de RT, em 

que 40% dos casos eram grau 1 (Figura 3.4). A partir da terceira semana casos mais 

severos (grau 2) foram observados. Na quinta semana, todos os 

pacientes que puderam ser avaliados (13/13) relataram algum grau de disgeusia e o 

maior número de casos severos também foi observado neste período. Os graus 
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de disgeusia pioraram ao longo das semanas de RT. Na transição da primeira para 

a segunda semana apresentou-se o maior número de alterações, mas foi na transição 

da terceira para a quarta semana que se observou uma piora considerável na 

severidade da disgeusia relatada pelos pacientes (Tabela 3.6). É importante notar que 

esta variável envolveu a perda de dados durante as semanas de RT, devido ao fato 

de que muitos pacientes tiveram que receber a alimentação por via naso-enteral não 

recebendo dieta oral nesse período. 

No geral, observou-se que a terceira semana de RT parece representar uma 

semana crítica para os pacientes, uma vez que um elevado número de 

alterações foi observado na transição da segunda para a terceira semana, 

independentemente do grau do tumor. A sexta semana, no entanto, apresentou os 

pacientes com graus mais severos. 

 

 

3.4 Discussão 

 

 

A radioterapia é um dos tratamentos mundialmente mais utilizados para 

combater o carcinoma epidermoide em região da cabeça e pescoço, principalmente 

devido à sua eficácia de controle tumoral. No entanto a RT está associada 

a complicações orais bem documentadas na literatura: 

mucosite, xerostomia, disfagia e disgeusia.1- 4,13,17 

Em uma revisão sistemática de Trotti et al. (2003), verificou-se que a maior 

prevalência de mucosite (43%) foi observada em pacientes com radioterapia 

associada com quimioterapia, em comparação com os doentes tratados com 

radioterapia (34%) ou quimioterapia (22%).10 Diferentes autores relatam que 

a mucosite geralmente é observada pela primeira vez na segunda semana de 

RT.4,10,13-15 Resultados similares foram observados no nosso estudo, como 30% dos 

pacientes apresentaram mucosite induzida por radio/quimioterapia , na segunda 

semana de RT, em que 10% apresentaram mucosite grau 1 e 20% apresentaram 

mucosite grau 2. Um aumento em sua severidade, ao longo das semanas de 

RT, também foi descrito na literatura e de fato, os graus mais 

severos de mucosite (graus 3-4) foram observados nas últimas semanas de 
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tratamento, o que pode levar à descontinuação da RT ou mesmo à hospitalização.4,9 -

10,13,15,21 Esses dados também foram observados em nosso estudo, pois os primeiros 

casos de mucosite grau 3 (10%) foram observados na quarta semana e em um terço 

dos pacientes (35%) desenvolveu mucosite grau 3 e 4 na sexta semana. 

A severidade da mucosite oral pode ser reduzida com o tratamento dentário 

prévio a RT (exodontias, raspagens e restaurações) e orientação de higiene oral 

(escovação, fio dental e bochechos com clorexidina 0,12%) que visam diminuir 

infecções por patógenos oportunistas que acabam por exacerbar a mucosite. É 

importante também realizar o monitoramento da mucosite ao longo de toda a RT com 

aplicações diárias de laser de baixa intensidade.4,8-9,12-14,22-26 Apesar dos graus mais 

severos de mucosite oral terem sido observados no presente estudo, não 

houve interrupção da rádio/quimioterapia no nosso grupo de pacientes, como 

resultado da sua severidade. Isso mostra que o controle da mucosite oral em graus 

aceitáveis foi possível devido ao tratamento odontológico prévio à RT e ás aplicações 

diárias de laser de baixa intensidade durante as seis semanas de RT, mostrando a 

eficácia do protocolo proposto pelo ICESP.13,20 

A Xerostomia é uma complicação oral causada pela RT em região de cabeça e 

pescoço, com uma evolução que varia de acordo com o envolvimento das glândulas 

salivares no campo irradiado. Esta complicação pode ser descrita 

como transitória, quando os sintomas diminuem ou desaparecem após algumas 

semanas do término da RT, ou permanente, quando ocorre um dano irreversível no 

parênquima das glândulas salivares.4,12-13,15 Existe um consenso de que mudanças na 

taxa de fluxo salivar ocorrerão quando as glândulas salivares receberem dose maior 

que 50 Gy de radiação. Abaixo disso, as alterações podem ser transitórias e 

limitadas.15-16  Os primeiros graus de xerostomia são normalmente observados nas 

primeiras semana de RT.4,10,13,16,21,23-24. Em nosso estudo, 15% 

dos pacientes apresentaram xerostomia na primeira semana e 45% na segunda 

semana de RT. Um agravamento da xerostomia ocorreu ao longo das semanas de 

RT, com todos os pacientes apresentando algum grau de xerostomia na quarta 

semana de RT. A sexta semana de RT, foi marcada pelo número elevado de casos 

mais severos de xerostomia, em que 20% foram classificados como grau 3, apesar 

disso, foi na transição da segunda para o terceira semana, que foi observado o maior 

número de alterações. 
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A maioria dos pacientes submetidos à RT em região da cabeça e pescoço 

possivelmente irá apresentar algum grau de disfagia durante o tratamento, e de 

acordo com a literatura, é na quarta semana de RT que os pacientes desenvolvem os 

graus mais severos de disfagia (grau ≥2).4,10,13,16,17,25 Em nosso estudo, 50%, dos 

pacientes relataram disfagia na primeira semana de RT, sendo 25% com o grau 1 e 

25% com o grau 3, quando se alimentavam por sonda naso-enteral. A literatura 

também relata que a gravidade da disfagia pode estar associada com a dose 

cumulativa de radiação,12,17,26-28 um achado confirmado pelo nosso estudo, uma vez 

que essa complicação foi se agravando ao longo das semanas de RT até a 

sexta semana de RT, momento em que todos os pacientes apresentaram algum grau 

de disfagia, incluindo o caso mais grave de disfagia grau 4. Apesar disso, foi na 

transição da segunda para a terceira semana que se observou o maior número de 

alterações. 

A disgeusia é também uma complicação oral aguda que ocorre devido a danos 

ao epitélio oral ou papilas gustativas, como resultado da RT e/ou 

QT. A disgeusia é inicialmente relatada pelos pacientes na segunda semana 

de RT, paralelamente ao início da mucosite.4,12,13,17 Este estudo mostrou resultados 

semelhantes á aqueles relatados na literatura, com a disgeusia sendo observada pela 

primeira vez na segunda semana de RT em que 40% dos 

pacientes desenvolveram disgeusia grau 1. Semelhantemente à disfagia, a gravidade 

da disgeusia pode estar associada à dose cumulativa de radiação (2Gy/dia, com dose 

total de 30 Gy ou superior).12,26 Em nosso estudo, graus mais 

severos de disgeusia (grau 2) foram observados a partir da terceira semana de RT, e 

na quinta semana, todos os pacientes que puderam ser avaliados (13/13), relataram 

algum grau de disgeusia. Foi também na quinta semana que foi observado o maior 

número de casos severos. É importante lembrar que no nosso estudo, alguns 

pacientes não puderam ser avaliados para disgeusia (assim provocando uma perda 

de dados ao longo das semanas) pois eles faziam uso de sonda naso-enteral e não 

recebiam dieta por via oral. Considerando-se as alterações, na transição 

da primeira para a segunda semana, foi quando se observou um maior número de 

alterações, no entanto foi na transição da terceira para a quarta semana que verificado 

o maior agravamento dos graus presentes. 
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A severidade das complicações orais agudas pode ser influenciada pela dose, 

campo e forma de aplicação da radiação. Os sintomas de maneira geral melhoram de 

forma consistente e significativa após a última semana de RT. A maioria das 

complicações retorna aos níveis basais após 12 semanas de tratamento, com exceção 

da xerostomia. A mucosite e a disfagia apresentaram uma melhora significativa nos 

sintomas após 4-6 semanas do término da RT, enquanto a disgeusia teve sua melhora 

significativa após 4 semanas. Esses dados são importantes para orientar e informar o 

paciente quanto ao planejamento clínico do tratamento ao qual serão submetidos.29 

Uma das limitações deste estudo foi o número de pacientes excluídos devido a 

razões médicas. Cinco pacientes sofreram alterações de protocolo de RT antes de 

iniciar as sessões, pois eles foram submetidos à cirurgia, e a necessidade de RT seria 

avaliada após o pós-operatório. Quatro pacientes sofreram alterações no protocolo de 

RT durante o tratamento devido à piora nas condições clínicas gerais. Esses pacientes 

apresentavam-se muito debilitados, com acentuada perda de peso e desenvolvendo 

infecções. Quatro pacientes tiveram a RT suspensa devido a Internações na UTI, 

pelas mesmas razões anteriores, porém em quadros muito mais graves. Cinco 

pacientes foram a óbito por diferentes causas: AVC, idade avançada e tumores 

extensos que levaram a outras complicações graves. É importante ressaltar que todas 

as exclusões que ocorreram durante esse estudo não estavam associadas às 

complicações orais agudas da RT. 

 
 

3.5  Conclusão  

 
 

Pacientes submetidos a radio/quimioterapia são afetados por complicações 

orais agudas que podem levar a alterações na cavidade oral, afetando a qualidade de 

vida do paciente. Compreender o curso natural das complicações orais 

agudas é importante para informar os pacientes sobre a importância de manter uma 

saúde bucal adequada, buscando minimizar os 

sintomas das complicações. Desenvolver melhores estratégias para tratar 

esses sintomas pode ajudar a melhorar a qualidade de vida em pacientes submetidos 

a radio/quimioterapia para tratamento de tumores em região de cabeça e pescoço 

futuramente. 
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Tabela 3.1 - Classificação das complicações orais agudas 

 

Classificação da Mucosite Oral (OMS) 
Grau 0 Grau 1  Grau 2  Grau 3  Grau 4  

Nenhuma 
alteração 

Eritema em 
mucosa 

Eritema e úlceras  Eritema extenso e 
úlceras 

Muitas úlceras 

Sensibilidade Mucosa dolorida  Dor Muita dor 

 o paciente 
consegue alimenta-
se com alimentos 
sólidos 

 o paciente 
alimenta-se 
somente com 
líquidos.  

o paciente não 
consegue se 
alimentar pela 
boca.  

     

Classificação da Disfagia (NCIC) 
Grau 0 Grau 1  Grau 2  Grau 3  Grau 4  

Nenhuma 
alteração 

Disfagia 
moderada  

Disfagia presente  Disfagia severa  Obstrução 
completa  

com consumo 
de dieta regular  

consumo de dieta 
predominantemente 
pastosa, mole e 
líquida 

uso de Sonda 
Naso-Enteral 
(SNE),  
Hidratação 
Intravenosa ou 
hiperalimentação  

não é possível 
engolir saliva,            
ulcerações com 
sangramento 
induzido por 
traumas, abrasão 
ou perfuração. 

     

Classificação da Xerostomia (SRO) 
Grau 0 Grau 1  Grau 2  Grau 3   
Nenhuma 
alteração 

Discreta Secura, Secura em boca,  Secura em boca,  

 
sem 
interferência 
nos hábitos 
alimentares  

requer líquido para 
engolir.  

alteração na dieta, 
interferência no 
sono, fala ou outras 
atividades.  

 
     

Classificação da of Disgeusia (NCIC)  
Grau 0 Grau 1 Grau 2    
Normal Paladar 

discretamente 
alterado 

Paladar fortemente 
alterado 

    

 

Fonte: O autor. 
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Tabela 3.2 - Características gerais dos pacientes 

 

Número de pacientes  20 

Homens  19 (95%) 

Mulheres  1 (5%) 

Idade (média)  54,4 
   

Localização do Tumor   

Orofaringe e Palato Mole  6 (30%) 
|Orofaringe e Base de 

Língua  4 (20%) 

Base de Língua  4 (20%) 

Assoalho  2 (10%) 
Orofaringe e Trígono 

retromolar  1 (5%) 

Trígono retromolar  1 (5%) 

Gengiva  1 (5%) 

Mucosa Jugal  1 (5%) 
   

Classificação Tumoral 
TNM   

T4N3M0  3 (15%) 

T4N2M0  10 (50%) 

T4N1M0  1 (5%) 

T3N0M0  2 (10%) 

T2N2M0  1 (5%) 

T2N0M0  2 (10%) 

T1N2M0  1 (5%) 

T1N2M0  1 (5%) 

   

   

 

Fonte: O autor. 
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Tabela 3.3 - Análise do grau de mucosite oral no decorrer das semanas de RT 

Mucosite oral Mean Rank p(1) 

1ª semana 1.40 

<0.001 

2ª semana 1.98 
3ª semana 3.60 
4ª semana 4.47 
5ª semana 4.58 
6ª semana 4.97 

(1) Teste de Friedman.  

Fonte: O autor. 

 

 

Tabela 3.4 - Análise do grau de xerostomia no decorrer das semanas de RT 

Xerostomia Mean Rank p(1) 

1ª semana 1.53 

<0.001 

2ª semana 2.40 
3ª semana 3.28 
4ª semana 4.15 
5ª semana 4.53 
6ª semana 5.13 

(1) Teste de Friedman.  

Fonte: O autor. 

 

 

Tabela 3.5 - Análise do grau de disfagia no decorrer das semanas de RT 

Disfagia Mean Rank p(1) 

1ª semana 2.15 

<0.001 

2ª semana 2.48 
3ª semana 3.33 
4ª semana 4.08 
5ª semana 4.25 
6ª semana 4.72 

(1) Teste de Friedman.  

Fonte: O autor. 
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Tabela 3.6 - Análise do grau de disgeusia no decorrer das semanas de RT 

Disgeusia Mean Rank p(1) 

1ª semana 1.59 

<0.001 

2ª semana 2.68 
3ª semana 2.91 
4ª semana 4.05 
5ª semana 5.00 
6ª semana 4.77 

(1) Teste de Friedman.  

Fonte: O autor. 
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Figura 3.1 - Graus de mucosite oral (OMS) e semanas de RT (Teste de Friedman, P < 0,001) 

 

 
 
Fonte: O autor. 

 

 

 

 

Figura 3.2 - Graus de xerostomia (SRO) e semanas de RT (Teste de Friedman, P < 0,001) 

 

 
 
Fonte: O autor. 
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Figura 3.3 - Graus de disfagia (NCIC) e semanas de RT (Teste de Friedman, P < 0,001) 

 

 
 
Fonte: O autor. 

 

 

 

 
Figura 3.4 - Graus de disgeusia (NCIC) e semanas de RT (Teste de Friedman, P < 0,001) 

 

 
Fonte: O autor.  
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4 CAPITULO II: EXCREÇÃO ORAL DOS HERPESVÍRUS HUMANOS EM 

PACIENTES SUBMETIDOS A RADIO/QUIMIOTERAPIA PARA TRATAMENTO DE 

CARCINOMA EPIDERMÓIDE EME REGIÃO DE CABEÇA E PESCOÇO NÃO É 

AFETADA PELA XEROSTOMIA. 

 

 

4.1 Introdução 

 

 

A radioterapia (RT) é um tratamento antineoplásico capaz de fornecer altas 

taxas de controle do crescimento tumoral para os estágios 1 (80%) e estágios 2 (60% 

-70%), ao mesmo tempo que preserva estruturas anatômicas importantes.1,2 Apesar 

de sua eficácia, a RT para tratamento de tumores em região de cabeça e pescoço, é 

acompanhada por complicações decorrentes do envolvimento de tecidos 

radiossensíveis localizados próximos ao tumor.3-5 

A xerostomia é uma complicação importante da RT, que é causada pela 

possível destruição do parênquima glandular, diminuindo assim a produção de saliva. 

A redução do fluxo salivar provoca desconforto aos pacientes, e nos casos mais 

graves, interfere com a mastigação, deglutição e fala. Sintomas clínicos como 

queimação da mucosa, lábios secos, fissuras nas comissuras, superfície da língua 

alterada, dificuldade de adaptação das próteses, bem como estomatite protética, são 

relatados por pacientes com xerostomia.6 

Um estudo de Caielli et al. demonstrou que, em associação com a redução do 

fluxo salivar, a xerostomia também pode ser caracterizada por espessamento salivar 

e alteração de pH durante as semanas de tratamento radioterápico. De acordo com 

os autores, os ácinos serosos são os primeiros a sofrer alterações resultante da RT, 

seguida das membranas celulares e das células do ductais. Existe um consenso de 

que alterações no fluxo salivar acontecerão quando as glândulas salivares receberem 

mais de 50 Gy de radiação, e abaixo disso, essas alterações podem ser transitórias e 

limitadas.7 A xerostomia é comumente relatada pelos pacientes após a primeira 

semana de RT, e um aumento na sua gravidade é observado ao longo das semanas 

de tratamento.8 A sensação de boca seca pode prolongar-se por longos períodos após 

o término da RT.9 



54 
 

Descrito por diferentes autores, a mucosa oral irradiada pode ser afetada por 

infecções bacterianas, fúngicas e virais, exacerbando as complicações orais da RT.10-

13 A associação entre infecções virais e as complicações orais da RT é pouco relatada 

na literatura e os resultados existentes são contraditórios. Alguns autores sugerem 

que a RT pode causar um estado transitório imunossupressão, contribuindo para a 

reativação dos herpesvírus humanos.14 Até o presente momento, existem poucos 

estudos relacionando a excreção oral dos herpesvírus humanos com a xerostomia, 

em pacientes submetidos à radioterapia associado à quimioterapia.15-17  

O objetivo deste estudo foi avaliar a excreção oral dos herpesvírus humanos: 

HSV-1 e 2 (herpes vírus simples 1 e 2), EBV (vírus Epstein-Barr), CMV 

(citomegalovírus), VZV (vírus varicela-zoster), HHV-6, HHV-7 e HHV-8 (herpesvírus 

humanos 6,7,8), e sua possível associação com a xerostomia em pacientes 

submetidos a RT associada à quimioterapia para tratamento de carcinoma 

epidermoide em região de cabeça e pescoço. 

 

 

4.2 Materiais e Métodos 

 

 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo, de acordo com o número de protocolo 

910.924 (CAAE 37922114.9.0000.0065) (Anexo A). 

Em nosso estudo, analisamos 158 amostras de lavado bucal coletados 

semanalmente de 20 pacientes admitidos na Divisão de Odontologia do Instituto do 

Câncer do Estado de São Paulo (ICESP) para tratamento radioterápico para 

carcinoma epidermoide em região de cabeça e pescoço. Os pacientes selecionados 

se enquadravam nos critérios de inclusão desse estudo: diagnóstico de carcinoma 

epidermoide em região de cabeça e pescoço, protocolo de tratamento com 

radioterapia 3D (3D-RT) com dose total de 60 Gy associado à quimioterapia (QT) com 

cisplatina com dose de 100 mg/m2 , não ter realizado cirurgia para ressecção tumoral, 

tratamento odontológico previamente a RT, orientação de higiene bucal e terapia com 

laser de baixa potência durante a RT para prevenir e tratar a mucosite oral. A história 

médica de cada paciente foi obtida através de registros médicos, onde foram 
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coletados dados como: sexo, idade, localização do tumor e classificação TNM de 

tumores malignos. 

O tratamento consistiu em RT-3D com dose total de 60 Gy, dividida em 30 

frações diárias, por cinco dias consecutivos na semana, por um período de 

aproximadamente seis semanas. A QT foi realizada com cisplatina 100 mg/m2 em três 

ciclos a cada 21 dias (dias 1 e 22 e 43), começando no primeiro dia de RT.  

A avaliação clínica da xerostomia foi realizada pelo mesmo dentista, iniciando 

na triagem, depois durante as seis semanas RT (após a sessão de RT) e na visita de 

acompanhamento (1 mês após o final da RT). A avaliação foi realizada de acordo com 

os critérios estabelecidos pelo Seminars of Radiation Oncology (Tabela 4.1).18 

A sorologia para os herpesvírus humanos foi realizado no Laboratório de 

Virologia, Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo (IMT – USP), 

usando kits ELISA (AbCam®, Cambridge, UK) para HSV-1, HSV-2, CMV, VZV e EBV, 

em três ocasiões diferentes: triagem, última sessão RT e sessão de acompanhamento 

30 dias após o término da RT.  

 Amostras de lavado bucal foram coletadas dos pacientes, instruindo-os a fazer 

um bochecho com 5ml de água destilada por 30s. Após coletadas, as amostras foram 

armazenadas a −80°C. Simultaneamente às coletas, foi realizada avaliação da 

xerostomia, nos três momentos mencionados: triagem, seis semanas de RT e na visita 

de acompanhamento (1 mês pós RT). 

A partir dessas amostras, de acordo com um trabalho anterior de nosso grupo 

13,19, foi realizada, no Laboratório de Virologia do Instituto de Medicina Tropical da 

Universidade de São Paulo (IMT - USP), a extração de DNA utilizando um método 

semi-automático (sistema NucliSENS® easyMAG®, BioMérieux, Durham, NC). Em 

seguida, foi realizada a amplificação do DNA viral por meio da PCR (Reação da 

polimerase em cadeia) – PanHerpes, usando dois conjuntos de primers (HSVP1/P2 e 

VZVP1/P2) que correspondem a um alinhamento de sequências de DNA dos oito 

herpesvírus humanos descritos por Johnson et al.20 (Tabela 4.2). O primeiro conjunto, 

HSVP1/P2, foi utilizado para amplificar HSV-1, HSV-2, EBV, CMV e HHV-8 e o 

segundo conjunto, VZVP1/P2, para amplificar VZV, HHV-6 e HHV-7. As amostras 

positivas foram submetidas à digestão enzimática, com enzimas de restrição BamHI 

e BstUI (New England Biolabs) para determinação de cada um dos oito herpesvírus, 

também descritos em um trabalho anterior de nosso grupo.13,19 
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Todos os pacientes foram submetidos à laserterapia profilática (com laser de 

baixa potência) diariamente, após cada sessão de RT, começando no primeiro dia, 

como descrito anteriormente.13 Além da laserterapia, os pacientes foram orientados 

sobre a higiene bucal, uso de saliva artificial e medicação analgésica, se necessário. 

Os resultados foram apresentados em frequências absolutas e relativas. Para 

comparação das frequências dos graus de xerostomia em relação às semanas de RT, 

foi usado o teste qui-quadrado. O teste de McNemar foi aplicado para análise pareada 

em relação ao tipo de vírus e as semanas de RT. Para comparar as frequências dos 

casos negativos de herpesvírus, incluindo o momento da triagem e o 

acompanhamento de um mês, utilizamos o teste Exato de Fisher. E para analisar se 

havia uma correlação entre presença/grau de xerostomia e a excreção oral dos 

diferentes herpesvírus humanos usamos o teste de Spearman. A análises estatística 

foram realizadas, utilizado o software Biostat 5.0® (Belém, Pará, Brasil) com nível de 

significância de 5%. 

 

 

4.3 Resultados 

 

 

Cinquenta pacientes diagnosticados com carcinoma epidermoide em região de 

cabeça e pescoço submetidos à RT associada à QT, foram avaliados. Apenas 25 

pacientes (50%) iniciaram a RT, enquanto os outros foram excluídos por motivos 

diversos: mudança de cidade, pacientes que durante o tratamento não desejavam 

mais participar do estudo, alterações no protocolo de tratamento ou suspensão da RT 

e óbito. Cinco pacientes não completaram a RT, 3 por suspensão do tratamento 

devido à toxicidade e 2 que foram a óbito. Dessa forma, 20 pacientes efetivamente 

completaram a RT e preencheram os critérios de inclusão do nosso estudo. As 

características gerais desses pacientes foram: 19 homens e 1 mulher, com idade entre 

39 e 72 anos (média = 54,4 anos). Os tumores estavam distribuídos da seguinte forma: 

6 na orofaringe e palato mole, 4 na orofaringe e base da língua, 4 na base da língua, 

2 no assoalho, 1 na orofaringe e trígono retromolar, 1 nas gengiva, 1 na mucosa jugal 

e 1 no trígono retromolar. Em relação à classificação TNM, foi observado: 3 pacientes 

classificados como T4N3M0, 10 como T4N2M0, 2 como T4N2M0, 1como T3N0M0, 
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1como T2N2M0, 2 como T2N0M0 e 1 como T1N1M0. Todas essas características 

também foram descritas em um trabalho publicado anteriormente pelo nosso grupo.13 

 

 

4.3.1 Xerostomia 

 

 

Analisando as frequências de xerostomia observadas durante a RT e no 

acompanhamento de 1 mês pós RT, foi observada maior frequência de grau 1 de 

xerostomia (51,4%), o que foi estatisticamente diferente em comparação com o grau 

2 (21%; teste qui-quadrado, p <0,001) e grau 3 (3,6%, teste qui-quadrado, p <0,001). 

Na quarta semana de RT, todos os pacientes apresentavam algum grau de 

xerostomia, mas foi na sexta semana que os graus mais severos foram observados 

(Figura 4.1).  

Considerando os graus de xerostomia que causam mudanças na dieta (graus 

2 e 3), uma maior frequência destes graus de xerostomia foi observada nas últimas 

três semanas de RT (Figura 4.1) (teste do quadrado, p <0,001). 

Na visita de acompanhamento (1 mês após o término da RT), 10 pacientes 

(55%) apresentaram diminuição no grau xerostomia, mas sem remissão completa da 

mesma. Quinze pacientes (83,3%) apresentaram grau 1 e 3 pacientes (16,0%) 

apresentaram grau 2 de xerostomia (Figura 4.1). 

 

 

4.3.2  Herpesvírus humanos 

 

 

4.3.2.1 Sorologia 

 

 

Ao analisar os anticorpos anti IgG desses pacientes, que corresponde ao 

contato anterior com vírus, foi possível observar que a totalidade de pacientes (20 

pacientes) apresentaram IgG positivo para HSV1-HSV2, EBV e VZV em todos os três 

períodos de estudo: triagem, a última sessão de RT e a visita de 1 mês de 
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acompanhamento. Apenas um paciente era IgG negativo para CMV nos três períodos 

analisados. 

Considerando a sorologia IgM, que corresponde ao contato viral recente ou 

possível reativação viral, um paciente apresentou IgM positivo para HSV1-HSV2 e 

outro IgM positivo para CMV em todos os três períodos de estudo. Um terceiro 

paciente apresentou IgM positivo para CMV no último período analisado, ou seja, 1 

mês após o término da RT, indicando assim uma possível reativação do vírus. 

 

 

4.3.2.2 Excreção Oral dos herpesvírus humanos 

 

 

Ao analisar os resultados da excreção oral dos herpesvírus humanos na saliva, 

os resultados mostraram 18 pacientes (90%) com excreção oral do EBV, 14 pacientes 

(70%) do HHV-7, 7 pacientes (35%) do HSV-1 e 3 pacientes (15%) do HHV-

6. Possíveis co-infecções também foram observadas, pois 15 pacientes (75%) 

apresentando excreção oral de dois ou mais herpesvírus. Quatro pacientes (20%) 

excretaram apenas EBV e 1 paciente (5%) apresentou resultados negativos para 

todos os herpesvírus. Ao analisar todos os pacientes, a frequência de excreção oral 

do EBV foi significativamente maior em comparação com outros herpesvírus (qui-

quadrado teste, p <0,001). 

Considerando a excreção oral dos herpesvirus humanos nas semanas de RT, 

os resultados mostraram excreção oral de EBV, HHV-6 e HHV-7 em todas as semanas 

de RT (Figura 4.2). A excreção oral do HSV-1 não foi observada durante a triagem 

(Figura 4.2). A tabela 4.1, apresenta a excreção oral dos herpesvírus para cada 

paciente, durante cada período. A frequência de pacientes que tiveram excreção oral 

positiva de EBV aumentou principalmente a partir da segunda semana de RT, mas a 

diferença desta frequência em relação à triagem (antes de RT) não foi significativa 

(Teste de McNemar, p = 0,070). A excreção oral dos outros tipos de vírus, exibiu uma 

grande variação nas semanas de RT, porém sem diferença significativa em relação à 

triagem (Tabela 4.3).A análise das semanas de RT mostrou um aumento no número 

de pacientes com excreção oral de EBV (85%), na segunda semana (Figura 4.2). Não 

houve diferença estatisticamente significante na frequência de excreção oral de EBV 
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observada nas primeiras três semanas e na frequência observada nas últimas três 

semanas de RT. 

Durante a RT, amostras negativas para a excreção oral dos herpesvírus 

humanos foram observadas em todas as semanas de tratamento (Figura 2 e Tabela 

4.3). No momento da triagem, um número maior de pacientes apresentou amostras 

negativas (7 pacientes, 35%), quando comparado com a consulta de 

acompanhamento (1 mês após a RT). Uma diferença estatisticamente significante foi 

encontrada entre a frequência de casos negativos na triagem e na consulta de 

acompanhamento, pois houve uma diminuição no número de casos negativos nesse 

último momento. (Figura 4.2) (11%; teste Exato de Fisher, p = 0,043). 

 

 

4.3.2.3 Excreção oral de herpesvírus humanos e Xerostomia 

 

 

Uma análise da correlação entre xerostomia e frequência de excreção oral de 

diferentes herpesvírus foi realizada. Quanto ao EBV, não houve correlação 

significativa entre a frequência de xerostomia e a excreção oral do vírus, nem mesmo 

quando os graus mais severos de xerostomia (grau ≥ 2) foram considerados. A figura 

4.3 apresenta a correlação entre a frequência de xerostomia e a excreção de 

EBV. Note-se que, na maioria dos casos, pacientes positivos e negativos para 

excreção oral de EBV exibiram xerostomia grau 1. 

A análise das correlações entre excreção oral de HHV-7, HSV-1 e HHV-6 e 

presença/grau de xerostomia, não apresentou relação significante. As figuras 

4.4, 4.5 e 4.6 mostram a correlação entre a frequência da xerostomia e excreção dos 

herpesvírus. O número pequeno de casos em que HHV-7, HSV-1 e HHV-6 que foram 

excretados em associação com um determinado grau de xerostomia provavelmente 

não nos permite determinar qualquer correlação entre estas duas variáveis.  

Ao analisar o grau de xerostomia e a presença de co-detecção de vírus, não 

encontramos correlação significativa entre a xerostomia grau ≥ 2 e presença de co-

detecção de herpesvírus ao longo das semanas de RT. 
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4.4 Discussão 

 

 

A RT utilizado como tratamento para carcinoma epidermoide em região de 

cabeça e do pescoço é amplamente conhecida, bem como suas complicações 

orais. Pacientes submetidos a RT podem desenvolver disfagia, xerostomia, disgeusia, 

mucosite e infecções oportunistas (bacterianas, fúngicas e virais) durante o 

tratamento.12,21-23 

Diferentes autores relatam uma variedade de complicações resultantes da 

RT. Entre elas, uma revisão sistemática por Trotti et al. mostrou que a xerostomia foi 

frequentemente encontrada.24 No estudo de Cardoso et al. os autores observaram 

que 100% dos os pacientes irradiados com doses superiores ou iguais a 60 Gy 

apresentaram xerostomia,25 dados que corroboram com o nosso estudo, uma vez que 

todos os pacientes apresentaram algum grau de xerostomia. Segundo estudos de 

Mosel et al. e Trotti et al. a sensação de boca seca é geralmente observada na terceira 

ou quarta sessão de RT devido à menor secreção de saliva pelas glândulas envolvidas 

no campo de radiação.12,24 Esta sensação de boca seca prejudica muito a qualidade 

de vida dos pacientes, interferindo não só na mastigação e deglutição, mas também 

na fonação, o que limita o convívio social. Em nosso estudo, observamos os primeiro 

relatos de xerostomia na primeira semana de RT, onde 3 pacientes (15%) 

apresentaram grau de xerostomia 1. Os autores também relataram que a xerostomia 

pode ser transitória ou permanente, dependendo do campo irradiado.12,24-25 Em nosso 

estudo, apesar do curto período de acompanhamento pós RT, 100% dos pacientes 

ainda apresentavam algum grau de xerostomia na visita de acompanhamento, ou 

seja, um mês após o término da RT. Além disso, todos os pacientes apresentaram 

algum grau de xerostomia na quarta semana de RT, o que persistiu até a visita de 

acompanhamento, significando um possível dano permanente ao parênquima das 

glândulas salivares.  

Segundo estudos de Nicolatou-Galitis et al.26 e Correia et al.17 a grande 

dificuldade em comparar estudos da xerostomia induzida por RT em região de cabeça 

e pescoço e sua possível correlação com o HSV-1, é a falta de padronização das 

amostras. Isso pode acontecer devido à inclusão de diferentes tipos de tumores, 

pacientes com diferentes protocolos tratamento radioterápico e /ou quimioterápico, 
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coleta de amostras de lavado bucal coletadas em momentos distintos, e falta de dados 

sorológicos.16,17,26 

No presente estudo, todos os pacientes incluídos foram diagnosticados com 

carcinoma epidermoide em região de cabeça e pescoço e cujo protocolo de 

tratamento foi a RT, com dose total de 60 Gy, associada à QT (Cisplatina 100 

mg/m2). Os pacientes também haviam sido submetidos à tratamento odontológico 

antes de iniciar RT e QT. Todos os pacientes foram tratados com laserterapia 

profilática e curativa para mucosite oral.  O fator diferencial do nosso trabalho foi a 

coleta semanal de amostras de lavado bucal durante todo o período de RT, 

possibilitando assim estabelecer um perfil de excreção salivar dos herpesvírus ao 

longo do período estudado. 

Nossos resultados mostraram que 5 pacientes (25%) foram positivos para o 

HSV-1 ao longo do RT e 2 pacientes (10%) na consulta de acompanhamento (1 mês 

após a RT), com uma taxa de excreção de 35%. Do total de pacientes acompanhados, 

nenhum deles apresentou amostra positiva para o HSV-1 antes do início da RT. No 

entanto, não houve correlação entre a excreção oral do HSV-1 e o início ou 

agravamento da xerostomia, bem como também não houve correlação com as 

semanas de RT. Uma possível hipótese para essa falta de correlação com os graus 

de xerostomia pode ser o controle da excreção oral do HSV-1 pela aplicação de laser 

de baixa intensidade, com resultados semelhantes aos de controle das lesões do 

herpes labial.27-33 

Sabe-se que os herpesvírus HHV-6 e HHV-7 podem ser detectados em 

indivíduos saudáveis assintomáticos34 considerando que o exantema subitum pode 

ser causado por infecção primária pelo HHV-6 e, menos frequentemente, pelo HHV-

7. 35,36 A taxa de excreção oral do HHV-6 na população saudável é baixa (ou seja, 

cerca de 10%), enquanto as taxas de excreção oral do HHV-7 podem variar de 12,6% 

a 90% dependendo do grupo populacional. 34,37 O HHV-6 e HHV-7 podem ser 

observados não somente em pacientes saudáveis, mas também em 

imunocomprometidos. Um estudo de Pinheiro et al. avaliou a descamação oral em 

crianças soropositiva para HIV, relatando que 68% deles apresentaram HHV-6 na 

cavidade oral enquanto e 18% apresentaram HHV-7 na cavidade oral.36 A excreção 

oral de HHV-6 parece ser maior e contínua em crianças em comparação com 

adultos.38 Em nosso estudo, o HHV-7 foi o herpesvírus com a segunda maior 



62 
 

frequência de excreção oral, respondendo por 70% das amostras positivas (p = 0,001), 

enquanto o HHV-6 representou 15% da frequência.  Não houve diferença estatística 

entre a excreção do HHV-6 e o HSV-1, bem como nenhuma correlação entre esses 

vírus e os graus de xerostomia ou as semanas de RT. 

Em nosso estudo, o EBV foi o vírus com maior frequência de excreção durante 

o período do estudo, com 90% dos pacientes apresentando amostra positiva. Foi 

também observada diferença estatisticamente significante da excreção do EBV, em 

relação a todos outros vírus excretados (p <0,001). Ambinder et al.39 e Van der Beek 

et al.14 afirmaram que 25% a 98% das amostras de saliva de pacientes 

imunossuprimidos foram positivas para EBV, como resultado da 

quimioterapia.14,39 Segundo os autores, todos os pacientes com câncer apresentam 

algum grau de imunossupressão, o que pode explicar as taxas mais altas de excreção 

de EBV. É também amplamente relatado na literatura, que pacientes oncológicos 

apresentam imunossupressão em diferentes graus, o que pode explicar as taxas mais 

altas de excreção oral do EBV, como observado anteriormente em outros grupos 

imunossuprimidos por diferentes razões.19,40 

Em outro estudo de Pasoto et al. os autores analisaram o soro de 100 pacientes 

com síndrome de Sjögren, uma doença autoimune crônica que afeta glândulas 

exócrinas (salivares e lacrimais) e que leva a xerostomia e ceratite sicca. Como 

resultado, eles puderam avaliar que a frequência de anticorpos EBV em pacientes de 

Sjögren, foi maior em comparação com os indivíduos saudáveis. Os autores 

concluíram que o vírus EBV nas glândulas salivares, em sua forma latente, poderia 

ocasionalmente retornar a sua forma de replicação e tornar-se sub-clinicamente 

reativado, sugerindo que o EBV poderia ser um potencial candidato etiológico para 

desencadeando de doenças autoimunes.41 

Em nosso estudo, procuramos avaliar se a diminuição da excreção salivar 

levaria à uma diminuição da excreção oral de herpesvírus humanos na cavidade 

oral. Nossos resultados mostraram que a xerostomia causada pela RT não afeta a 

excreção dos herpesvirus humanos, uma vez que foi possível observar um aumento 

na excreção oral destes herpesvírus na cavidade oral, mesmo nas semanas em que 

a xerostomia era mais grave. Uma hipótese para este fato é de que a RT pode ter 

causado alteração no microambiente inflamatório da mucosa oral, favorecendo uma 

possível replicação local de herpesvírus na cavidade oral, aumentando assim o a 

presença deles nesta região. 
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4.5  Conclusão 

 

 

Em conclusão, a excreção oral dos herpesvirus humanos não é afetada pela 

presença de xerostomia, uma vez que houve uma progressão em relação à excreção 

de herpesvírus, mesmo com a evolução da xerostomia, sugerindo uma replicação viral 

local na cavidade oral, que não é completamente dependente da excreção salivar. 
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Tabela 4.1 - Classificação da Xerostomia (Seminars in Radiation Oncology, ref 18) 

Grau 0 Grau 1  Grau 2  Grau 3  

Nenhuma alteração Discreta Secura, 

sem interferência 

nos hábitos 

alimentares  

Sintoma, secura em 

boca,  

requer líquido para 

engolir.  

 

Sintomas severos, intensa 

secura em boca,  

alteração na dieta, 

interferência no sono, fala ou 

outras atividades.  

Sonda naso-enteral 

 
Fonte: O autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4.2 - Sequência de bases que caracterizam o DNA da família Herpesviridae 

Primers Sequências (5’ – 3’) 

HSVP1 5’-GTGGTGGACTTTGCCAGCCTGTACCC-3’ 

HSVP2 5’-TAAACATGGAGTCCGTGTCGCCGTAGATGA-3’ 

VZVP1 5’-GTCGTGTTTGATTTTCAAAGTTTATATCC-3’ 

VZVP2 5’-ATAAACACACAATCCGTATCACCATAAATAACCT-3’ 

 

Fonte: O autor. 

 

 



 

 

 
 

 

Tabela 4.3 - Excreção oral dos herpesvirus EBV, HHV-7, HSV-1, e HHV-6 em cada paciente em relação à Triagem e em cada semana durante a radioterapia 

(RT) 

 Triagem  1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana 5ª semana 6ª semana 
Pacientes EB H7 H1 H6 EB H7 H1 H6 EB H7 H1 H6 EB H7 H1 H6 EB H7 H1 H6 EB H7 H1 H6 EB H7 H1 H6 

1                             

2                             

3                             

4                             

5                             

6                             

7                             

8                             

9                             

10                             

11                             

12                             

13                             

14                             

15                             

16                             

17                             

18                             

19                             

20                             

                             

Valor de P     .375 .687 .500 1.00 .070 .453 .250 1.00 .179 .125 .250 1.00 .179 .218 1.00 1.00 .179 .726 1.00 1.00 .179 1.00 1.00 1.00 

Os espaços em branco indicam casos negatives. EB = EBV; H7 = HHV-7; H1 = HSV-1; H6= HHV-6.Valor de P para Teste de McNemar, comparando a triagem e cada semana 

de RT. Significante quando p<0.05. 

Fonte: O autor. 
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Figura 4.1 - Graus de xerostomia e semanas de RT 

 

 

Fonte: O autor. 

 

 

Figura 4.2 - Frequência de excreção oral dos herpesvírus na triagem, durante a RT e na consulta de 1 

mês de acompanhamento 

 

 

Fonte: O autor. 
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Figura 4.3 - Frequência da excreção oral do EBV em relação aos graus de xerostomia observada na 

triagem e durante a RT 

 

 

Fonte: O autor. 
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Figura 4.4 - Frequência da excreção oral do HHV-7 em relação aos graus de xerostomia observada 

na triagem e durante a RT 

 

 

Fonte: O autor. 
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Figura 4.5 - Frequência da excreção oral do HSV-1 em relação aos graus de xerostomia observada 

na triagem e durante a RT 

 

 

Fonte: O autor. 
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Figura 4.6 .- Frequência da excreção oral do HHV-6 em relação aos graus de xerostomia observada 

na triagem e durante a RT 

 

 

Fonte: O autor. 

 



 



77 

 

 
 

5 CAPITULO III: ESTUDO PROSPECTIVO DA EXCREÇÃO ORAL, VIREMIA E 

STATUS SOROLÓGICO DO HERPESVÍRUS HUMANO TIPO 8 EM PACIENTES HIV 

POSITIVOS E HIV NEGATIVOS EM SÃO PAULO, BRASIL 

 

 

5.1 Introdução  

 

 

A transmissão do herpesvírus humano tipo 8 (HHV-8), o agente do Sarcoma de 

Káposi (SK) e outros vírus associados a infecção ao vírus da imunodeficiência 

Humana (HIV), tem se revelado um assunto de evidências conflitantes.1 Amostras 

orais tem consistentemente demonstrado, altas taxas de detecção viral do HHV-8 

comparado ao sêmen, urina, secreção uretral, vaginal e anal, sugerindo que a saliva 

pode ter um representar um papel importante papel na transmissão de HHV-8.2- 9 Por 

outro lado, a transmissão por sangue e transfusão de sangue permanece uma questão 

controversa, sem evidências conclusivas.10 -12 Estudos entre doadores de sangue fora 

de áreas endêmicas para SK, tem mostrado detecção muito rara do DNA do HHV-8 

em amostras de sangue, mesmo entre indivíduos soropositivos para o HHV-8.10,11 

Associações entre o status sorológico do HHV-8 e a excreção oral do DNA do 

HHV-8 também é incerta, com alguns estudos mostrando inclusive, a excreção oral 

do HHV-8 em indivíduos soronegativos para o HHV-8.13  A falta de um padrão-ouro 

para o status sorológico do HHV-8 agrava ainda mais a limitada capacidade de 

determinar o status de 'infecção verdadeira'.14 

Este estudo teve como objetivo avaliar prospectivamente a frequência de 

detecção de HHV-8 na saliva, no soro e no plasma, e sua associação com o status 

sorológico do HHV-8 entre indivíduos soronegativos e soropositivos para o HIV no 

grupo de homens que fazem sexo com homens (HSH) e no grupo de mulheres 

soropositivas para HIV, grupos estes com maior probabilidade de infecção pelo HHV-

8. 
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5.2 Métodos 

 

 

5.2.1 Participantes do estudo e coleta das amostras 

 

 

Uma amostra de conveniência de indivíduos de três grupos diferentes foi 

incluída: HSH soronegativos para HIV, HSH soropositivos para HIV e mulheres 

soropositivas para o HIV. Pacientes voluntários, referenciados do STD - Centro de 

Treinamento/AIDS-SP em São Paulo, foram encaminhados para atendimento 

odontológico no Centro de Atendimento a Pacientes Especiais da Faculdade de 

Odontologia, Universidade de São Paulo - Brasil (CAPE - FOUSP), onde foram 

orientados quanto ao objetivo e procedimentos do estudo. Os pacientes não 

apresentavam histórico de SK ou outras lesões associadas ao HHV-8. Todos os 

pacientes assinaram o termo de consentimento livre esclarecido e foram convidados 

a fazer um acompanhamento prospectivo durante um período de 6 meses (Anexo B e 

C). O acompanhamento consistiu em consultas quinzenais, por dois períodos 

consecutivos de 3 meses, separados por 60 dias, com atendimento no CAPE - 

FOUSP. Os pacientes trouxeram suas amostras diárias (segunda a sexta-feira) de 

bochechos com exaguatório bucal (Listerine®, Johnson & Johnson, São Paulo, Brasil) 

realizados pelo próprio paciente (auto-coleta). Todos os participantes foram instruídos 

a bochechar com 5ml da solução enxaguatória, à noite, durante 1 minuto, e coletar 

todo o conteúdo do bochecho no tubo do tipo Falcon 50ml. As amostras foram 

armazenadas na casa dos pacientes, em geladeira a 4°C até a próxima consulta 

odontológica. O objetivo era coletar um total de 120 lavados bucais de cada 

paciente. Se um paciente não atingiu inicialmente esse número, a coleta foi 

prolongada por até 4 semanas (2 semanas em cada período de 3 meses) para atingir 

essa meta. Além disso, também foram coletadas amostras de sangue, no início do 

estudo e nas consultas mensais. Todas as amostras foram armazenadas a -80°C até 

o seu processamento.  
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5.2.2 Ensaios sorológicos 

 

 

Seis amostras de soro de cada paciente foram testadas, realizadas de forma 

randômica, para sorologias para HHV-8 no Laboratório de Virologia do Instituto de 

Medicina Tropical da Universidade de São Paulo (IMT - USP), utilizando-se ensaios 

próprios de imunofluorescência (IFA) para identificar anticorpos para as proteínas 

virais latentes e líticas do HHV-8, e ensaio para um imunossorvente ligado a enzima 

do vírus inteiro do HHV-8 (ELISA) para detecção de imunoglobulina G (IgG), como 

descrito anteriormente.14 

 

 

5.2.3 Ensaios moleculares HHV-8 

 

 

5.2.3.1 Extração de DNA 

 

 

O DNA foi extraído das amostras de lavado bucal, soro e plasma (200 μL) 

usando o NucliSENS® easyMAG® (bioMerieux, Durham, NC), um sistema IVD- 

rotulado e automatizado para extração total do ácido nucleico baseada na tecnologia 

de sílica magnética, de acordo com as instruções do fabricante. A concentração de 

DNA foi mensurada por espectrofotometria em 260 nM em NanoDrop® (Thermo Fisher 

Scientific, Waltham, MA). O DNA da beta-globina também foi detectado em todas as 

amostras, utilizando a real-time PCR, de acordo com o protocolo do fabricante (DNA 

Taq Man; Aplied Biosystems, Foster City, CA), a fim de avaliar a viabilidade do DNA 

isolado de cada amostra. 
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5.2.3.2 ORF 26 real time PCR 

 

 

Amostras de lavado bucal, soro e plasma foram analisadas em triplicado para 

detecção e quantificação de DNA de HHV-8 usando real time PCR, conforme descrito 

anteriormente.11 Quantidades do DNA do HHV-8 foram transformados log 10 para 

normalizar valores para análise. Amostras com ≥5 cópias/ml (0,7 log 10) foram 

consideradas positivas. 

 

 

5.2.4 Análise estatística 

 

 

As proporções de pacientes e dos dias, com detecção do DNA do HHV-8 em 

amostras de lavado bucal, soro e plasma, foram comparados entre os grupos e por 

ensaios sorológicos usando o teste estatístico do qui-quadrado. Para a análise 

quantitativa da excreção viral, a média dos valores do DNA do HHV-8 foi comparados 

entre as amostras com HHV-8 detectável usando os testes de Kruskal-Wallis e 

Wilcoxon. A concordância (concordância geral, positiva e negativa) inter-ensaio 

(sorologia) foi calculada usando proporções simples. Desempenho de ensaios 

sorológicos para detecção da excreção oral do HHV-8 foi calculado usando tabelas 

padrão 2 × 2, e os resultados foram obtidos com intervalo de confiança (IC) de 95%. 

Os dados foram analisados usando o Stata v14 (Stata Corp., College Station, TX). 

 

 

5.3 Resultados 

 

 

Na totalidade, 123 indivíduos (47 HSH soronegativos para HIV, 44 HSH 

soropositivos para o HIV e 32 mulheres soropositivos para o HIV) foram incluídos 

neste estudo, de Março de 2013 a Maio de 2013, e foram acompanhados por um 

período de seis meses. As características dos participantes são mostradas na tabela 

5.1. Todos os indivíduos soropositivos para o HIV estavam tomando terapia 

antirretroviral altamente ativa (HAART) e cerca de 80% apresentavam cargas virais 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#6
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#3
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do HIV indetectáveis no plasma (limiar para detecção: 50 cópias/ml) e alta contagem 

de CD4 + linfócitos T (68,1% dos homens e 75,0% das mulheres com contagem de 

CD4 + ≥500 células/mm 3) na inscrição. 

Ao final do período de estudo, todos os pacientes apresentaram 120 amostras 

auto-coletadas de lavado bucal, seis amostras de soro e seis amostras de 

plasma. Quarenta e dois pacientes (34,1%) precisaram de um período prolongado 

para coletar as amostras de lavado bucal (variando de 3 a 20 amostras para um 

intervalo de 1 a 4 semanas). 

No geral, 24/47 (51,1%) HSH soronegativos para HIV, 28/44 (63,6%) HSH 

soropositivos para o HIV e 12/32 (37,5%) mulheres soropositivas para o HIV 

apresentaram resultados positivos para pelo menos um ensaio sorológico do HHV-8 

em seis ensaios (Tabela 5.1). Considerando cada ensaio separadamente, houve 

maior positividade pelo ELISA (48/123; 39,0%), seguido pela IFA-LANA (33/123; 

26,8%), e IFA-lytic (22/123; 17,9%). 

A concordância geral intra-ensaios em 738 amostras de soro foi de 100% 

(738/738) para ELISA, 99,2% (732/738) para IFA-LANA e 98,9% (730/738) para IFA-

lytic, mostrando excelente reprodutibilidade para todos os testes. Pacientes com 

resultados discordantes intra-ensaio foram arbitrariamente considerados positivos 

porque a maioria (4/6) das suas amostras séricas foram positivas. A concordância 

intra-ensaio para os resultados negativos foi de 100% para cada ensaio (Tabela 5.2). 

O DNA do HHV-8 não foi detectado em nenhuma das 738 amostras de soro ou 

plasma após teste de PCR em triplicado. O DNA do HHV-8 não foi detectado em 

nenhuma amostra de lavado bucal dos 59 indivíduos soronegativos para o HHV-8 

(total de 7.080 amostras testadas), mas foi detectada em 18/64 (28%) amostras dos 

indivíduos soropositivos para o HHV-8: 7/24 (29,2%) dos HSH soronegativos para HIV 

e 11/28 (39,3%) dos HSH soropositivos para o HIV (Tabela 5.1). A frequência de 

detecção do DNA do HHV-8 em amostras dos pacientes que apresentaram excreção 

foi de 5,1% (110/2160) no geral, 4,8% (40/840) em amostras de HSH soronegativos 

para HIV e 5,3% (70/1320) em amostras de HSH soropositivos para o HIV (p = 0,58), 

com uma variação de amostras positivas entre 3/120 (2,5%) e 11/120 (9,2%) por 

paciente. A quantidade mediana de DNA do HHV-8 detectado entre os pacientes que 

apresentaram excreção foi significativamente maior entre os HSH soropositivos para 

HIV e HSH soronegativos para HIV (3,7 vs. 2,8 log 10 cópias/mL, p <0,01; Tabela 5.1). 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#3
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O perfil sorológico do HHV-8 e o desempenho dos ensaios sorológicos 

individuais e combinados para detectar os pacientes que apresentaram excreção de 

HHV-8, entre os 91 homens, é mostrado na tabela 5.3. A avaliação não incluiu as 

mulheres, uma vez que nenhuma teve excreção do HHV-8 positiva. O ELISA para o 

vírus completo, apresentou a maior sensibilidade (100,0%; IC 95%: 81,5–100,0), a 

menor especificidade 67,1%; IC 95%: 55,1-77,7), mas altos valores preditivos 

negativos (VPN; 100,0%; IC95%: 92,7-100,0). A melhor combinação de ensaios foi do 

ELISA juntamente com IFA-LANA devido a sua alta especificidade (91,8%; IC95%: 

83,0–96,9) sem muita perda de sensibilidade (83,3%; IC95%: 58,6-96,4) e alto valor 

preditivo positivo (VPP; 71,4%; IC95%: 47,8-88,7; Tabela 5.3). 

 

 

5.4 Discussão 

 

 

Nessas populações de alto risco, 29% dos pacientes duplamente positivos para 

HHV-8/HSH soropositivos HIV, bem como 39% dos pacientes positivos para HHV-

8/HSH soronegativos para o HIV, estavam excretando DNA do HHV-8 pelo menos 

uma vez durante um período de 6 meses, enquanto nenhuma das pacientes 

duplamente positivas para HHV-8/ mulheres soropositivas para HIV apresentaram 

excreção. Entre os HSH, a frequência de excreção oral, foi baixa (cerca de 5% dos 

dias), independentemente da sorologia para o HIV e apesar do grande número de 

amostras (120) testadas por indivíduo. No entanto, a quantidade media de DNA de 

HHV-8 nas amostras orais, durante os episódios, foi significativamente maior entre os 

pacientes soropositivos para HIV. Em comparação com outros ensaios sorológicos, 

ELISA foi o melhor teste para identificar os pacientes que excretam HHV-8, pois 

combina o VPN mais alto (não houve excreção detectada entre os indivíduos 

soronegativos para o ELISA) e a maior sensibilidade. O padrão de excreção oral do 

HHV-8 foi esporádico para todos os 18 indivíduos, com dias de excreção variando de 

2,5% a 17% e muito poucos episódios de excreção oral ocorrendo em dias 

consecutivos. 

Os achados presentes diferem de outros estudos que relataram alta frequência 

(32-68%) de excreção do HHV-8 e altas cargas virais entre mulheres soropositivas 

para o HIV na África.3,4 Esses estudos foram realizados em regiões endêmicas para o 
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SK (Quênia) entre populações bem específicas (profissionais do sexo que não 

usavam HAART).3,4 O pequeno número de mulheres soropositivas para o HHV-8 no 

presente estudo, as diferentes características dos participantes e o fato dos pacientes 

brasileiros serem imunologicamente bem controlados com HAART pode explicar essa 

diferença nos resultados. No entanto, deve considerar-se, que alguns estudos sobre 

suscetibilidade de gênero para o HHV-8 e o SK relatam que as mulheres são mais 

resistentes que os homens à infecção pelo HHV-8 e ao desenvolvimento da doença, 

o que sugere que os hormônios femininos podem fornecer proteção às mulheres.15,16 

Poucos estudos analisaram sistematicamente as frequência e dinâmica da 

excreção oral de HHV-8 nas áreas não endêmicas para SK.2,5-7,17,18 Nos Estados 

Unidos, Pauk et al., analisaram 1.134 amostras orofaríngeas, obtidas da coleta oral 

diária, entre 23 HSH soropositivos para HHV-8 (incluindo 14 homens soropositivos 

para o HIV) por um período de aproximadamente 50 dias. Eles encontraram DNA do 

HHV-8 em cavidade oral ao menos uma vez em 13 participantes (57%), com cerca de 

50% dos homens tendo excreção oral frequente (definida como ≥ 35% de amostras 

positivas).2 Outro estudo do mesmo grupo mostrou detecção oral frequente e 

intermitente do HHV-8: 44 amostras orofaríngeas de HSH, coletadas por períodos 

entre 25 e 135 dias e 27 dessas amostras (61%) apresentaram pelo menos uma 

amostra positiva para o HHV-8. No entanto, os autores também descreveram a 

excreção oral do HHV-8 como intermitente e esporádica.6 Um estudo recente 

comparou a excreção oral do HHV-8 entre diferentes populações (Estados Unidos, 

Peru, Camarões, Uganda e Quênia), e os autores não encontraram um padrão regular 

de excreção oral de HHV-8, com uma grande variabilidade observada entre os 

participantes.17 

O presente estudo encontrou alta prevalência de anticorpos para o HHV-8 nos 

três grupos, embora isso tenha variado de acordo com o ensaio utilizado (variando de 

18,7% com IFA-lytic a 56,8% para ELISA). A falta de um padrão-ouro para o 

diagnóstico sorológico do HHV-8 continua sendo um obstáculo para comparar a 

sensibilidade e especificidade de cada ensaio, dificultando o estabelecimento do teste 

mais confiável para discriminar quais os reais indivíduos infectados com HHV-8 e 

quais os indivíduos não infectados.14 Testando às cegas, seis amostra sequenciais de 

soro de cada paciente, fez com que o presente estudo mostrasse uma excelente 

concordância intra-ensaio para as três técnicas. Avaliando todas as 738 amostras dos 
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123 indivíduos participantes no estudo, a concordância intra-ensaio foi ≥99% para 

todos os ensaios. 

Um dos objetivos deste estudo foi determinar a desempenho dos ensaios 

sorológicos para identificar os pacientes que apresentaram excreção oral do HHV-8. O 

ensaio ELISA teve a maior sensibilidade, confirmando os relatos anteriores9,11,14, uma 

especificidade moderada e uma alta VPN. A combinação com o ensaio IFA-LANA 

aumentou a especificidade sem perder muito em sensibilidade, e teve o maior valor 

preditivo positivo (VPP) para detectar os pacientes que apresentaram excreção. 

Verificou-se que nenhuma das 738 amostras de sangue, incluindo aquelas dos 

18 pacientes que apresentaram excreção oral, foi positiva para o DNA do HHV-8, 

apesar dos testes realizados em triplicata, confirmando assim constatações anteriores 

de que em áreas não endêmicas para o SK, a detecção do HHV-8 em sangue 

periférico é muito rara, mesmo entre indivíduos soropositivos para o HHV-8, como por 

exemplo, em doadores de bancos de sangue.10,11 A doação de sangue por HSH 

levantou preocupações sobre a possibilidade de transmissão HHV-8 e em alguns 

locais, foi proposto impor um restrição de doação para este grupo.12 Esta 

recomendação não é apoiada pelos presentes resultados desse estudo, pelo menos 

em relação ao HHV-8. 

 

 

5.5 Conclusão  

 

 

Em conclusão, no grupo de estudo imunologicamente controlado, que 

apresenta maior probabilidade de infecção pelo HHV-8, observou-se que a excreção 

oral do HHV-8 foi limitada a homens soropositivos para o HHV-8, ocorrendo de 

maneira infrequente e intermitente, e não estava associada à viremia por HHV-8, 

sugerindo um potencial limitado para transmissão oral ou sanguínea. 
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https://translate.googleusercontent.com/translate_f#6
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#6
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#6
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#6
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Tabela 5.1 - Características dos participantes e anticorpo para HHV-8 e detecção do DNA entre 

pacientes HIV positivos e HIV negativos em São Paulo, Brasil 

 Homens HIV 
negativos 

N=47 

Homens HIV 
positivos 

N=44 

Mulheres HIV 
positivos 

N=32 

Valor de 
p 
 

Características     
Idade (anos), (média)  30 (26-37) 40 (35-45) 42 (39-52) <0.01& 
Proporção c/ CD4+ >500 
cel/mm3 (%) 

n/a 30 (68.1) 24 (75.0) 0.52 

Proporção c/ HIV não detectável 
PVL (%)* 

n/a 35 (79.5) 27 (84.3) 0.59 

Sorologia positiva para HHV-8      
ELISA (%) 18 (38.3)  24 (54.6) 6 (18.8) <0.01# 
IFA-LANA (%) 14 (29.8) 13 (29.6) 6 (18.8) 0.49 
IFA-Lytic (%) 8 (17.0) 10 (22.7) 4 (12.5) 0.51 
Qualquer ensaio (%) 24 (51.0) 28 (63.6) 12 (37.5) 0.08 
Detecção do DNA do HHV-8 
entre os pacientes 

N=47 N=44 N=32  

Soro** 0 0 0 - 
Plasma** 0 0 0 - 
Saliva (análise por indivíduo)     
   Indivíduos positivos / testados (%) 7/47 (14.9) 11/44 (25.0) 0 0.23§ 
Saliva (análise por amostras) **     
   Amostras positivas / testadas (%) 40/5,640 (0.7) 70/5,280 (1.3)  0 <0.01§ 
Detecção do DNA do HHV-8 
somente entre pacientes 
soropositivos para HHV-8 

N=24 N=28 N=12  

Análise por Indivíduo      
    Indivíduo Positivo / testados (%) 7/24 (29.2) 11/28 (39.3) 0 0.71§ 
Análise por amostra **     
     Amostras Positivas/testadas (%)  40/2880 (1.4) 70/3360 (2.1) 0 0.04§ 
     Amostras Positivas/amostras 
dos pacientes que excretaram (%)                                 

40/840 (4.8) 70/1320 (5.3) 0 0.58§ 

log10  copias/ml de DNA do 
HHV-8  

2.8 (2.4 – 3.2) 3.7 (3.3 – 4.5) 0 <0.01§ 

Variáveis contínuas são apresentadas como medias e intervalos interquartis; P = valores são 
apresentados para comparação entre três grupos 
&O grupo masculino de HIV negativo foi significativamente diferente dos grupos masculino deHIV 
positivo e do grupo feminino de HIV positivo em comparação pareada; A diferença entre os grupos 
masculinos de HIV positivo e feminino de HIV positivos não foi significativa 
#Em comparação pareada, a positividade do ELISA foi significativamente diferente apenas entre os 
grupos masculinos de HIV positivos e femininos HIV positivos 
* Limiar para detecção de 50 cópias / ml 
** por análise de amostra: 6 amostras de soro, 6 de plasma e 120 de saliva por paciente 
§ Comparação entre grupos masculinos HIV negativos e homens HIV positivos 

 

Fonte: O autor. 
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Tabela 5.2 - Concordância Intra-ensaios para 6 amostras de soro obtidas de 123 patients pacientes 

em  São Paulo, Brasil 

Ensaios Concordância geral 
% (n/N) 

Concordância 
entre resultados 
positivos  
% (n/N) 

Concordância 
entre resultados 
negativos  
% (n/N) 

Kappa (95% IC)  
Para todos  Valores de 

          p 

ELISA 100% (738/738) 100% (288/288) 100% (450/450) 100% <0.0001 

IF-LANA 99.2% (732/738) 96.9% (192/198) 100% (540/540) 96% <0.0001 

IF-lytic 98.9% (730/738) 94.2% (130/138) 100% (600/600) 94% <0.0001 

 

Fonte: O autor. 

 

 

 

 

Tabela 5.3 - Desempenho dos ensaios sorológicos para detecção salivar do DNA do HHV-8 
excretados entre 91 homens (47 HIV soropositivos and 44 HIV soronegativos HSH) 

 
Ensaios 
sorológicos 

Positividade 
 n (%) 

Sensibilidade   
% (95% IC) 

Especificidade  
% (95% IC) 

Valores 
predictivos 
positivos 
 % (95% IC)  

Valores 
predictivos 
negativos %  
(95% IC) 

ELISA 18 (100.0) 100.0 (81.5-100.0) 67.1 (55.1-77.7) 42.9 (27.7-59.0) 100.0 (92.7-100.0) 
      
IFA LANA 15 (83.3) 83.3 (58.6-96.4) 83.6 (73.0-91.2) 55.6 (35.3-74.5) 95.3 (86.9-99.0) 
      
IFA Lytic 6 (33.3) 33.3 (13.3-59.0) 83.6 (73.0-91.2) 33.3 (13.3-59.0) 83.6 (73.0-91.2) 
      
ELISA + IFA 
LANA 

15 (83.3) 83.3 (58.6-96.4) 91.8 (83.0-96.9) 71.4 (47.8-88.7) 95.7 (88.0-99.1) 

      
ELISA + IFA Lytic 6 (33.3) 33.3 (13.3-59.0) 93.2 (84.7-97.7) 54.5 (23.4-83.3) 85.0 (75.3-92.0) 
      
ELISA + IFA 
LANA + IFA Lytic 

6 (33.3) 33.3 (13.3-59.0) 98.6 (92.6-
100.0) 

85.7 (42.1-99.6) 85.7 (76.4-92.4) 

      
IFA LANA + IFA 
Lytic 

6 (33.3) 33.3 (13.3-59.0) 94.5 (86.6-98.5) 60.0 (26.2-87.8) 85.2 (75.6-92.1) 

 

Fonte: O autor. 
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6 CAPITULO IV: EXCREÇÃO ORAL DE HERPESVIRUS HUMANOS EM 

PACIENTES TRANSPLANTADOS RENAIS 

 

 

6.1 Introdução  

 

 

O transplante renal é considerado o melhor tratamento para a reabilitação de 

um paciente com doença renal em estágio terminal. Os avanços nos medicamentos 

imunossupressores e a consolidação dos programas de transplante fizeram do 

Brasil o país com o maior número de transplantes realizados no sistema público de 

saúde, com uma média de 5.000 transplantes de rim por ano, nos últimos 10 

anos. Atualmente, o sucesso dos transplantes é decorrente principalmente do controle 

do processo de rejeição, devido a uma melhor compreensão do processo imunológico 

desencadeado pelo transplante, e pelo desenvolvimento de agentes 

imunossupressores eficazes. Apesar disso, existe um risco potencial de infecções 

primárias ou oportunistas em pacientes transplantados. 1-4 

Complicações virais infecciosas, em pacientes transplantados renais, causadas 

pelos vírus da família  Herpesviridae, tais como herpes vírus simples 1 e 2 (HSV-1 e 

HSV-2), citomegalovírus (CMV), varicela zoster vírus (VZV) e Epstein Barr vírus 

(EBV), foram descritas na literatura.5,6 Outros membros desta família, tais 

como  herpesvirus humano tipo 6 (HHV-6A e B), herpesvirus humano tipo 7 (HHV-

7) e herpesvirus humano tipo 8 (HHV-8) foram menos descritos pois eles estão menos 

associados às complicações em pacientes transplantados renais.7-10 

A coleta de saliva é reconhecida como um método não invasivo, com grande 

potencial para diagnóstico e detecção de microrganismos, como os vírus 

da família Herpesviridae.11-13 A detecção desses grupos virais na saliva de pacientes 

transplantados renais e pacientes renais crônicos já foi demonstrada na literatura.8,9,14-

17 No entanto, a heterogeneidade das metodologias utilizadas e a 

variação em resultados obtidos pelos diferentes autores, não nos permite conhecer o 

padrão real de excreção salivar dos diferentes tipos de herpesvírus humanos em 

pacientes transplantados renais. 
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Apesar dos avanços médicos e farmacológicos, as infecções continuam sendo 

a causa mais frequente de mortalidade e 62,6% dos indivíduos transplantados 

desenvolvem pelo menos um episódio infeccioso. A incidência de infecções varia 

entre os centros.3,6 O impacto das infecções por herpesvírus em pacientes 

transplantados renais tem sido constantemente estudado,1,2,9 mas até o momento, 

essas pesquisas não encontraram estratégias ou métodos seguros para prever as 

formas de infecção ativas. Embora existam protocolos disponíveis para prevenir as 

infecções por herpesvírus, ainda existe um número considerável de rejeições de 

transplantes devido a essas infecções, principalmente àquelas causadas pelo 

CMV.5,6,17,18-20 

Não há estudos descritos que confirmem o verdadeiro motivo do aumento da 

excreção de herpesvírus nos transplantados renais, embora esse aumento já tenha 

sido relatado na literatura.8,9 Considerando que o sistema imunológico do paciente é 

essencial no controle de infecções oportunistas, assim como também é o fator 

primário na manutenção da latência viral, nossa hipótese é de que o tratamento 

imunossupressor seja responsável pelo aumento da excreção de herpesvírus em 

pacientes transplantados renais. Os receptores de transplante renal são submetidos 

ao tratamento imunossupressor, que por sua vez, pode facilitar a reativação dos 

herpesvírus, geralmente latentes em pacientes imunocompetentes ou ainda tornar o 

paciente mais suscetível a uma nova infecção. 

Nesse contexto, descrever o perfil de excreção de herpesvírus humanos na 

saliva de pacientes transplantados renais é importante e pode ser usado como base 

para estudos que procurem determinar a relação entre excreção oral e a presença 

clínica de infecções e também a relação com as rejeições de transplantes. Portanto, 

o objetivo deste estudo foi comparar a excreção oral de herpesvírus humano em 

pacientes transplantados renais e pacientes imunocompetentes sadios, e 

correlacionar com a idade, gênero, e período pós transplante. Para isso, será utilizada 

uma técnica multiplex, que permite um método rápido e relativamente barato de 

detecção. 
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6.2 Materiais e Métodos 

 

 

Trata-se de um estudo prospectivo de caso-controle. O grupo de estudo 

envolveu 50 pacientes transplantados renais, e o grupo controle envolveu 50 

indivíduos não transplantados e imunocompetentes. Este estudo foi aprovado pelo 

comitê de ética em pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(FMUSP), de acordo com o protocolo no. 290/2011 (Anexo D), e todos os participantes 

assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido. 

Os critérios de inclusão do grupo controle foram: ter mais de 18 anos, ser 

imunocompetente, não ser transplantado e não ter outra doença crônica. No grupo de 

estudo os critérios foram: pacientes com idade superior a 18 anos que realizaram 

apenas transplante renal, independentemente do período pós-transplante. Todos os 

participantes foram acompanhados no Departamento de Doenças Infecciosas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

Amostras de lavado bucal foram coletadas após bochechos com 5 ml de água 

destilada por 30s. Um volume de 200µl foi obtido por centrifugação a 800 rpm em tubo 

cônico. As amostras foram divididas em alíquotas, em tubos criogênicos e 

armazenadas em freezer a -80°C até o momento da análise laboratorial.21 

As extrações de DNA das amostras de lavado bucal foram realizadas no 

Laboratório de Virologia, Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo 

(IMT – USP), usando o Kit Genomic DNA extraction (Real Genomics®, Real Biotech 

Corporation) de acordo com as instruções do fabricante. As amostras foram 

processadas em três ambientes físicos diferentes em cada uma das etapa do 

procedimento, a fim de evitar a contaminação: 1) área de extração de ácido nucleico, 

2) área de pré-PCR e 3) área de amplificação de DNA, com distribuição dos produtos 

da PCR e detecção de fragmentos de DNA após a PCR. Foram utilizados pelo menos 

três controles negativos (água Milli-Q) por ensaio, incluindo a intercalação das 

amostras. As amostras obtidas da extração de DNA foram submetidas à reação de 

amplificação do DNA com β-globina humana para avaliação de sua viabilidade. 

Os herpesvírus humanos foram detectados por PCR e subsequente digestão 

enzimática. Dois conjuntos de primers, HSVP1 (5'-

GTGGTGGACTTTGCCAGCCTGTACCC-3') / HSVP2 (5'-
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TAAACATGGAGTCCGTGTCGCCGTAGATGA-3') e VZVP1 (5'-

GTCGTGTTTGATTTTCAAAGTTTATATCC-3') / VZVP2 (5'-ATAAACACACAA 

TCCGTATCACCATAAATAACCT-3'), promoveram a reação, utilizando-se de regiões 

chave do DNA, que conservadas durante a purificação, sofreram lise mediante ação 

enzimática da DNA polimerase – com base no alinhamento das sequências de DNA 

dos oito herpesvírus humanos conhecidos.11 

Cada reação foi realizada em um volume total de 50 µl, que continha 5µl de 

solução tampão 10X Gold Star 10X (Promega, Madison, WI, EUA), 10µM de cada 

primer, 0,4µl (5U) de Platinum® Taq DNA Polymerase (Invitrogen) e 10µl de DNA 

extraído. As amostras foram inicialmente desnaturadas a 95°C por 5min, seguidas de 

40 ciclos, incluindo desnaturação por 50s a 94°C, hibridação por 50s a 62°C, extensão 

por 60s a 72°C e extensão final a 72°C por 5min para HSVP1/P2. Em seguida, as 

amostras foram novamente desnaturadas a 95°C por 5min seguidas de 45 ciclos, 

incluindo desnaturação por 50s a 94°C, hibridação por 50s a 50°C, extensão por 50s 

a 72°C e extensão final a 72°C por 5min para VZVP1/P2. Controles positivos de uma 

cultura de herpesvírus também foram incluídos, enquanto o controle negativo foi a 

água. Todas as reações de amplificação foram realizadas em termociclador (PTC 

200MJ Research). Os produtos de PCR foram separados por eletroforese em gel de 

agarose a 1,75%, corados com solução de brometo de etídio (10mg/ml, Invitrogen) e 

expostos à luz ultravioleta para visualização. 

Cada mistura de reação na qual os amplicons foram detectados foi submetida 

à digestão com as enzimas de restrição BamHI e BstUI (New England Biolabs). A 

mistura de digestão consistiu em 10µl de mistura de PCR, 1,5µl de uma solução 

tampão enzimática apropriada, 1µl de enzima e 2,5µl de água Milli-Q para um volume 

total de 15µl. As misturas da reação foram incubadas por 1 hora a 37°C (BamHI) e 

depois a 60°C (BstUI). Todos os testes foram realizados no Laboratório de Virologia 

do Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo. 

As variáveis "idade" (Kolmogorov-Smirnov Z = 0,610, P = 0,850) e "meses após 

transplante" (Kolmogorov-Smirnov Z = 1,306, P = 0,066) apresentaram distribuição 

normal. Para comparação, caso necessário, das frequências de gênero entre os 

grupos (experimental e controle) quanto à presença de herpesvírus na saliva, foram 

utilizados o teste do qui-quadrado e o exato de Fisher. Para verificar as associações 

de excreção oral dos diferentes herpesvírus, com idade ou meses após transplante, 

foi utilizado o teste t de Student. Os dados resultantes foram analisados usando o 
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software SPSS 17.0 (SPSS, Inc., Chicago, IL, EUA). O nível de significância foi 

estabelecido em 5% para todos os testes estatísticos (P <0,05). 

 

 

6.3 Resultados  

  

 

Nesse estudo foi possível observar que os pacientes transplantados renais 

apresentaram maior excreção de herpes vírus humanos em comparação ao grupo 

controle, exceto o HHV-6A e o HHV-7. Foi encontrada significância estatística para 

HSV-1 (P = 0,025) e EBV (P = 0,024) (Tabela 6.1). 

A idade média dos pacientes transplantados renais foi de 49,42 ± 12,94 anos e 

os meses após transplante renal correspondiam a 68,20 ± 67,19 meses. Em relação 

ao gênero, 28/50 (56%) eram do gênero feminino. O grupo controle foi constituído por 

indivíduos não transplantados e imunocompetentes, com idade média de 30,28 ± 7,72 

anos, sendo a maioria também do sexo feminino (40/50, 80%). Não encontramos 

relação entre sexo e excreção oral de herpesvírus em pacientes transplantados renais 

(Tabela 6.2). 

A idade não influenciou a excreção oral dos herpesvírus em pacientes 

transplantados renais. A idade média dos pacientes positivos e negativos em relação 

à presença dos diferentes subtipos virais na saliva foi semelhante. Em geral, os 

indivíduos excretaram herpesvírus na saliva nos meses iniciais após o transplante 

renal, especialmente o VZV, que mostrou um valor estatisticamente significativo 

(Tabela 6.3). 

  

 

6.4 Discussão 

  

 

Complicações infecciosas após o transplante renal estão associadas a 

significativa morbidade. O principal objetivo deste estudo foi determinar o perfil de 

excreção oral dos herpesvírus humanos em pacientes transplantados renais, 

comparando os resultados com os observados na população imunocompetente. Os 
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indivíduos transplantados renais apresentaram maior excreção oral dos herpesvírus 

quando comparado ao grupo controle, e esse resultado foi estatisticamente 

significativo para HSV-1 e EBV. Somente o HHV-6A e o HHV-7 foram mais comuns 

na saliva de indivíduos saudáveis, mas sem significância estatística. Não há dados 

consistentes na literatura sobre o assunto proposto em nosso estudo. Encontramos 

estudos com pequenos grupos para análise de subtipos virais específicos da família 

Herpesviridae. Nesse contexto, nosso estudo é o primeiro a analisar a exceção oral 

de todos os herpesvírus em pacientes transplantados renais. 

É possível que a imunomodulação dos pacientes transplantados renais induza 

a reativação de herpesvírus latentes, que seriam detectados apenas mais tardiamente 

após o transplante, o que pode estar relacionado à uma maior excreção desses vírus 

nesse grupo de pacientes. Carraro e Granato22 também propuseram essa explicação, 

mas avaliaram apenas o CMV usando a saliva para genotipagem de HCMV, bem 

como amostras de sangue ou urina. 

Kaufman et al.23 avaliaram a frequência da excreção oral do DNA do HSV-1, 

usando PCR, em lágrimas e saliva, coletadas duas vezes ao dia, por 30 dias 

consecutivos, em indivíduos assintomáticos e normais.Trinta e sete (74%) dos 50 

indivíduos foram soropositivos para HSV IgG por ELISA. As porcentagens de 

esfregaços oculares e bucais positivos foram aproximadamente equivalentes: 33,5% 

(941/2806) e 37,5% (1020/2723), respectivamente. Esses resultados diferem dos 

nossos, o que pode ser justificado pelo fato de nossa coleta de saliva ter ocorrido 

apenas uma vez ao dia, enquanto a dos autores foi realizada duas vezes ao dia, por 

30 dias consecutivos, em indivíduos normais. 

Da Silva et al.24 investigaram a frequência da reativação do HSV-1 na cavidade 

oral de 14 pacientes soropositivos para o HIV com história prévia de herpes labial 

recorrente (grupo recrudescente) e compararam com 11 indivíduos sem histórico de 

lesões recrudescentes (infecção assintomática pelo HSV-1). A presença de DNA do 

HSV-1 foi identificada por nested PCR. Eles concluíram que a excreção de HSV-1 na 

cavidade oral ocorre independentemente da presença do herpes labial 

recorrente. Este grupo é semelhante ao grupo dos indivíduos transplantados renais, 

uma vez que ambos os grupos são imunocomprometidos. Parece que a excreção oral 

não está relacionada à presença clínica de lesões, mas são necessários mais estudos 

prospectivos para comprovar essa hipótese no grupo de pacientes transplantados 

renais. 
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Yamamoto et al.17 coletaram amostras seriadas de saliva e urina de vinte 

crianças com doenças renais para elucidar a cinética de três β-herpesvírus (CMV, 

HHV-6 e HHV-7) durante um período de 1 ano. As cargas de DNA viral foram medidas 

usando real-time PCR. Em 10 pacientes soropositivos para o CMV, o DNA do CMV 

raramente foi detectado na saliva e sua carga viral foi menor do que a dos outros 

dois β-herpesvírus. Isso corrobora os resultados negativos para o CMV em nossos 

pacientes. Todos os pacientes do estudo dos autores acima, foram soropositivos para 

o HHV-6B, pois esse vírus foi detectado com mais frequência na saliva, no entanto, 

esse achado difere daqueles encontrados em nosso estudo. Dois dos 20 pacientes 

foram soronegativos para o HHV-7. Elevado número de cópias de DNA viral foi 

detectado continuamente na saliva de pacientes soropositivos para o HHV-7, um 

achado semelhante ao encontrado em nosso estudo. As cargas de DNA do HHV-6B 

foram significativamente maiores em pacientes com tratamento imunossupressor em 

comparação com aqueles sem tratamento. Nenhuma associação temporal notável 

entre excreção de DNA viral e proteinúria ou tratamento imunossupressor foi 

demonstrada no estudo dos autores. Eles concluíram que o padrão de excreção de 

DNA viral na saliva e na urina foi diferente entre os três vírus e não foi observada 

correlação temporal entre infecção viral e doenças renais. No presente estudo, 

também encontramos diferentes padrões de excreção oral de herpesvírus em 

pacientes transplantados renais. 

O CMV é a infecção viral mais prevalente em pacientes transplantados renais 

e ocorre principalmente após o primeiro mês de transplante, com incidência estimada 

entre 30% e 78%.2,3,5,18 A infecção depende do status sorológico do indivíduo, os 

pacientes podem desenvolver uma infecção primária qualquer, uma superinfecção ou 

uma reativação do CMV. A presença de CMV no plasma é detectada por testes como 

a PCR.2,3,5,6,18,20 Clinicamente, a infecção por CMV se assemelha a mononucleose, 

mas pode levar a complicações como pneumonia, distúrbios hemorrágicos 

gastrointestinais, pancreatite, hepatite e doenças do sistema nervoso central. Na 

cavidade oral, pode se apresentar como ulcerações da mucosa.25,26 Os efeitos da 

infecção podem ser diretos, representado pelo desenvolvimento da doença em si, ou 

indiretos, como aumento do risco de rejeição aguda do enxerto e disfunção crônica do 

rim transplantado.  Nenhum paciente no presente estudo apresentou excreção oral de 

CMV; esses resultados podem ser atribuídos ao fato de nossa amostra apresentar um 
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período médio pós-transplante longo (68,20 ± 67,19 meses) e as infecções por CMV, 

em pacientes transplantados renais, são mais comuns até o terceiro mês (90 dias) 

pós o transplante. 

Al-Otaibi et al.8 estudaram a excreção oral do HHV-8 em pacientes 

transplantados renais com Sarcoma de Kaposi, mostrando que a cavidade oral é um 

importante local de excreção oral do HHV-8 nesses pacientes, o que sugere que a 

saliva tem maior potencial de disseminar esse vírus do que o sangue. Em 2009, esses 

pesquisadores relataram um caso de um paciente transplantado renal na Arábia 

Saudita, do qual amostras pareadas de saliva, raspado bucal e sangue foram obtidas, 

do receptor e do doador, no período de 3 dias antes do transplante, até 38 semanas 

após o transplante. Antes do transplante, o receptor era soropositivo para a IgG anti-

HHV-8, mas o doador era soronegativo. O DNA do HHV-8 pôde ser detectado no 

sangue e na saliva e no raspado bucal do receptor, e a carga viral salivar foi estimada 

em 2,6 milhões de cópias do genoma/ml. Após o transplante, a carga viral salivar do 

receptor aumentou inicialmente para 4,1 milhões de cópias do genoma/ml e, 

posteriormente, diminuiu vertiginosamente, coincidindo com um aumento na dose de 

Valaciclovir. Os autores concluíram então, que a imunossupressão e a profilaxia 

antiviral podem interagir para influenciar o espectro oral do HHV-8 e a extensão da 

excreção na cavidade oral.9 A prevalência da infecção pelo HHV-8 não é tão universal 

quanto a de outros herpesvírus com excreção oral. A amostra do presente estudo foi 

negativa para o HHV-8, e acreditamos que isso se deve principalmente ao fato de o 

Brasil não ser uma região endêmica para infecções por esse subtipo viral. 

Os autores acima mencionados, também levantaram a hipótese de que a 

transmissão oral de HHV-8 entre pacientes em tratamento com hemodiálise contribui 

para a alta prevalência de infecção em pacientes com doença crônica renal, na Arábia 

Saudita. O estudo comparou pacientes em hemodiálise com pessoas aparentemente 

saudáveis e encontraram taxas de 16,7% versus 0,4% para IgG anti-HHV-8 (P <0,001) 

e de 4,2% versus 0,4% para o DNA do HHV-8 (P <0,05). A quantidade de vírus 

excretada na saliva variou entre 8.600 e 119.562.500 (média: 24.009.360) de 

equivalentes de genoma/ml entre os cinco pacientes nos quais o DNA do HHV-8 foi 

detectado. O fluido oral, além do sangue, é, portanto, um provável veículo para a 

transmissão do HHV-8 e pode possivelmente contribuir, juntamente com a 

imunossupressão, para o alto risco de infecção pelo HHV-8 em pacientes com 

sarcoma de Kaposi submetidos à hemodiálise. Mais estudos são necessários para 
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esclarecer os fatores específicos responsáveis pela transmissão do HHV-8 entre 

pacientes em hemodiálise.15 Acreditamos que um estudo específico dos subtipos de 

herpesvírus é importante em regiões endêmicas, como a Arábia Saudita. 

Adicionalmente, Lima et al.25 e López-Pinto et al.26 relataram um caso de 

paciente transplantado renal que apresentou lesões orais associadas ao CMV e 

HSV. Neumann et al.20 relataram um caso de infecção sistêmica por CMV manifestada 

como úlceras genitais e orais em um paciente transplantado renal, porém não há 

estudos que associem a excreção oral dos herpesvírus à presença de lesões orais.  

A maioria dos pacientes deste estudo era do sexo feminino, com idade média 

de 49,42 ± 12,94 anos. Esses dados diferem do estudo de Ak et al.,6 que mostrou a 

maioria sendo do sexo masculino com idade média de 32,5 anos (variando de 12 a 68 

anos) e com maior incidência de infecção em mulheres do que em homens. Em nossa 

pesquisa não se avaliou a presença clínica de herpesvírus. Yalci et al.3 observaram 

em seu estudo, idade média de 38,55 ± 13,31 anos, com pequena maioria dos 

homens. Os estudos de Al-Otaibi et al.8 e Meijers et al.2 apresentaram idades médias 

semelhantes às do nosso trabalho. Variações nesses resultados podem ser atribuídas 

a fatores como tamanho da amostra e localização geográfica do estudo. 

 O presente estudo buscou avaliar se o sexo e a idade dos pacientes 

transplantados renais influenciaram a excreção oral dos herpesvírus humano, e foi 

possível observar que nenhuma das variáveis influenciou a excreção oral do 

herpesvírus. Esse resultado enfatiza que sexo e idade não determinam a presença de 

infecção viral, uma vez que em pacientes transplantados renais, receptores de 

aloenxerto, a terapia medicamentosa imunossupressora é a principal causa de 

imunossupressão e ocorrência das infecções.1 No entanto, examinando a saliva de 

indivíduos normais, Kaufman et al.23 relataram que os homens apresentaram maior 

frequência de excreção oral de HSV-1 (457/1009; 45,3%) em comparação com as 

mulheres (563/1703; 33,1%). 

 Observamos que os pacientes desta pesquisa tiveram média de 68,20 ± 7,19 

meses após transplante renal e os herpesvírus foram mais excretados nos primeiros 

meses após o transplante, com resultado estatisticamente significativo para o 

VZV. Não existem dados na literatura que associem a presença de herpesvírus na 

saliva após o transplante renal, mas sabe-se que as infecções são mais comuns nos 

primeiros meses após o transplante, quando o paciente está em um período de 
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máxima imunossupressão.3,5,19 Essa afirmação pode justificar os dados encontrados 

no presente estudo sobre a relação entre período pós transplante e a excreção oral 

de herpesvírus em pacientes transplantados renais. Por exemplo, Al-Otaibi et al.9 

observaram que a carga viral salivar de HHV-8 dos pacientes transplantados renais 

aumentou 60% após 1 mês de terapia imunossupressora. No que diz respeito à 

infecção por VZV, Mustapic et al.27 analisaram 1.139 pacientes que receberam 

aloenxerto renal, e a infecção por VZV foi diagnosticada em 40 pacientes (3,51%). No 

presente estudo, apenas dois pacientes apresentaram excreção oral deste 

herpesvírus e o período médio após o transplante foi de 22,00 ± 2,82 meses. 

 Além disso, Al-Otaibi et al.8 relataram cinco casos de sarcoma de 

Kaposi em pacientes transplantados renais soropositivos para o HHV-8 e o 

diagnóstico ocorreu em vários intervalos após o transplante. Carraro & Granato22 

relataram que na sua amostra, a infecção pelo CMV ocorreu em um tempo médio de 

47 dias (34-105 dias) após o transplante renal. Os achados de Netchiporouk et al.28 

mostraram que a incidência de infecção pelo HSV em seus pacientes foi de 

aproximadamente 10% (10/98 casos). A maioria das infecções (8/10) ocorreu nos 

primeiros 2 anos após o transplante e a maior incidência (40%) foi encontrada no 

primeiro mês após a cirurgia. 

 Nossa pesquisa não avaliou a presença clínica de infecções por herpesvírus. 

Nosso trabalho propôs observar o perfil de excreção oral desses vírus na saliva de 

pacientes transplantados renais. Portanto, futuramente, são necessários mais estudos 

para mostrar a associação entre a excreção oral dos herpesvírus humano e 

apresentação clínica da doença nesse grupo de pacientes. Manifestações clínicas das 

infecções por herpesvírus com presença de herpesvírus na lesão foram relatadas na 

literatura em outros grupos de pacientes transplantados. Schmidt-Westhausen et al.29 

analisaram a presença de EBV no epitélio da borda lateral da língua em um grupo de 

pacientes transplantados de fígado, em comparação com um grupo controle, usando 

microscopia eletrônica. Observou-se que 15% dos pacientes transplantados de fígado 

apresentavam partículas típicas da família dos herpesvírus, enquanto todos os 

controles eram negativos para o EBV. Eles também observaram que 3 dos 5 pacientes 

positivos para EBV apresentavam leucoplasia pilosa, porém todos os pacientes eram 

negativos para o HIV. Portanto, é possível observar uma relação entre presença viral 

e manifestações clínicas da lesão. 
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 Ainda não está claro na literatura, quais são as probabilidades e razões para 

um aumento maior da excreção oral dos herpesvírus em pacientes transplantados 

renais. No entanto, Kaufman et al.23 estudando a excreção do HSV-1 na saliva e 

lágrima de pacientes normais, relataram que a excreção do vírus é claramente 

intermitente e que a probabilidade de detecção do DNA do HSV-1 é diretamente 

proporcional à duração do estudo e ao número de amostras coletadas. Nosso estudo 

realizou apenas uma única coleta de saliva em pacientes com diferentes períodos pós 

transplante. Portanto, é importante a realização de estudos prospectivos e com maior 

número de coletas para avaliação da excreção de herpesvírus em pacientes 

transplantados renais. 

 O presente estudo descreveu o perfil de excreção oral dos herpesvírus, em 50 

pacientes transplantados renais. Os resultados deste estudo são importantes para 

outros pesquisadores, que procuram associar a excreção oral à presença clínica de 

lesões, principalmente como um potencial preditor de infecção pelos herpesvírus. 

 

 

6.5 Conclusão  

 

 

Os indivíduos transplantados renais excretaram herpesvírus com mais 

frequência do que os indivíduos controle, especialmente o HSV-1 e EBV. O sexo e a 

idade dos indivíduos transplantados não influenciaram na presença do vírus em sua 

saliva, sendo mais frequente a excreção oral dos herpesvírus em pacientes com 

transplante renal recente (63,62 ± 66,13 meses). 
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Tabela 6.1 - Comparação entre excreção oral dos herpesvirus em pacientes transplantados renais e 

indivíduos imunocompetentes 

Herpesvirus 

Indivíduos 

p Grupo de estudo 

n(%) 

Controle 

n(%) 

Panherpes 

Positivo 47 (94.0) 43 (86.0) 
0.182(1) 

Negativo 3 (6.0) 7 (14.0) 

HSV-1 

Positivo 9 (18.0) 2 (4.0) 
0.025(1)* 

Negativo 41 (82.0) 48 (96.0) 

VZV (HHV-3) 

Positivo 2 (4.0) 0 (0.0) 
0.495(2) 

Negativo 48 (96.0) 50 (100.0) 

EBV (HHV-4) 

Positivo 25 (50.0) 14 (28.0) 
0.024(1)* 

Negativo 25 (50.0) 36 (72.0) 

HHV-6A 

Positivo 0 (0.0) 1 (2.0) 
1.000(2) 

Negativo 50 (100.0) 49 (98.0) 

HHV-6B 

Positivo 4 (8.0) 1 (2.0) 
0.362(2) 

Negativo 46 (92.0) 49 (98.0) 

HHV-7 

Positivo 38 (76.0) 42 (84.0) 
0.317(1) 

Negativo 12 (24.0) 8 (16.0) 

TOTAL 50 (100.0) 50 (100.0)  

As amostras (grupo estudo e controle) foram negativas para os vírus herpes simples - tipo 2 (HSV-2), 

citomegalovírus humano (CMV / HHV-5) e herpesvírus humano 8 (HHV-8). 

*Significância estatística 

(a) Teste qui-quadrado de Pearson 

(b) Teste exato de Fisher 

 

Fonte: O autor. 
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Tabela 6.2 - Associação entre gênero e excreção oral dos herpesvirus em pacientes transplantados 
renais 

Herpesvirus 

Gênero  

p Homens   

n(%) 

Mulheres   

n(%) 

Panherpes 

Positivo 21 (95.5) 26 (92.9) 
1.00(1) 

Negativo 1 (4.5) 2 (7.1) 

HSV-1 

Positivo 6 (27.3) 3 (10.7) 
0.157(1) 

Negativo 16 (72.7) 25 (89.3) 

VZV (HHV-3) 

Positivo 0 (0.0) 2 (7.1) 
0.497(1) 

Negativo 22 (100.0) 26 (92.9) 

EBV (HHV-4) 

Positivo 11 (50.0) 14 (50.0) 
1.000(2) 

Negativo 11 (50.0) 14 (50.0) 

HHV-6B 

Positivo 2 (9.1) 2 (7.1) 
1.000(1) 

Negativo 20 (90.9) 26 (92.9) 

HHV-7 

Positivo 15 (68.2) 23 (82.1) 
0.251(2) 

Negativo 7 (31.8) 5 (17.9) 

TOTAL 22 (100.0) 28 (100.0)  

As amostras foram negativas para os vírus herpes simples - tipo 2 (HSV-2), citomegalovírus humano 

(CMV / HHV-5) e herpesvírus humano 8 (HHV-8). 

(1) Teste exato de Fisher 

(2) Teste qui-quadrado de Pearson 

*Significância estatística 

 

Fonte: O autor. 
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Tabela 6.3 - Associação entre excreção oral dos herpesvírus e idade e meses pós transplante em 

pacientes transplantados renais 

Herpesvirus n 
Idade Meses pós transplante 

Média+SD p(a) Média+SD p(a) 

Panherpes 

Positivo 47 49.15+12.88 
0.563 

63.62 +66.13 
0.055 

Negativo 3 53.67+15.94 140.0 +42.14 

HSV-1 

Positivo 9 48.22+17.88 
0.820 

41.67 +50.88 
0.194 

Negativo 41 49.68+11.86 74.02 +69.42 

VZV (HHV-3) 

Positivo 2 50.50+6.36 
0.906 

22.00 +2.82 
<0.001* 

Negativo 48 49.38+13.18 70.13 +67.91 

EBV (HHV-4) 

Positivo 25 50.48+13.95 
0.568 

70.40 +64.46 
0.820 

Negativo 25 48.36+12.04 66.00 +71.07 

HHV-6B 

Positivo 4 51.75+9.03 
0.711 

75.00 +51.26 
0.835 

Negativo 46 49.22+13.28 67.61 +68.82 

HHV-7 

Positivo 38 47.66+12.15 
0.087 

65.39 +67.48 
0.604 

Negativo 12 55.00+14.28 77.08 +68.39 

As amostras foram negativas para os vírus herpes simples - tipo 2 (HSV-2), citomegalovírus humano 

(CMV / HHV-5) e herpesvírus humano 8 (HHV-8). 

 

SD desvio padrão 

*Significância estatística 

(a) Teste t de Student  

 

Fonte: O autor. 
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7 CAPITULO V: EXCREÇÃO ORAL E VIREMIA DOS POLIOMAVIRUS EM 

PACIENTES TRANSPLANTADOS RENAIS 

 

 

7.1 Introdução  

 

 

Atualmente, os exames laboratoriais bioquímicos sanguíneos são a primeira 

escolha para acompanhamento e monitoramento de doenças. No entanto, a saliva 

tem sido sugerida como um excelente material de diagnóstico e monitoramento, 

principalmente pelo fato de que a coleta de saliva é uma técnica simples, indolor, de 

baixo custo e segura tanto para pacientes e como para a equipe médica. Além disso, 

a saliva é uma fonte de material que pode ser coletada várias vezes ao dia, sem 

prejuízo para o paciente.1 

O poliomavírus BK (BKPyV) tem uma alta prevalência de infecção latente na 

população saudável, no entanto, é capaz de causar disfunção renal por nefrite 

associada ao vírus BK, em pacientes transplantados renais, principalmente pelo fato 

desses pacientes estarem imunocomprometidos. A triagem para BKPyV geralmente 

revela viruria e/ou viremia, podendo progredir para doenças ativas. 2-4 

Os pacientes transplantados renais precisam de cuidados e atenção especiais 

no acompanhamento pós transplante. O tratamento imunossupressor é essencial para 

a manutenção do transplante renal, mas influencia negativamente o equilíbrio entre a 

replicação viral e a resposta imune celular. Isso leva a um risco potencial de infecções 

primárias ou reativações oportunistas. 4,5 O BKPyV causa 95% dos casos de 

nefropatia relacionados ao poliomavírus, sendo os 5% restantes causados pelo vírus 

JC. A nefropatia prejudica a função do enxerto, causando falha prematura do mesmo 

em 1% a 10% dos pacientes com transplante de rim. 6 

Considerando que o BKPyV permanece latente no tecido renal, os receptores 

de transplante renal são monitorados com grande interesse para a detecção do vírus, 

a fim de evitar doenças clínicas ativas. O diagnóstico precoce e a recuperação 

imunológica são essenciais para evitar a rejeição do transplante nesses pacientes. A 

triagem não invasiva pode facilitar a detecção de novos casos e monitorar casos 

previamente conhecidos.2,6-8 Assim, é importante conhecer o perfil da excreção oral 
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do BKPyV nesses pacientes e entender a importância clínica dessa excreção salivar. 

O objetivo desta pesquisa foi verificar a presença de BKPyV na saliva de pacientes 

transplantados renais e correlacionar com a viremia. 

 

 

7.2 Materiais e Métodos  

  

 

7.2.1 Delineamento e Estudo Populacional 

 

 

Foi realizado um estudo transversal em que os participantes fizeram parte de 

uma amostra de conveniência da Unidade de Transplante de Rim do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), São 

Paulo/SP, Brasil. Este estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa local, de 

acordo com o protocolo número 0234/10 (Anexo D), com todos os participantes 

assinando um termo de consentimento livre e esclarecido. 

Os dados demográficos foram coletados, incluindo informações sobre sexo, 

idade e período pós-transplante no momento da coleta de dados. Os critérios de 

inclusão foram: ter idade superior a 18 anos, ter realizado apenas transplante renal, 

independentemente do tempo pós-transplante. Enquanto os critérios de exclusão 

foram: o uso de medicamentos antivirais nos últimos três meses antes da coleta das 

amostras, serem soropositivos para o HIV ou ter sido submetidos a transplante multi-

visceral. 

A população do estudo envolveu 126 receptores de transplante renal, em que 

foi coletado 126 amostras de saliva e 52 amostras de sangue (somente dos pacientes 

que consentiram a coleta de sangue). Todos os tipos de amostras foram coletados no 

mesmo momento. Aproximadamente 3ml de saliva não estimulada foram coletados 

em um tubo Falcon de 50ml usando o método de drenagem, com a coleta de primeiro 

minuto sendo descartada. Cinco mililitros de sangue foram coletados e colocados em 

um tubo contendo fator de coagulação. As alíquotas da amostra de sangue 

foram separadas para análise de BKPyV. Todas as amostras foram armazenadas 

a - 80OC. 
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7.2.2 Extração e quantificação de DNA usando PCR real-time 

 

 

A detecção e quantificação do BKPyV foram realizadas por PCR real-time, 

sendo realizados os procedimentos laboratoriais no Laboratório de Virologia do 

Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo (IMT - USP). A extração 

do DNA 2,3 foi realizada usando o kit QIAGEM QIAamp, de acordo com especificações 

do fabricante. Na PCR foram usados primers e sondas específicas para detectar o 

gene que codifica a proteína Ag-T do BKPyV, resultando em 1 fragmento de 80 pb 

(forward: 5-GAAACTGAAGACTCTGGACATGGA-3; reverse: 5-

GGCTGAAGTATCTGAGACTTGGG-3; BKPyV marcador: 

CAAGCACTGAATCCCAATCACAATGCTC).9 

As sondas de reação foram marcadas com FAM (6-carboxifluoresceína) como 

um corante iniciador na extremidade 5' e com TAMRA (6-carboxi-tetrametil-rodamina) 

como um marcador na extremidade 3'. A reação final foi preparada com 12,5μl de 

TaqMan Universal PCR Master Mix (2x) (Biosystems® Aplicada), 0,5μl de cada 

iniciador (10μM), 0,5μl de sonda (5μM) e 6μl de água DEPC. Os parâmetros de reação 

foram 2min a 50°C e 10min a 95°C, seguidos de 45 ciclos (15s a 95°C e 1min a 60°C) 

em termociclador ABI 7300 (Applied Biosystems®). Um padrão plasmático contendo 

a grande região de codificação do antígeno T foi usado como controle para determinar 

o número de cópias por mililitro (cp/ml) na reação final. O protocolo empregado possui 

uma alta sensibilidade analítica na reação final, com uma detecção de 1000 

cópias por mililitro (cp/ml) de sangue. 

 

 

7.2.3 Análise estatística 

 

 

Para comparação da presença de BKPyV no sangue e na saliva, foi utilizado 

o teste da proporção binomial. As variáveis “tempo pós-transplante” e “quantificação 

de BKPyV na saliva e no sangue” não apresentaram distribuição normal (Kolmogorov-

Smirnov, p <0,001). Para verificar as associações entre a excreção salivar 

do BKPyV e os períodos pós-transplante (em meses), foi utilizado o teste de Mann-
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Whitney. A correlação de Spearman foi utilizada para correlacionar a carga viral na 

saliva e no sangue dos receptores de transplante renal . Os dados resultantes 

foram analisados usando o software SPSS 17.0 (SPSS, Inc., Chicago, IL, EUA). Todos 

os testes foram realizados considerando um nível de significância de 0,05.  

 

 

7.3 Resultados  

 

 

A idade média dos participantes foi de 51,11 ± 12,45 anos, dos quais 69 (54,8%) 

eram do sexo masculino e 57 (45,2%) do sexo feminino. O tempo médio pós-

transplante renal foi de 4,80 ± 6,04 meses. O BKPyV foi quantificado nas 126 amostras 

de saliva, com média de 4,761 ±11,105 cp/ml (mínimo=63; máximo=55,241, 

mediana=1,108) e em 52 amostras de sangue, com média de 93,04 ± 364,227cp/ml 

(mínimo=80; máximo=1459,398, mediana=1,255). As amostras de sangue 

mostram uma quantificação viral superioras de saliva. Apenas 16/52 (30,8%) 

participantes apresentaram BKPyV no sangue, enquanto 59/126 (46,8%) excretaram 

o vírus na saliva (p = 0,004) (Tabela 7.1). A excreção do BKPyV foi encontrada em 

pacientes com período pós-transplante mais curto (3,86 ± 5,25, p = 0,103) (Tabela 

7.2). 

Cinquenta e dois pacientes apresentaram amostras pareadas de sangue e 

saliva, desses participantes, apenas 11 (21,1%) apresentavam viremia e excreção 

salivar do BKPyV ao mesmo tempo. Entre os 52 participantes, a média da carga viral 

na saliva foi 1,079 ± 2,916 cp/ml e no sangue foi de 28,801 ± 202,289. Ao 

correlacionarmos a carga viral na saliva e no sangue dessas amostras, observamos 

uma fraca correlação entre a excreção salivar e viremia do BKPyV. (Correlação de 

Spearman = 0,193, p = 0,170). 
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7.4 Discussão  

 

 

O BKPyV é frequentemente reativado em pacientes transplantados renais 

devido à imunossupressão. Na urina, o BKPyV tem uma prevalência entre 20,4% e 

40 % 7,8,10-12, com a viruria do BKPyV sendo detectada em 4-5% dos transplantados 

renais. O monitoramento do BKPyV por PCR nas amostras de urina e sangue é um 

método benéfico e rápido para a prevenção de complicações renais durante o 

acompanhamento de pacientes transplantados renais.10,13-14 

Os fluídos orais (ex: saliva) têm apresentado alta prevalência de BKPyV, com 

detecção igualmente eficiente em comparação com a urina e o sangue.2 Além disso, 

a saliva contém muitos marcadores biológicos que também podem ser detectados em 

exames de urina ou sangue, dessa forma, os fluidos salivares podem ser utilizados 

para a detecção e monitoramento de diversas doenças com a mesma eficácia desses 

outros fluidos corporais.1,15 

Embora a saliva seja um potencial material para diagnóstico, ela também é um 

importante meio de contaminação a ser considerado, em pacientes transplantados 

renais. Estudos demonstraram que a prevalência do BKPyV na saliva desses 

pacientes atinge 91,7% 2, e esse vírus também pode ser detectado na saliva de 

pacientes HIV positivos.16 Os fluidos orais apresentam alta prevalência do BKPyV e 

são igualmente eficientes em comparação com a urina e o sangue. Quando fluidos 

orais são usados em ensaios de triagem para a detecção de poliomavírus, os 

resultados são altamente positivos e são especialmente indicados em pacientes que 

não conseguem urinar. Essa positividade nos fluidos orais ocorre mesmo quando o 

paciente apresenta viremia negativa, o que indica que a saliva pode ser um meio de 

detecção precoce do BKPyV.2,3 

Em nosso estudo, 46,8% dos participantes excretaram o vírus nos fluidos 

orais, sendo um percentual menor do que o observado na literatura.  Doenças 

relacionadas ao BKPyV podem estar associadas com uma deficiência imunológica 

específica como resultado do uso de drogas imunossupressoras.3,17 

O BKPyV foi detectado em fluidos orais e infecções orais, com sua replicação 

ocorrendo in vitro em células da glândula salivar, o que justifica a presença 

de BKPyV na saliva.18 Os nossos resultados corroboram com os descritos na 
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literatura, principalmente porque a presença de BKPyV na saliva dos transplantados 

renais é significativamente maior do que no sangue. 

Em nosso estudo, as cargas virais foram maiores no sangue (93,604 ± 364,227 

cp/ml) do que na saliva (4,761 ± 11,105 cp/ml). Apesar da presença de valores 

discrepantes, acreditamos haver fortes indicações de que existem diferenças na 

quantificação entre saliva e sangue, significando que outros estudos devem ser 

conduzidos para confirmar essa hipótese.  Um aumento da replicação 

do BKPyV ocorre em pacientes imunossuprimidos, resultando na destruição de 

células uroepiteliais infectadas e no aumento de células imunes inflamatórias.19 Em 

transplantados renais, essa destruição afeta 5 a 8% dos pacientes, e é chamada 

de nefropatia associada ao BKPyV, que pode resultar na perda do 

enxerto.18,20,21 Nesse sentido, a saliva pode ser útil para a detecção de níveis virais 

predisponentes ao desenvolvimento desse tipo de nefropatia, porém nossos 

resultados demonstram que a saliva não é confiável para essa avaliação. Portanto, 

estudos clínicos e prospectivos são necessários para confirmar esta hipótese. 

Uma fraca correlação entre a quantificação viral na saliva e no sangue foi 

observada em nosso estudo, mostrando dois compartimentos independentes de 

replicação do BKPyV. Um estudo recente sobre a expressão do miRNA de 

poliomavirus na saliva, mostrou que a cavidade oral é uma região de infecção 

persistente por BKPyV, quando comparada com o plasma. O fato de não haver 

concordância, implica que a substituição dos testes tradicionais usados com amostras 

de sangue e urina não é recomendada. No entanto o uso de fluídos orais 

concomitantemente com outros fluídos aumenta o mapeamento e é útil como um teste 

complementar para detectar os poliomavirus. Embora este estudo sugira que a 

excreção salivar do BKPyV não se correlaciona com a doença ativa, uma das 

limitações do presente estudo foi que não procuramos associar a doença ativa a 

excreção salivar de BKPyV. Dessa forma, estudos clínicos com métodos semelhantes 

são sugeridos em pacientes transplantados renais com doença ativa. 

A excreção do BKPyV foi encontrada em pacientes com período pós-

transplante mais curto, mas sem significância estatística. No entanto, esse resultado 

é consistente com o conceito de que infecções em pacientes transplantados renais 

são mais comuns nos primeiros meses após o transplante, quando apresentam 

máxima imunossupressão.5,22-23 
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Bochechos com Listerine® tem sido usado como um método alternativo para 

coletar saliva sendo eficaz na preservação viral para análise por real-time PCR. Um 

estudo mostrou alta frequência de detecção e quantificação de BKPyV com lavado 

bucal (23 de 46 indivíduos), sugerindo que esse método é uma boa alternativa para 

detecção e monitoramento desse vírus.2 Nosso estudo utilizou o método de coleta de 

saliva não estimulada e os resultados foram semelhantes à aqueles com bochechos 

com Listerine®, considerando à análise por real-time PCR. Esses resultados sugerem 

que a forma de coleta da saliva não influencia a análise laboratorial do BKPyV. 

 

 

7.5 Conclusão  

 

 

Em conclusão, O BKPyV foi mais foi mais frequentemente encontrado na saliva 

do que no sangue, de pacientes transplantados renais, especialmente em pacientes 

recentemente transplantados. Foi observada uma fraca correlação entre excreção 

salivar e viremia. Portanto, o presente estudo sugere que, embora seja observada 

maior excreção do BKPyV na saliva do que no sangue, não há correlação confiável 

entre excreção salivar e viremia, mostrando dois compartimentos diferentes de 

replicação viral. 
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Tabela 7.1 - Detecção e prevalência do BKPyV nas amostras de sangue e saliva. 
 

     

BKPyV / 
Amostras  

N % Prevalência  p 

SANGUE 

30.8% 

0.004* 

Positivas 16 30.8 

Negativas 36 69.2 

TOTAL1 52 100 

SALIVA 

46.8% 
Positivas 59 46.8 

Negativas 67 53.2 

TOTAL 126 100 

     
1 52 pacientes apresentaram amostras de sangue   
* Teste de proporção binomial, resultados estatisticamente significantes 

 

Fonte: O autor. 

 

 

 

Tabela 7.2 - Relação entre excreção oral do BKPyV e tempo pos-transplante 

     

  n % 

Tempo Pos-
transplante (meses) p 

Média ± DP 

      Casos Positivos 

0.1031 

BKPyV 59 46,8 3.86+5.25 

na saliva                            Casos Negativos  

 67 53,2 5.64+6.60 

  

DP: desvio padrão     

1 Mann-Whitney    
*Um paciente não apresentou informações sobre o tempo pós 
transplante.  

 

Fonte: O autor. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

No contexto de imunocomprometimento, que acomete o grupo de pacientes 

submetidos a RT associada à QT para CEC em região de cabeça e pescoço (Capitulos 

I e II), foi observado que as complicações orais agudas (mucosite, xerostomia, disfagia 

e disgeusia) apresentaram maiores alterações na transição da segunda para terceira 

semana de RT, no entanto foi na sexta semana, que foram observados os graus mais 

severos. A excreção oral dos herpesvírus nesses pacientes também se fez presente 

em todas as semanas de RT, sendo o EBV o subtipo mais frequentemente excretado. 

Através desses estudos pudemos então concluir que: 

I - Pacientes submetidos a radio/quimioterapia são afetados por complicações 

orais agudas que podem levar a alterações na cavidade oral, afetando a qualidade de 

vida do paciente. Compreender o curso natural das complicações orais 

agudas é importante para informar os pacientes sobre a importância de manter uma 

saúde bucal adequada, buscando minimizar os sintomas das complicações. 

Desenvolver melhores estratégias para tratar esses sintomas pode ajudar a melhorar 

a qualidade de vida em pacientes submetidos à radio/quimioterapia para tratamento 

de tumores em região de cabeça e pescoço futuramente.   

II - A excreção oral dos herpesvirus humanos não é afetada pela presença de 

xerostomia, uma vez que houve uma progressão em relação à excreção de 

herpesvírus, mesmo com a evolução da xerostomia, sugerindo uma replicação viral 

local na cavidade oral não sendo completamente dependente da excreção salivar. 

 

Em relação ao imunocomprometimento que ocorre no grupo de indivíduos HIV 

positivos, foi possível verificar que a detecção do DNA do HHV-8 foi observada 

somente na saliva e não no sangue periférico desses pacientes. Confirmando a 

constatação de que a detecção do HHV-8 em sangue é muito rara em áreas não 

endêmicas para o sarcoma de Kaposi, como é o caso de São Paulo. A partir desse 

estudo concluímos que: 

III - Na população brasileira imunologicamente controlada, a excreção oral do 

HHV-8 foi limitada a homens soropositivos para o HHV-8, ocorrendo de maneira 
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infrequente e intermitente, e não estava associada à viremia por HHV-8, sugerindo um 

potencial limitado para transmissão oral ou sanguínea. 

 

Em se tratando do imunocompromentimento presente no grupo de pacientes 

transplantados renais, foi relatado que a excreção oral dos herpesvírus 

(especialmente o HSV-1 e EBV) e poliomavírus foi observada com maior frequência 

do que a viremia. Esses vírus, a princípio latentes, podem ter sido reativados pela 

imunomodulação no período pós-transplante, principalmente nos primeiros meses, 

período este de máxima imunossupressão. Esses resultados nos permitiram concluir 

que:  

IV - Os indivíduos transplantados renais excretaram herpesvírus com mais 

frequência do que os indivíduos controle, especialmente o HSV-1 e EBV. O sexo e a 

idade dos indivíduos transplantados não influenciaram na presença do vírus na saliva, 

sendo mais frequente a excreção oral dos herpesvírus em pacientes com transplante 

renal recente. 

V - O BKPyV foi mais frequentemente encontrado na saliva do que no sangue, 

de pacientes transplantados renais, especialmente em pacientes recentemente 

transplantados. Foi observada uma fraca correlação entre excreção salivar e 

viremia. Portanto, o presente estudo sugere que, embora seja observada maior 

excreção do BKPyV na saliva, não há correlação confiável entre excreção salivar e 

viremia, mostrando dois compartimentos diferentes de replicação viral.  

 

O melhor entendimento da excreção oral dos herpesvirus e poliomavirus  

aumenta o mapeamento, e em associação com a viremia, pode ser útil como teste 

complementar para essas infecções virais.  Isto evidencia uma possível ferramenta 

adicional no monitoramento desses pacientes imunossuprimidos, prevenindo uma 

possível manifestação da doença clínica ativa. Esses resultados também são 

importantes para outros pesquisadores que procuram associar a excreção oral à 

presença clínica de lesões orais como um potencial preditor de infecções por 

herpesvírus e poliomavírus. 
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ANEXO A - Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa    
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ANEXO B - Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa   
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ANEXO C - Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa   
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ANEXO D - Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa   
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APÊNDICE A – Metodologia Laboratorial 

 

 HERPESVÍRUS HUMANOS 

A) Coleta de amostras 

- lavado bucal (bochechos c/ 5 ml de água destilada por 30 seg.), no tubo de 

Falcon. 

- 5ml de sangue no tubo com fator de coagulação. 

B) Processamento Laboratorial das amostras 

a) LAVADO BUCAL 

1) Extração de DNA total das Amostras de Lavado Bucal 

As extrações de DNA ocorreram no Laboratório de Virologia do Instituto de 

Medicina Tropical da Universidade de São Paulo – IMTSP (LIM 52), tomando-se como 

bases técnicas do método semiautomático da NucliSENS® easyMAG® (bioMérieux, 

Durham, Carolina do Norte, EUA). Foram utilizados 500 µl de cada amostra coletada 

após intensa homogeneização. A purificação da amostra foi feita de maneira 

automatizada, e no segundo momento foi acrescentada a cada amostra, sílica magnética 

diluída em água destilada e autoclavada (em uma solução total de 550µl, distribuída em 

partes iguais para cada amostra). Nesta segunda etapa da extração, após o acréscimo da 

sílica, foi realizada uma nova sequência de lavagem na qual o ácido nucleico ligado à 

sílica foi purificado e separado dos demais compostos e possíveis contaminantes da 

amostra, a lavagem foi feita em plano único, o que diminui o risco de contaminação. O 

material extraído foi então purificado e eluído em uma solução final de 110µl, que foi 

coletada para posterior identificação do DNA viral por técnica de eletroforese, após sua 

amplificação via PCR. 

2) Reação da polimerase em cadeia (PanHerpes) 

Para a Reação da polimerase em cadeia (PCR), foram utilizados os primers HSVP1/P2 

e VZVP1/P2 que promoveram a reação, utilizando-se de regiões chave do DNA, que 

conservadas durante a purificação, sofreram lise mediante ação enzimática da DNA 

polimerase – com base no alinhamento das sequências de DNA dos oito herpesvírus 

humanos conhecidos descritos por Johnson et al., em 2000. O primeiro set de primers 

HSVP1 e HSVP2 foi utilizado para amplificação dos subtipos HSV-1, HSV-2, EBV, 

CMV e HHV8, e para amplificação do DNA dos subtipos VZV, HHV-6 (A e B) e 

HHV-7, foram utilizados os set de primers VZVP1 e VZVP2. 
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Sequência de bases que caracterizam o DNA da família Herpesviridae. 

Primers Sequências (5’ – 3’) 

HSVP1 5’-GTGGTGGACTTTGCCAGCCTGTACCC-3’ 

HSVP2 5’-TAAACATGGAGTCCGTGTCGCCGTAGATGA-3’ 

VZVP1 5’-GTCGTGTTTGATTTTCAAAGTTTATATCC-3’ 

VZVP2 5’-ATAAACACACAATCCGTATCACCATAAATAACCT-3’ 

 

As amostras foram inicialmente desnaturadas a 95°C durante 5 min., seguido de 

40 ciclos, que incluíram a desnaturação durante 50 s a 94°C, e emparelhamento durante 

50s a 62°C com extensão durante 60s a 72°C, sendo a extensão final a 72°C durante 5 

min. para HSVP1 / P2; e 95°C durante 5min, seguido de 45 ciclos, o que inclui a 

desnaturação durante 50s a 94°C e emparelhamento durante 50s a 50°C, e de extensão 

de 50 a 72°C, sendo a extensão final a 72°C durante 5 min. para VZVP1/P2. Controles 

positivos foram incluídos e controles negativos à base de água. Todas as reações de 

amplificação foram realizadas em um termociclador PTC 200mJ (Invitrogen, Carlsbad, 

Califórnia, EUA). Os produtos de PCR foram separados por eletroforese. A reação 

ocorreu em gel de agarose a 1,75%, e foi corada com brometo de etídio (10mg/ml) 

(Invitrogen, Carlsbad, Califórnia, EUA) e expostos a luz ultravioleta para a 

visualização. 

 

Gel PCR (HSV Pan)      Gel PCR (VZV Pan) 

 

https://www.google.com.br/search?espv=2&biw=1600&bih=809&q=carlsbad&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDNLKUxS4gAxi0zK87S0spOt9POL0hPzMqsSSzLz81A4VhmpiSmFpYlFJalFxQDermitQwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjx_JmrqrHKAhWIkZAKHbsXC6gQmxMIgwEoATAP
https://www.google.com.br/search?espv=2&biw=1600&bih=809&q=carlsbad&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDNLKUxS4gAxi0zK87S0spOt9POL0hPzMqsSSzLz81A4VhmpiSmFpYlFJalFxQDermitQwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjx_JmrqrHKAhWIkZAKHbsXC6gQmxMIgwEoATAP
https://www.google.com.br/search?espv=2&biw=1600&bih=809&q=carlsbad&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDNLKUxS4gAxi0zK87S0spOt9POL0hPzMqsSSzLz81A4VhmpiSmFpYlFJalFxQDermitQwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjx_JmrqrHKAhWIkZAKHbsXC6gQmxMIgwEoATAP
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3) Identificação do vírus por enzima de restrição 

Cada amostra da reação do HSVP1 / P2 e VZVP1 / P2 em que foram detectados 

produtos de amplificação foram submetidas à digestão com as enzimas de restrição 

BamHI e BstUI (New Englands Biolab, Ontario Canadá). A mistura de digestão 

consistiu em 10μl de mistura de PCR, 1,5ul de tampão da enzima apropriada, 1ul de 

enzima, e 2,5μl de água MilliQ para um volume total de 15µl. As amostras reacionais 

foram incubadas durante 1 hora a 37°C (BamHI) e 60°C (BstUI); respectivamente. 

Após a digestão, o DNA mostrou fragmentos com padrão característico para cada um 

dos oito herpesvirus (Johnson et al., 2000). Os produtos da restrição com foram 

separados por eletroforese. A reação ocorreu em gel de agarose a 1,75%, e foi corada 

com brometo de etídio (10mg/ml) (Invitrogen, Carlsbad, Califórnia, EUA) e expostos 

a luz ultravioleta para a visualização. 

 

Gel Digestão enzimática 

 

b) SANGUE 

A sorologia para os herpesvírus humanos foi realizada no Laboratório de Virologia, 

Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo (IMT – USP), usando kits 

ELISA (AbCam®, Cambridge, UK) para HSV-1, HSV-2, CMV, VZV e EBV. 

 

 HHV-8 

A) Coleta de amostras 

- lavado bucal (bochechos c/ 5 ml de enxaguatório por 1 min), no tubo de Falcon. 

- 5ml de sangue no tubo com fator de coagulação. 

https://www.google.com.br/search?espv=2&biw=1600&bih=809&q=carlsbad&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDNLKUxS4gAxi0zK87S0spOt9POL0hPzMqsSSzLz81A4VhmpiSmFpYlFJalFxQDermitQwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjx_JmrqrHKAhWIkZAKHbsXC6gQmxMIgwEoATAP
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B) Processamento Laboratorial das amostras 

a e b) LAVADO BUCAL e SANGUE - Ensaios moleculares HHV-8 

 

1) Extração de DNA total das Amostras 

O DNA foi extraído das amostras de lavado bucal, soro e plasma (200 μL) 

usando o NucliSENS® easyMAG® (bioMerieux, Durham, NC), um sistema IVD- 

rotulado e automatizado para extração total do ácido nucleico baseada na tecnologia de 

sílica magnética, de acordo com as instruções do fabricante. A concentração de DNA 

foi mensurada por espectrofotometria em 260 nM em NanoDrop® (Thermo Fisher 

Scientific, Waltham, MA). O DNA da beta-globina também foi detectado em todas as 

amostras, utilizando a real-time PCR, (forward: 5-GGGCCCCGGATGATGTA-3; 

reverse: 5-GCCCCATAAATGACACATTGG-3;  marcador: 6- FAM-

AGATCAAGTTCCGCCATAT –MGB) de acordo com o protocolo do fabricante 

(DNA Taq Man; Aplied Biosystems, Foster City, CA), a fim de avaliar a viabilidade 

do DNA isolado de cada amostra. 

2) ORF 26 real time PCR 

Amostras de lavado bucal, soro e plasma foram analisadas em triplicado para detecção 

e quantificação de DNA de HHV-8 usando real time PCR.  

A sensibilidade analítica deste ensaio foi obtida utilizando plasma contendo uma 

inserção de 233 pares de bases do capsídeo menor ORF26 clonado no vetor pGEMT-

easy (Promega-2800 Woods Hollow Road Madison-EUA). Os primers designados 

amplificaram um fragmento de 66 pb do amplicon clonado. A concentração de DNA 

de uma preparação pura da amostra de plasma foi determinada por espectrofotometria 

para conter 68,47 µg/ml, correspondendo a 1,95 × 1013 cópias/mL. Esta solução 

plásmica foi diluída em série em sangue humano fresco soronegativo e com PCR 

negativo para HHV-8, a fim de obter uma série de diluições de DNA de HHV-8 de 1,95 

× 104 a 100 cópias/mL do sangue total. Dez réplicas foram extraídas de cada ponto de 

diluição e submetidas a real-time PCR contendo 400 ηM de primers forward and 

reverse e 160 ηM da sonda marcadora, em adição à 12,5 µL de 2X TaqMan Universal 

PCR Master Mix (Applied Biosystems, Brasil) e 5 µl do eluído de DNA descrito acima, 

em um volume final de 25 µL. As condições de termociclagem consistiram em duas 

etapas iniciais de ativação térmica de 50 ° C por 2 minutos (UNG) e 95 ° C por 10 

minutos (Taq polimerase), seguidas de 40 ciclos de 15 segundos a 95 ° C e 1 minuto a 

65 ° C, em um instrumento ABI 7300 de real-time PCR. A análise de probit foi 

realizada usando a proporção de pontos experimentais que exibem um resultado 

positivo. , isto é, Ct abaixo do ponto de corte estabelecido automaticamente pelo 

instrumento de real-time PCR real. A concentração de 1.000 cópias/mL foi determinada 

por essa análise para apresentar uma taxa de acerto de 95%, correspondendo a um limiar 

de ciclo (Ct) de 36. 
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Quantidades do DNA do HHV-8 foram transformados log 10 para normalizar 

valores para análise. Amostras com ≥5 cópias/ml (0,7 log 10) foram consideradas 

positivas. 

b) SANGUE - Ensaios sorológicos 

A sorologias para HHV-8 foi realizada no Laboratório de Virologia do Instituto 

de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo (IMT - USP), utilizando-se ensaios 

próprios de imunofluorescência (IFA) para identificar anticorpos para as proteínas 

virais latentes e líticas do HHV-8, e ensaio para um imunossorvente ligado a enzima do 

vírus inteiro do HHV-8 (ELISA) para detecção de imunoglobulina G (IgG). 

 

 POLIOMAVÍRUS (BKPyV) 

A) Coleta de amostras 

- Coleta de 3ml de saliva não estimulada, no Tubo de Falcon. 

- Coleta de 5ml de sangue, no tubo com fator de coagulação. 

B) Processamento Laboratorial das amostras 

a e b) LAVADO BUCAL e SANGUE 

1) Extração de DNA total das Amostras de Saliva e Sangue 

As extrações de DNA ocorreram no Laboratório de Virologia do Instituto de 

Medicina Tropical da Universidade de São Paulo – IMTSP (LIM 52), tomando-se como 

bases técnicas do método semiautomático da NucliSENS® easyMAG® (bioMérieux, 

Durham, Carolina do Norte, EUA). Foram utilizados 500 µl de cada amostra coletada 

após intensa homogeneização. A purificação da amostra foi feita de maneira 

automatizada, e no segundo momento foi acrescentada a cada amostra, sílica magnética 

diluída em água destilada e autoclavada (em uma solução total de 550µl, distribuída em 

partes iguais para cada amostra). Nesta segunda etapa da extração, após o acréscimo da 

sílica, foi realizada uma nova sequência de lavagem na qual o ácido nucleico ligado à 

sílica foi purificado e separado dos demais compostos e possíveis contaminantes da 

amostra, a lavagem foi feita em plano único, o que diminui o risco de contaminação. 

O material extraído foi então purificado e eluído em uma solução final de 110µl, 

que foi coletada para posterior identificação do DNA viral por técnica de eletroforese, 

após sua amplificação via PCR. 

 

 

2) Detecção e Quantificação de DNA do BKPyV usando PCR real-time 
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A detecção e quantificação do BKPyV foi realizada por PCR real-time, sendo 

realizados os procedimentos laboratoriais no Laboratório de Virologia do Instituto de 

Medicina Tropical da Universidade de São Paulo (IMT - USP). Na PCR foram usados 

primers e sondas específicas para detectar o gene que codifica a proteína Ag-T 

do BKPyV, resultando em 1 fragmento de 80 pb (forward: 5-

GAAACTGAAGACTCTGGACATGGA-3; reverse: 5-

GGCTGAAGTATCTGAGACTTGGG-3; BKPyV marcador: 

CAAGCACTGAATCCCAATCACAATGCTC). 

As sondas de reação foram marcadas com FAM (6-carboxifluoresceína) como 

um corante iniciador na extremidade 5' e com TAMRA (6-carboxi-tetrametil-rodamina) 

como um marcador na extremidade 3'. A reação final foi preparada com 12,5μl de 

TaqMan Universal PCR Master Mix (2x) (Biosystems® Aplicada), 0,5μl de cada 

iniciador (10μM), 0,5μl de sonda (5μM) e 6μl de água DEPC. Os parâmetros de reação 

foram 2min a 50°C e 10min a 95°C, seguidos de 45 ciclos (15s a 95°C e 1min a 60°C) 

em termociclador ABI 7300 (Applied Biosystems®). Um padrão plasmático contendo 

a grande região de codificação do antígeno T foi usado como controle para determinar 

o número de cópias por mililitro (cp/ml) na reação final. O protocolo empregado possui 

uma alta sensibilidade analítica na reação final, com uma detecção de 1000 

cópias por mililitro (cp/ml) de sangue. 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento pacientes irradiados -  ICESP 

  

 

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 ........................... APT O: .................. 

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 ................... APTO: ....... ...................... 

BAIRRO: ................................................................. CIDADE: ........................................... ........................... 

CEP: .................................TELEFONE: DDD (............).................................................................................. 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA  .. DETECÇÃO DOS VÍRUS DA FAMILIA Herpesviridae NA 
MUCOSA BUCAL DE PACIENTES IRRADIADOS PARA TRATAMENTO DE CARCINOMA ESPINO 
CELULAR DE CABEÇA E PESCOÇO. 

PESQUISADOR ... Thaís Bianca Brandão ........................................................................................ ........... 

CARGO/FUNÇÃO: ..................................... INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº ............ ................... 

UNIDADE DO ICESP: Odontologia ............................................................................................... ............... 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO □  RISCO MÉDIO □ 

 RISCO BAIXO X  RISCO MAIOR □ 

  

4.DURAÇÃO DA PESQUISA :    Jan /2014   a jan/2016  

INSTITUTO DO CANCER DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Octavio Frias de Oliveira 

Secretaria de Estado da Saúde, 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 
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  INSTITUTO DO CANCER DO ESTADO DE SÃO PAULO  

 

   

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa: DETECÇÃO 

DOS VÍRUS DA FAMILIA Herpesviridae NA MUCOSA BUCAL DE PACIENTES 

IRRADIADOS PARA TRATAMENTO DE CARCINOMA ESPINO CELULAR DE CABEÇA E 

PESCOÇO 

 

 O principal motivo que nos leva a realizar este estudo com você, é pesquisar se a 

presença dos vírus da família do herpes na boca dos indivíduos irradiados em cabeça e 

pescoço, está relacionada ao desenvolvimento ou ao agravamento da mucosite bucal.  

 Esta pesquisa se justifica pelas importantes sequelas associadas à radioterapia 

para tratamento do câncer em boca. O objetivo final é elaborar estratégias mais eficientes 

de prevenção, controle e preservação da saúde bucal para melhorar a qualidade de vida 

dos indivíduos irradiados. 

 Para realizar este estudo serão coletadas  do amostras do lavado bucal 

(“bochecho”) de indivíduos sob tratamento radioterápico em cabeça e pescoço, como 

você, uma vez por semana, durante todo o período de tratamento da radioterapia. Em 

associação, será feito o exame visual de sua boca em todos os momentos de coleta.  

 Os procedimentos de coleta das amostras serão realizados da seguinte 

forma: 

 As amostras serão sempre coletadas previamente ou após à sessão de radioterapia 

realizada no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo – ICESP, Av. Dr. Arnaldo, 251 

- Cerqueira César - São Paulo – SP, Brasil.  

 Você será orientado a realizar um bochecho com 10 ml de solução de clorexidina 

(0,12%), por 30 segundos  e depositar o líquido bochechado em um tubo coletor tipo 

Falcon® (15mL). 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.linkedin.com/company/instituto-do-c-ncer-do-estado-de-s-o-paulo---icesp&sa=U&ei=GAIDUoblGovW9AS45YHIBA&ved=0CBYQFjAH&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNFiAcLRqI-EbQTZgYuzCusl8kz3EA
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As amostras serão coletadas nos seguintes momentos:  

1. Imediatamente antes do início da radioterapia. 

2. Durante todo o período de tratamento radioterápico, sendo realizadas uma 

coleta por semana. 

3. 60 dias após o término da radioterapia. 

 

Avaliação da mucosite bucal: 

1. A avaliação da mucosite bucal será feita por meio de exame clínico semanal, 

durante todo o tratamento radioterápico  de acordo com os critérios de 

classificação descritos pela Organização Mundial de Saúde. 

 

DESCONFORTOS E RISCOS E BENEFÍCIOS:  

 Poderá ocorrer desconforto mínimo para os indivíduos durante a coleta de 

material devido à grande sensibilidade da mucosa bucal em decorrência da 

radioterapia. Este desconforto é passageiro e cessa logo após o término do 

bochecho.  

 

FORMA DE ACOMPANHAMENTO E ASSISTÊNCIA:  

 Caso você, apresente quadro de mucosite bucal em qualquer grau, você poderá 

receber o tratamento para amenização dos efeitos colaterais da radioterapia, seguindo o 

protocolo de tratamento preconizado pelo serviço de Odontologia do Instituto do 

Câncer do Estado de São Paulo – ICESP .  

GARANTIA DE ESCLARECIMENTO, LIBERDADE DE RECUSA E GARANTIA DE SIGILO:  

 Você será esclarecido(a) sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar. Você 

é livre para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou interromper a 

participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em 

participar não irá acarretar qualquer penalidade ou perda de benefícios. 

 Os pesquisadores irão tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. 

Os resultados da pesquisa serão enviados para você e permanecerão confidenciais. Seu 

nome ou o material que indique a sua participação não será liberado sem a sua permissão. 

Você não será identificado(a) em nenhuma publicação que possa resultar deste estudo. 

https://www.google.com/url?q=http://www.linkedin.com/company/instituto-do-c-ncer-do-estado-de-s-o-paulo---icesp&sa=U&ei=GAIDUoblGovW9AS45YHIBA&ved=0CBYQFjAH&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNFiAcLRqI-EbQTZgYuzCusl8kz3EA
https://www.google.com/url?q=http://www.linkedin.com/company/instituto-do-c-ncer-do-estado-de-s-o-paulo---icesp&sa=U&ei=GAIDUoblGovW9AS45YHIBA&ved=0CBYQFjAH&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNFiAcLRqI-EbQTZgYuzCusl8kz3EA
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Uma cópia deste consentimento informado será arquivada no Departamento de Patologia 

Bucal da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo. Outra cópia será 

fornecida ao participante da pesquisa.  

CUSTOS DA PARTICIPAÇÃO, RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR EVENTUAIS 

DANOS:  

 A participação no estudo não acarretará custos para você e não será disponível 

nenhuma compensação financeira adicional.  

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

NOME _____________________________________________________________________________________ 

RG: ______________________________     CPF: _______________________________ 

DATA NASCIMENTO: _______ / ______ / _________ 

GÊNERO: Masculino ☐ Feminino ☐  

ENDEREÇO__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________ 

TELEFONE: DDD (............) ..............................................  

CELULAR: DDD (............) ................................................. 
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DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO:  

 Eu, ________________________________________________________________________________ acredito ter sido 

suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas para mim, 

descrevendo o estudo  “DETECÇÃO DOS VÍRUS DA FAMILIA Herpesviridae NA MUCOSA BUCAL 

DE PACIENTES IRRADIADOS PARA TRATAMENTO DE CARCINOMA ESPINO CELULAR DE 

CABEÇA E PESCOÇO”. Eu discuti com a Dra Michelle Palmieri, sobre a minha decisão em participar 

do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é 

isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar quando necessário. 

Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a 

qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer 

benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 

 Sei que em qualquer momento poderei solicitar novas informações e motivar minha decisão 

se assim o desejar. Os pesquisadores certificaram-me de que todos os dados desta pesquisa serão 

confidenciais. Em caso de dúvidas poderei chamar o aluno de pós-graduação Michelle Palmieri, seu 

orientador Prof. Dr. Paulo Henrique Braz-Silva, além da responsável pelo estudo Dra. Thaís 

Bianca Brandão, pelo telefone: (11) 3091 7912; pelos endereços de e-mail: mipalm@usp.br; 

pbraz@usp.br. 

 Declaro que concordo em participar desse estudo e que recebi uma cópia deste termo de 

consentimento livre e esclarecido, juntamente com a oportunidade de ler e esclarecer as minhas 

dúvidas. 

 

_________________________________________________________                Data _______/_______/__________  

Assinatura do Paciente ou representante legal 

 

_________________________________________________________                Data _______/_______/__________  

Assinatura da Testemunha 

(para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou portadores 

de deficiência auditiva ou visual.) 

(Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste 

paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

_________________________________________________________                Data _______/_______/__________  

Assinatura do Responsável pelo estudo 

 

mailto:mipalm@usp.br
mailto:pbraz@usp.br
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PESQUISADORA RESPONSÁVEL:  

Dra. Thaís Bianca Brandão 

Serviço de Odontologia  

Instituto do Câncer do Estado de São Paulo 

 

PESQUISADORES ASSOCIADOS: 

Prof. Dr. Paulo Henrique Braz-Silva 

Instituto de Medicina Tropical de São Paulo e Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo 

 

Michelle Palmieri 

Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo 
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APÊNDICE C – Ficha para Controle de pacientes irradiados  – ICESP 

 

NOME : ___________________________________________ IDADE ___________M ☐ F ☐  

RGHC: ____________________________  TELEFONE:  ______________________________ 

 

TIPO DE TUMOR: __________________________LOCALIZAÇÃO:____________________ 

TRATAMENTO: _______________________________________________________________ 
No. de sessões RT /Inicio: ____________________ No. de sessões QT /Inicio_______________ 

 

 

Coleta no.: 1 (data: ____/____/____)  Ok ☐ 

L___S___R____ - TRIAGEM 

 

MUCOSITE: OMS Grau ____/ NCIC Grau____ 

-  Eritema_______________________________ 
-  Ulceras_______________________________ 

-  Disfagia______________________________ 

-  Disgeusia: ____________________________ 

-  Alimentação:  Sólido ☐ Líquido ☐  

Sonda N E ☐  Motivo_____________________ 

 Gastrostomia ☐  Motivo__________________ 

- Dor__________________________________ 
- Xerostomia____________________________ 

- Gl. Salivar Drenando ____________________ 

 

OBS: __________________________________ 
 

---------------------------------------------------------- 

 

Coleta no.: 2 (data: ____/____/____)  Ok ☐ 

L___S___R____  (1ª.semana RT) 

 
MUCOSITE: OMS Grau ____/ NCIC Grau____ 

-  Eritema_______________________________ 

-  Ulceras_______________________________ 
-  Disfagia______________________________ 

-  Disgeusia: ____________________________ 

-  Alimentação:  Sólido ☐ Líquido ☐  

Sonda N E ☐  Motivo_____________________ 

 Gastrostomia ☐  Motivo__________________ 

- Dor__________________________________ 

- Xerostomia____________________________ 
- Gl. Salivar Drenando ____________________ 

 

OBS: __________________________________ 

 

Coleta no.: 3 (data: ____/____/____)  Ok ☐ 

L___S___R____ (2ª.semana RT) 

 

MUCOSITE: OMS Grau ____/ NCIC Grau____ 

-  Eritema_______________________________ 
-  Ulceras_______________________________ 

-  Disfagia______________________________ 

-  Disgeusia: ____________________________ 

-  Alimentação:  Sólido ☐ Líquido ☐  

Sonda N E ☐  Motivo_____________________ 

 Gastrostomia ☐  Motivo__________________ 

- Dor__________________________________ 
- Xerostomia____________________________ 

- Gl. Salivar Drenando ____________________ 

 

OBS: __________________________________ 
 

---------------------------------------------------------- 

 

Coleta no.: 4 (data: ____/____/____)  Ok ☐ 

L___S___R____ (3ª.semana RT) 

 
MUCOSITE: OMS Grau ____/ NCIC Grau____ 

-  Eritema_______________________________ 

-  Ulceras_______________________________ 
-  Disfagia______________________________ 

-  Disgeusia: ____________________________ 

-  Alimentação:  Sólido ☐ Líquido ☐  

Sonda N E ☐  Motivo_____________________ 

 Gastrostomia ☐  Motivo__________________ 

- Dor__________________________________ 

- Xerostomia____________________________ 

- Gl. Salivar Drenando ____________________ 

 
OBS: __________________________________ 
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Coleta no.: 5 (data: ____/____/____)  Ok ☐ 

L___S___R____ (4ª.semana RT) 

 

MUCOSITE: OMS Grau ____/ NCIC Grau____ 

-  Eritema_______________________________ 
-  Ulceras_______________________________ 

-  Disfagia______________________________ 

-  Disgeusia: ____________________________ 

-  Alimentação:  Sólido ☐ Líquido ☐  

Sonda N E ☐  Motivo_____________________ 

 Gastrostomia ☐  Motivo__________________ 

- Dor__________________________________ 
- Xerostomia____________________________ 

- Gl. Salivar Drenando ____________________ 

 

OBS: __________________________________ 
 

---------------------------------------------------------- 

Coleta no.: 6 (data: ____/____/____)  Ok ☐ 

L___S___R____  (5ª.semana RT) 

 
MUCOSITE: OMS Grau ____/ NCIC Grau____ 

-  Eritema_______________________________ 

-  Ulceras_______________________________ 

-  Disfagia______________________________ 
-  Disgeusia: ____________________________ 

-  Alimentação:  Sólido ☐ Líquido ☐  

Sonda N E ☐  Motivo_____________________ 

 Gastrostomia ☐  Motivo__________________ 

- Dor__________________________________ 

- Xerostomia____________________________ 

- Gl. Salivar Drenando ____________________ 
 

OBS: __________________________________ 

 

---------------------------------------------------------- 
 

Coleta no.: 7 (data: ____/____/____)  Ok ☐ 

L___S___R____  (6ª.semana RT) 

 

MUCOSITE: OMS Grau ____/ NCIC Grau____ 
-  Eritema_______________________________ 

-  Ulceras_______________________________ 

-  Disfagia______________________________ 

-  Disgeusia: ____________________________ 

-  Alimentação:  Sólido ☐ Líquido ☐  

Sonda N E ☐  Motivo_____________________ 

 Gastrostomia ☐  Motivo__________________ 

- Dor__________________________________ 

- Xerostomia____________________________ 

- Gl. Salivar Drenando ____________________ 
 

OBS: __________________________________ 

 

---------------------------------------------------------- 
 

Coleta no.: 8 (data: ____/____/____)  Ok ☐ 

L___S___R____  (7ª.semana RT) 

 

MUCOSITE: OMS Grau ____/ NCIC Grau____ 
-  Eritema_______________________________ 

-  Ulceras_______________________________ 

-  Disfagia______________________________ 

-  Disgeusia: ____________________________ 

-  Alimentação:  Sólido ☐ Líquido ☐  

Sonda N E ☐  Motivo_____________________ 

 Gastrostomia ☐  Motivo__________________ 

- Dor__________________________________ 
- Xerostomia____________________________ 

- Gl. Salivar Drenando ____________________ 

 
OBS: __________________________________ 

 

---------------------------------------------------------- 

Coleta no.: 9 (data: ____/____/____)  Ok ☐ 

L___S___R____  (CONTROLE-  30 dias) 

 
MUCOSITE: OMS Grau ____/ NCIC Grau____ 

-  Eritema_______________________________ 

-  Ulceras_______________________________ 

-  Disfagia______________________________ 
-  Disgeusia: ____________________________ 

-  Alimentação:  Sólido ☐ Líquido ☐  

Sonda N E ☐  Motivo_____________________ 

 Gastrostomia ☐  Motivo__________________ 

- Dor__________________________________ 

- Xerostomia____________________________ 

- Gl. Salivar Drenando ____________________ 
 

OBS: __________________________________ 

 
---------------------------------------------------------- 
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APÊNDICE D – Termo de Consentimento para os pacientes Transplantados Renais - FOUSP 

 

  UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP 

FACULDADE DE ODONTOLOGIA  - FO 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Por meio da assinatura do presente Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, a equipe científica 

convida o(a) Senhor(a) para participar, de forma voluntária,  da pesquisa: “AVALIAÇÃO DA SAÚDE 
BUCAL E PADRÃO DE EXCREÇÃO SALIVAR DOS HERPESVÍRUS EM INDIVÍDUOS 

TRANSPLANTADOS RENAIS”. 

Antes da assinatura deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, solicitamos que leia 
atentamente os itens abaixo, com intuito de esclarecimento sobre a pesquisa: 

- O trabalho intitulado acima tem como objetivo conhecer como se comporta a excreção salivar dos 
herpesvírus humanos (HSV-1, HSV-2, EBV, CMV, VZV, HHV-6, HHV-7 e HHV-8) em 3 momentos 

distintos (imediatamente antes do transplante,  15-20 dias, e 40-50 dias após o transplante) em pacientes 

transplantados renais. Procura-se, ainda, observar a saúde bucal e qualidade de vida destes pacientes, 
por meio, respectivamente, de exame clínico visual não invasivo e aplicação do questionário. A pesquisa 

será realizada no Instituto Social de Assistência à Saúde (ISAS), na cidade de Campina Grande/PB e 

Hospital do Rim e Hipertensão, na cidade de São Paulo/SP 

- Para participar da pesquisa é necessário uma entrevista, preencher um formulário e permitir a coleta 

de lavado bucal e sangue. 

- As amostras coletadas serão apropriadamente armazenadas para análise do presente trabalho, por 

congelamento.  

- Ao participante da pesquisa só caberá a autorização para que seja realizada uma entrevista, aplicação 

de questionário, a coleta de enxague bucal, uso de parte do sangue coletado pelo Hospital e exame 

clínico bucal. 

- Não haverá qualquer despesa ou ônus financeiro aos participantes da pesquisa. O participante da 

pesquisa receberá assistência integral e imediata, de forma gratuita, bem como terá direito a indenização 

em caso de danos decorrente da pesquisa. 

- Não haverá benefícios diretos ao participante da pesquisa, porém o desenvolvimento da pesquisa 

resultará no conhecimento sobre peculiaridades desses pacientes, gerando dados que serão úteis na 
prevenção e/ou controle das doenças causadas pelos herpesvírus, que afeta o bem-estar e equilíbrio 

desses indivíduos, além de apresentar potencial risco para rejeição dos transplantes. Estabelecerá, por 

meio da saliva e sangue, quais variantes virais dos herpesvírus são predominantes na população 
estudada, no decorrer do período pós-transplante, propiciando fontes para um diagnóstico e tratamento 

mais fundamentado. O estudo irá servir de base científica para o desenvolvimento de programas de 

acompanhamento e prevenção ao paciente transplantado renal, voltados para o controle de infecções 

causadas pelos herpesvírus, possibilitando melhores condições de vida e uma menor morbidade desta 
população. 
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- A presente pesquisa apresenta riscos mínimos, por se tratar de um estudo observacional, 

eventualmente, poderá expor o participante da pesquisa ao desconforto do tempo gasto para responder 

o formulário de pesquisa bem como para coletar a saliva e sangue.  

- Os participantes da pesquisa poderão solicitar a qualquer momento os dados individuais coletados por 

este estudo. 

- A pesquisa será realizada de forma confidencial e assegura o compromisso profissional no sigilo 

absoluto das informações coletados durante o estudo.  

- O participante da pesquisa poderá se recusar a participar, ou retirar seu consentimento a qualquer 

momento da realização do trabalho ora proposto, não havendo qualquer penalização ou prejuízo para o 

seu atendimento no ISAS ou Hospital do Rim e Hipertensão. 

- Qualquer dúvida ou solicitação de esclarecimentos, o participante poderá contatar a equipe científica 

pelos números: (011) 3091.7894, com Profa. Dra. Marina Helena Cury Gallottini ou pelo (083) 
98837.2455 (24 horas), com Dmitry José de Santana Sarmento.  

- Qualquer dúvida sobre a ética da pesquisa contactar o Comitê de Ética em Pesquisa (Seres Humanos) 

da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo. Av. Prof. Lineu Prestes, 2227 – 05508-000 
– São Paulo – SP Fone: (11) 3091.7960 – E-mail: cepfo@usp.br Horário de Funcionamento: segunda a 

sexta-feira das 8 às 17h (exceto feriados e recesso universitário). O Comitê é um colegiado 

interdisciplinar e independente, de relevância pública, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, 
criado para defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade para 

contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. (Resolução CNS nº 466 de 2012) 

Número do Parecer - FOUSP: 1.824.857. Número de Parecer UNIFESP: 1.833.247 

Desta forma, eu _________________________________________________, concordo 

voluntariamente em participar da pesquisa, uma vez que o presente termo foi lido, explicado, entendido 

e aceito. 

(    ) NÃO AUTORIZO a utilização de dados ou material biológico (sangue e saliva) em outra pesquisa.  

(   ) AUTORIZO a utilização de dados ou material biológico (sangue e saliva) em outra pesquisa. 

(    ) NÃO QUERO SER consultado da utilização dos meus dados ou material biológico (sangue e saliva) 
em outra pesquisa, desde que a nova pesquisa seja aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa.  

(    ) QUERO SER consultado da utilização dos meus dados ou material biológico (sangue e saliva) em 
outra pesquisa. 

Este documento é elaborado em duas vias, sendo uma do participante da pesquisa e uma do pesquisador 

responsável. 

_________________,___ de __________201_. 

_______________________________          _________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável         Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

 

APÊNDICE E – Ficha de controle de pacientes Transplantados Renais – FOUSP 
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Controle de ficha: ________                CONVÊNIO: _______________ 

Data das coletas: 1ª Coleta:_______________2ª Coleta________________3ª Coleta_______________ 

DADOS DEMOGRÁFICOS  

Nome:                                                                                                           Data de nascimento: 

Telefone: Procedência: 

Idade: 
______ 

Sexo:  
(  )Masculino 

(  ) Feminino 

Estado civil: 
(    ) Solteiro(a)      (    ) Viúvo (a) 

(    ) Separado(a)  

(    ) Casado(a)/União estável    

Raça: 
(    ) Leucoderma 

(    ) Feoderma 

(    ) Melanoderma 

(    ) Outra:___________ 

Renda familiar: ____________ 

(    ) 1-3 SM          (    ) 4 - 6 SM      (    ) 7 -10 SM      (    ) Mais de 10 SM                    SM=R$ 880,00 

Profissão:  

Escolaridade:    (  )Fundamental Incompleto       (  ) Fundamental Completo        (  )Médio incompleto  
             (  )Médio completo      (  )Superior incompleto       (  )Superior completo     (   )Pós-graduação 

 

HISTÓRICO DE TABAGISMO, ETILISMO E DROGAS ILÍCITAS  

Fuma: (   ) Sim       (   ) Não Quantos cigarros ao dia?  Há quantos anos? 

Já fumou: (  ) Sim - Tempo:_______        
(   ) Não 

Quantos cigarros ao dia?  Parou há quantos anos? 

Faz uso de drogas ilícitas: (   ) Sim – Tempo:________      (   ) Não          Qual? 

Já usou drogas ilícitas: (   ) Sim  – Tempo:________     (   ) Não Qual? 

Bebe: (   ) Sim      

           (   ) Não 

Frequência: (   )Nunca    (   ) Diariamente    (   ) Semanalmente  

(  )Esporadicamente (festas/ocasiões especiais) Há quanto 

tempo?______ 

Já Bebeu:  

(  ) Sim – Tempo:____ 
(  ) Não 

Frequência: (   )Nunca    (    ) Diariamente    (    ) Semanalmente  

(  )Esporadicamente (festas/ocasiões especiais) Parou há quanto 

tempo?_ 

 

DADOS MÉDICOS 

Data do transplante:  Tempo de diálise: _______ 

( )  Hemodiálise     (  

)Peritoneal                      

Tempo do transplante: 

Tipo do transplante:    (   ) Doador vivo -  Quem:                                        (   )Doador cadáver       

Doença base:  

(    ) Glomerulonefrite                                                      (    ) Diabetes 

(    ) Pielonefrite                                                               (    ) Hipertensão arterial 
(    ) Rins policísticos                                                       (    ) 

Outra:____________________________________ 

Comorbidades presentes no pré-transplante: 
(    ) Diabetes – Tipo: __                  (    ) Hipertensão                     (    ) História de infarto do miocárdio     

(    ) Histórico de AVC                     (    ) Hepatite viral  (tipo):___        (    ) Anemia 

(    ) Discrasia sanguínea                  (    ) Depressão/ansiedade              (    ) Gastrite 

(    )Alergia a medicação-Qual?_____________ 
(    ) Outra doença:______________________________________________________________ 
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HISTÓRIA ODONTOLÓGICA 

COLETAR NO PRÉ-TRANSPLANTE 

Fez tratamento odontológico pré-transplante?     (   ) Sim     (   ) Não 

Qual(is)? (   ) Dentística   (   ) Periodontia   (   ) Cirurgia   (    ) Endodontia    (    ) Outro: 

Alguém o informou sobre a necessidade de tratamento odontológico antes do transplante?(   ) 
Sim (   ) Não 

COLETAR NO PÓS-TRANSPLANTE DURANTE A 3ª COLETA (40-50 dias) 

Fez tratamento odontológico pós-transplante?     (   ) Sim     (   ) Não 

Qual(is)? (   ) Dentística   (   ) Periodontia   (   ) Cirurgia   (    ) Endodontia    (    ) Outro: 

Houve dificuldade em encontrar dentista para tratamento? (   ) Sim   (   ) Não    (  ) Não se 

aplica 

Qual motivo? (   ) Custo   (   ) Receito do CD   (   ) Medo de dentista   (   ) Outro:_________________ 

Você teve alguma complicação na boca neste período? (   ) Sim     (   ) Não 

Qual? 

Período (dias após o transplante): (    ) 0-15         (    ) 16-30           (    ) > 30 

Houve necessidade de internação? (   ) Sim     (   ) Não 

 

ESQUEMA DE TERAPIA IMUNOSSOPRESSORA E MEDICAÇÕES UTILIZADAS 

Medicamento Apresentação Dose(mg)/dia Posologia 

Tacrolimus    

Ciclosporina    

Micofenolato de sódio (Myfortic)    

Micofenolato de mofetila (CELLCEPT)    

Sirolimus    

Azatioprina    

Prednisona    

Sulfametoxazol + trimetoprima (Bactrim)    

Omeprazol    

Atenolol    

Furosemida    

Metformina    

Ranitidina    

    

 

DADOS BASAIS 

VARIÁVEL Valores de referência 

PERIODO AVALIADO 

Pré-

transplante 

(Até 7 dias 

antes) 

Pós-

transplante 

(15-20 dias) 

Pós-

transplante 

(40-50 dias) 

Contagem de hemácias  3,9-5,03 milhões/mm3    

Contagem de hemoglobina  12-15,5 g/dL    

Contagem de leucócitos  3.500-10.500 N/mm3
    

Contagem de neutrófilos 1700-8000 N/mm3
    

Contagem de línfocito 900-2900 N/mm3
    

Contagem de plaquetas  150.000-450.000 N/mm3
    

Glicose  75-99 mg/dL    

Cálcio iônico  1,11-1,40 mmol/dL    

Creatinina  0,6-1 mg/dL    

Uréia  10-45 mg/dL    

Sódio  137-145 mEq/L    
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Potássio  3,6-5 mEq/L    

Desidrogenase lácta (DHL) 140 a 271 U/L    

PTH 15-68 pg/mL    

Anti-HCV 
Não Reagente : < 0,8 
Indeterminado: 0,8 a 1,2 
Reagente: > 1,2 

   

Anti-HIV 
Não Reagente : < 0,8 
Indeterminado: 0,8 a 1,2 

Reagente: > 1,2 

   

HBSAg 
Não Reagente : < 0,8 
Indeterminado: 0,8 a 1,2 
Reagente: > 1,2 

   

Sorologia CMV (IgG) Não reagente : < 6 
UA/mL        
Indeterminado: 6 a 15 

UA/mL 
Reagente: > 15 UA/mL 

   

Concentração Tracolimus ng/mL    

Concentração Micofenolato 
de sódio 

ng/mL 
   

Concentração ___________ ng/mL    

Concentração ___________ ng/mL    

 

QUESTIONÁRIO DE QUALIDADE DE VIDA Oral Health Impact Profile (OHIP14) 

PRÉ-TRANSPLANTE 

Pergunta 0 1 2 3 4 

1.Você teve problemas para falar alguma palavra por causa de problemas com sua boca 

ou dentes? 

     

2.Você sentiu que o sabor dos alimentos ficou pior por causa de problemas com sua boca 

ou dentes? 

     

3.Você sentiu dores em sua boca ou nos seus dentes?      

4.Você se sentiu incomodado ao comer algum alimento por causa de problemas com sua 

boca ou dentes? 

     

5.Você ficou preocupado por causa de problemas com sua boca ou dentes?      

6.Você se sentiu estressado por causa de problemas com sua boca ou dentes?      

7.Sua alimentação ficou prejudicada por causa de problemas com sua boca ou dentes?      

8.Você teve que parar suas refeições por causa de problemas com sua boca ou dentes?      

9.Você encontrou dificuldade para relaxar por causa de problemas com sua boca ou 

dentes? 

     

10.Você sentiu-se envergonhado por causa de problemas com sua boca ou dentes?      

11.Você ficou irritado com outras pessoas por causa de problemas com sua boca ou 

dentes? 

     

12.Você teve dificuldades em realizar suas atividades diárias por causa de problemas com 

sua boca ou dentes? 

     

13.Você sentiu que a vida, em geral, ficou pior por causa de problemas com sua boca ou 

dentes? 

     

14.Você ficou totalmente incapaz de fazer suas atividades diárias por 

causa de problemas com sua boca ou dentes? 

     

LEGENDA: Nunca (0), Raramente (1), Às vezes (2), Repetidamente (3) e Sempre (4). 

PÓS-TRANSPLANTE (DURANTE A 3ª COLETA - 40-50 DIAS) 

Pergunta 0 1 2 3 4 
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1.Você teve problemas para falar alguma palavra por causa de problemas com sua boca 

ou dentes? 

     

2.Você sentiu que o sabor dos alimentos ficou pior por causa de problemas com sua boca 

ou dentes? 

     

3.Você sentiu dores em sua boca ou nos seus dentes?      

4.Você se sentiu incomodado ao comer algum alimento por causa de problemas com sua 

boca ou dentes? 

     

5.Você ficou preocupado por causa de problemas com sua boca ou dentes?      

6.Você se sentiu estressado por causa de problemas com sua boca ou dentes?      

7.Sua alimentação ficou prejudicada por causa de problemas com sua boca ou dentes?      

8.Você teve que parar suas refeições por causa de problemas com sua boca ou dentes?      

9.Você encontrou dificuldade para relaxar por causa de problemas com sua boca ou 

dentes? 

     

10.Você sentiu-se envergonhado por causa de problemas com sua boca ou dentes?      

11.Você ficou irritado com outras pessoas por causa de problemas com sua boca ou 

dentes? 

     

12.Você teve dificuldades em realizar suas atividades diárias por causa de problemas com 

sua boca ou dentes? 

     

13.Você sentiu que a vida, em geral, ficou pior por causa de problemas com sua boca ou 

dentes? 

     

14.Você ficou totalmente incapaz de fazer suas atividades diárias por 

causa de problemas com sua boca ou dentes? 

     

LEGENDA: Nunca (0), Raramente (1), Às vezes (2), Repetidamente (3) e Sempre (4). 

DADOS CLÍNICOS 

VARIÁVEL 

PERIODO AVALIADO 

Pré-transplante 

(Até 7 dias antes) 

Pós-transplante 

(15-20 dias) 

Pós-transplante 

(40-50 dias) 

Xerostomia (    ) Sim (    ) Não (    ) Sim (    ) Não (    ) Sim (    ) Não 

Usa prótese 
(    ) Sim - (    ) PT   (    ) PPR 
(    ) Não 

(    ) Sim - (    ) PT   (    ) PPR 
(    ) Não 

(    ) Sim - (    ) PT   (    ) PPR 
(    ) Não 

Lesão em pele (    ) Sim (    ) Não (    ) Sim (    ) Não (    ) Sim (    ) Não 

Linfonodos 
anormais 

(    ) Sim (    ) Não 
Característica:_____________ 
_________________________ 

(    ) Sim (    ) Não 
Característica:_____________ 
_________________________ 

(    ) Sim (    ) Não 
Característica:_____________ 
_________________________ 

Aumento de 
glândula salivar 

(    ) Sim (    ) Não 
(    ) Parótida 
(    ) Submandibular 
(    ) Sublingual 

(    ) Sim (    ) Não 
(    ) Parótida 
(    ) Submandibular 
(    ) Sublingual 

(    ) Sim (    ) Não 
(    ) Parótida 
(    ) Submandibular 
(    ) Sublingual 

Lesão oral (    ) Sim (    ) Não (    ) Sim (    ) Não (    ) Sim (    ) Não 

Característica da 
lesão oral 

(    ) Vesicular      
(    ) Bolhosa     

(    ) Ulcerativa     
(    ) Crostosa 
(    ) Outro aspecto: 
_______________ 

(    ) Vesicular      
(    ) Bolhosa     

(    ) Ulcerativa     
(    ) Crostosa 
(    ) Outro aspecto: 
_______________ 

(    ) Vesicular      
(    ) Bolhosa     

(    ) Ulcerativa     
(    ) Crostosa 
(    ) Outro aspecto: 
_______________ 

Localização da 
lesão oral 

(    ) Palato:___________ 
(    ) Língua:___________ 
(    ) Rebordo alveolar:______ 
(    ) Assoalho bucal:________ 

(    ) Mucosa jugal:_________ 
(    ) Lábio:___________ 
(    ) Trígono retromolar:_____ 
(    ) Orofaringe:____________ 

(    ) Palato:___________ 
(    ) Língua:___________ 
(    ) Rebordo alveolar:______ 
(    ) Assoalho bucal:________ 

(    ) Mucosa jugal:_________ 
(    ) Lábio:___________ 
(    ) Trígono retromolar:_____ 
(    ) Orofaringe:____________ 

(    ) Palato:___________ 
(    ) Língua:___________ 
(    ) Rebordo alveolar:______ 
(    ) Assoalho bucal:________ 

(    ) Mucosa jugal:_________ 
(    ) Lábio:___________ 
(    ) Trígono retromolar:_____ 
(    ) Orofaringe:___________ 

Diagnóstico clínico 
da lesão oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Candidíase (    ) Sim (    ) Não (    ) Sim (    ) Não (    ) Sim (    ) Não 
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Tipo: ___________ Tipo: ___________ Tipo: ___________ 

Leucoplasia pilosa (    ) Sim (    ) Não (    ) Sim (    ) Não (    ) Sim (    ) Não 

Hiperplasia 
gengival 
medicamentosa 

(    ) Sim (    ) Não 
Grau: (   ) 1(   )2 (   )3  

(    ) Sim (    ) Não 
Grau: (   ) 1(   )2 (   )3 

(    ) Sim (    ) Não 
Grau: (   ) 1(   )2 (   )3 

Internação (    ) Sim – Motivo:________ 
(    ) Não 

(    ) Sim – Motivo:________ 
(    ) Não 

(    ) Sim – Motivo:________ 
(    ) Não 

 

PERFIL DA EXCREÇÃO DO HERPESVÍRUS NA SALIVA 

VARIÁVEL 

PERIODO AVALIADO 

Pré-transplante 
Pós-transplante 

(15-20 dias) 

Pós-transplante 

(40-50 dias) 

Positividade para HSV-1  (    ) Sim (    ) Não 
QNT:______________ 

(    ) Sim (    ) Não 
QNT:______________ 

(    ) Sim (    ) Não 
QNT:______________ 

Positividade para HSV-2 (    ) Sim (    ) Não 
QNT:______________ 

(    ) Sim (    ) Não 
QNT:______________ 

(    ) Sim (    ) Não 
QNT:______________ 

Positividade para EBV (    ) Sim (    ) Não 
QNT:______________ 

(    ) Sim (    ) Não 
QNT:______________ 

(    ) Sim (    ) Não 
QNT:______________ 

Positividade para CMV (    ) Sim (    ) Não 
QNT:______________ 

(    ) Sim (    ) Não 
QNT:______________ 

(    ) Sim (    ) Não 
QNT:______________ 

Positividade para VZV (    ) Sim (    ) Não 
QNT:______________ 

(    ) Sim (    ) Não 
QNT:______________ 

(    ) Sim (    ) Não 
QNT:______________ 

Positividade para HHV-6 A (    ) Sim (    ) Não 
QNT:______________ 

(    ) Sim (    ) Não 
QNT:______________ 

(    ) Sim (    ) Não 
QNT:______________ 

Positividade para HHV-6 B (    ) Sim (    ) Não 
QNT:______________ 

(    ) Sim (    ) Não 
QNT:______________ 

(    ) Sim (    ) Não 
QNT:______________ 

Positividade para HHV-7 (    ) Sim (    ) Não 
QNT:______________ 

(    ) Sim (    ) Não 
QNT:______________ 

(    ) Sim (    ) Não 
QNT:______________ 

Positividade para HHV-8 (    ) Sim (    ) Não 
QNT:______________ 

(    ) Sim (    ) Não 
QNT:______________ 

(    ) Sim (    ) Não 
QNT:______________ 

 

CPO-D 

     

 
 

Diagnóstico Código 

Indicado para extração / 

Dente ausente  A 

Dente Perdido (extração) X 

Restauração  

Cárie  

 

CPO-D individual:  

Risco: (    ) muito baixo (0,0 a 1,1)              (    ) baixo (1,2 a 2,6)                   (    ) moderado 

(2,7 a 4,4)   

                                          (    )alto (4,5 a 6,5)                             (    )muito alto (6,6 e mais)  
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INDICE PERIODONTAL COMUNITÁRIO  

                            

           

 
Pré-transplante  

                            

           

0 – Hígido 

1 - Sangramento 

2 – Cálculo 

3 – Bolsa 4-5 mm 

4 – Bolsa 6 + mm 

X - Excluído 

0 – Hígido 

1 - Sangramento 

2 – Cálculo 

3 – Bolsa 4-5 mm 

4 – Bolsa 6 + mm 

X - Excluído 
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Pós-transplante (40-50 dias)  

 


