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RESUMO 
 
 

Rabelo NN. Análise molecular de DNA viral na parede de aneurismas 
intracranianos rotos e não rotos [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo; 2021. 
 
Introdução: A hemorragia subaracnóidea (HSA) causada por aneurisma 
intracraniano (AI) pode causar, aproximadamente, 50% de mortalidade entre 
pacientes na faixa etária laboral. A fraqueza estrutural do vaso arterial e sua 
ruptura ainda são fenômenos pouco compreendidos. Recentes avanços na 
detecção de DNA viral e a associação de vírus com doenças vasculares 
fomenta a hipótese de correlacionar a presença de DNA viral na parede do 
vaso arterial e o AI. O vírus Torque teno vírus (TTV), recentemente, foi 
descrito e possui alta prevalência na população mundial. Este vírus causa 
uma viremia no hospedeiro, associada a diversas infecções em estados de 
imunossupressão do paciente, como sepse e transplante. Por outro lado, o 
Pan-Herpes vírus humano (pan-HHV), também é muito prevalente. A 
presença de vírus pode levar a uma resposta inflamatória crônica silenciosa, 
consequentemente, fragilizando a parede dos vasos arteriais sistêmicos a 
longo prazo. Objetivo: Avaliar a presença de DNA viral dos vírus TTV e pan-
HHV em tecidos arteriais de AI rotos e não rotos Método: 401 pacientes 
foram atendidos na Divisão de Clínica Neurocirúrgica do Hospital das 
Clínicas da FMUSP. Os pacientes foram divididos em dois grupos: os com 
aneurismas rotos (244) e os com aneurismas não rotos (177). Os vírus 
analisados foram pan-HHV e TTV nas amostras de tecido vascular cerebral. 
Os critérios de inclusão e exclusão foram aplicados para seleção da 
população do estudo. As amostras foram coletadas após a clipagem 
microcirúrgica e, em seguida, conservadas e submetidas à extração de DNA 
e à reação em cadeia da polimerase para TTV e pan-HHV, sendo analisados 
seus oito subtipos. Resultados: foram analisados 35 casos de pacientes 
elegíveis em que a coleta do material foi factível, destes 22 (62,8%) eram 
AIs rotos e 13 (37,2%) AIs não rotos. O gênero feminino representou a maior 
parte da amostra (n = 29; 82,9%), sendo 18 (81,8%) casos rotos e 
11(18,2%) não rotos.  Os vírus foram detectados em 16 amostras (46%). O 
TTV em 15 (43%) casos, sendo 10 (28,6%) rotos e cinco (14,4%) não rotos. 
Apenas um caso da análise revelou-se positivo para pan-HHV com detecção 
do Epstein-Barr (3%), sendo este paciente do sexo feminino, aneurisma roto 
e apresentando múltiplos aneurismas. Os aneurismas múltiplos 
corresponderam a 14 pacientes (40%) da amostra, sendo sete pacientes 
igualmente distribuídos entre os grupos roto e não roto. A associação entre 
presença do vírus e múltiplos aneurismas esteve presente em seis (17,2%, 
p=0,781) casos não sendo estatisticamente significativo. As associações 
entre a presença do vírus na parede de AI não roto e de AI roto, não se 
mostraram estatisticamente significativos (p=0,507). Conclusão: A presença 
de DNA viral de HHV e TTV na parede de AI, correspondeu a 46% da 



xix 

amostra, sendo estes 68% AI rotos. Este achado sugere que a infecção 
crônica viral pode desempenhar papel na fisiopatologia da formação de AI 
como fator de risco, no que se refere à influência da alteração da 
citoarquitetura do vaso, em razão do processo inflamatório envolvido.  
 
Descritores: Aneurisma intracraniano; Hemorragias intracranianas; 
Hemorragia subaracnóidea; Virologia; DNA viral; Torque teno vírus; 
Infecções por Herpesvirus. 
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ABSTRACT 
 
 

Rabelo NN. Molecular analysis of viral DNA in patients with ruptured and 
unruptured intracranial aneurysms [thesis]. São Paulo: “Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo”; 2021. 
 
Introduction: Subarachnoid hemorrhage (SAH) caused by intracranial 
aneurysm (IA) can cause approximately 50% mortality among patients in the 
working age group. The mechanism of aneurysm formation, the structural 
weakness of the vessel, and its rupture remain poorly understood. Recent 
advances in the detection of viral DNA and the association of viruses with 
vascular diseases justify studying the hypothesis on the relationship between 
viral infection and the development of cerebral aneurysmal disease. The 
Torque teno virus (TTV) has recently been discovered and has a high 
prevalence in the worldwide population. It promotes a lifelong viremia that is 
associated with many host infections in cases of immunosuppression. On the 
other hand, the human pan-Herpesvirus (pan-HHV) is also very prevalent. 
The presence of pathogens implies a silent chronic inflammatory response 
and changes in the systemic vessel wall. Objective: This study aims to 
evaluate the prevalence of viral DNA of TTV and pan-HHV in ruptured and 
non-ruptured IA arterial tissues. Method: 401 patients were admitted in the 
Neurosurgery Department of Hospital das Clinicas FMUSP at Instituto 
Central. The patients were divided into two groups: those with ruptured 
aneurysm (244) and those with non-ruptured aneurysm (177). The viruses 
analyzed were pan-HHV and TTV in samples of aneurism wall. Inclusion and 
exclusion criteria were applied. In the operating room, the samples were 
collected after microsurgical clipping. They were properly preserved and 
subjected to DNA extraction and polymerase chain reaction for TTV and pan-
HHV (eight sub-types were analyzed). Results:  Thirty-five cases were 
eligible, of which 22 (62.8%) were ruptured aneurysms, and 13 (37.2%) were 
non-ruptured aneurysms. The female gender represented most of the sample 
(n = 29; 82.9%), with 18 (81.8%) ruptured cases and 11 (18.2%) non-
ruptured aneurysms. The virus was detected in 16 samples (46%). TTV was 
detected in 15 (43%) cases, 10 (28,6%) of which were ruptured and five 
(14,4%) were non-ruptured. Only one case of pan-HHV analysis was positive 
with the Epstein–Barr virus (3%). This female patient had a ruptured 
aneurysm and multiple aneurysms. Multiple aneurysms accounted for 14 
(40%) cases, with seven patients equally distributed between the ruptured 
and non-ruptured groups. The association between the presence of the virus 
and multiple aneurysms was present in six (17.2%, p = 0.781) cases and was 
not statistically significant. The associations between the presence of the 
virus on the unruptured IA wall and the ruptured IA was not statistically 
significant (p = 0.507). Conclusion: The TTV and HHV DNA in the wall of IA, 
represent 46% of the sample, and 68% of ruptured IA. This finding suggests 
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that infection may play a role in the pathophysiology of IA as a risk factor, 
regarding the influence of the virus on the inflammatory process. 
 
Descriptors: Intracranial aneurysm; Intracranial hemorrhage; Subarachnoid 
hemorrhage; Virology; Viral DNA; Torque teno virus; Human Herpes virus. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A doença aneurismática cerebral tem um significativo impacto na 

saúde da população. A prevalência de aneurisma intracraniano (AI) pode 

chegar de 3-5% da população adulta e é a causa de, aproximadamente, 80-

85% de hemorragias subaracnóideas (HSA) não traumáticas. No sexo 

feminino, a prevalência é maior, correspondendo a quase 2/3 dos doentes. 

Até 20-30% apresentam-se como aneurismas múltiplos. A ruptura de AI está 

associada com 5-15% de acidente vascular cerebral hemorrágico (AVCH). 

HSA é a principal consequência de AI roto, com mortalidade de 30-50% e 

sequelas na maioria dos casos. Três a cada cinco pacientes que 

sobrevivem, tornam-se funcionalmente dependentes (1-3).  

O estresse hemodinâmico na parede na bifurcação arterial e o 

processo inflamatório podem sobrecarregar a parede do vaso, aumentando 

as forças de cisalhamento e estresse vascular ao longo do tempo e levar a 

menor resistência das camadas vasculares, com consequente fragilidade e 

possível formação de uma saculação e ruptura. O risco de formação e 

ruptura de AI pode aumentar, dependendo de fatores modificáveis e não 

modificáveis. Os fatores modificáveis são tabagismo, hipertensão arterial 

sistêmica descontrolada, uso de drogas ilícitas (um exemplo, é a cocaína), 

sangramento prévio de AI, abuso de álcool e uso de drogas 

simpatomiméticas. Os fatores não modificáveis são história familiar (definido 

como, pelo menos, dois parentes de primeiro grau apresentando AI) e 

aneurismas maiores que 7 mm de tamanho (1-3). 

A incidência aumenta com a idade, com seu pico por volta dos 50 

anos. Outras características não modificáveis são maior prevalência no sexo 

feminino, razão entre tamanho e colo do aneurisma, múltiplos aneurismas, 

AVCI antigo, etnias como a japonesa, finlandesa e hispânica. Doenças que 

também podem estar presentes são as do tecido conectivo, representado 

pelas síndromes de Ehlers-Danlos e Marfan e doença dos rins policísticos (1).  
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Torque teno vírus (TTV) do latim (Torques and Tenuis), significa colar 

e fino, respectivamente, representando duas de suas características 

moleculares. Descoberto em 1997, é vírus agrupado na família Circoviridae 

do gênero Anellovirus. A infecção do TTV tem prevalência de mais de 95% 

na população, apresenta dissociação com idade, condição de saúde e 

condição socioeconômica. Esse vírus é do tipo comensal e parece não 

induzir uma manifestação clínica específica, porém está presente em 

associação com várias condições, como transfusão sanguínea, linfoma, 

mieloma e doenças que afetam a imunidade acabam aumentando a viremia, 

incluindo sepse, câncer e transplante (4). 

Por outro lado, o Herpes vírus humano (HHV) pode causar diversas 

condições, como rinites, esofagite, colite, pneumonia, infecção neonatal, 

infecção genital, vasculite, trombose isquêmica, aterosclerose, câncer, 

doença inflamatória, arterite de grandes células e granulomatose de aorta. 

Um exemplo de HHV é o Epstein-Barr vírus (EBV) que, em sua forma 

latente, está presente em 90% da população mundial. A saliva é sua 

principal via de transmissão (5, 6). 

Diversos estudos analisaram a presença de bactérias e vírus e seu 

potencial em predispor a infecções crônicas e desencadear processos 

patológicos, por meio de mecanismos inflamatórios. Estudos evidenciaram 

associações entre periodontite e o desenvolvimento de doenças, como 

aneurisma cerebral, aneurisma de aorta e AVCI, como por exemplo. Outros 

estudos avaliaram a relação da alteração da microbiota intestinal e o 

aneurisma cerebral, em testes feitos com animais. (5, 6). 

Alguns estudos evidenciam relação da alteração da flora intestinal 

normal e aumento da prevalência de condições que geram dor crônica ou 

fibromialgia, por meio do aumento e perpetuação de inflamação crônica. 

Outros trabalhos associaram, por exemplo, doenças demenciais com a 

presença de infecção viral. Nos últimos 4 anos, essas pesquisas avançaram 

muito e suportam o entendimento que patógenos podem levar a processos 

inflamatórios e desencadear tanto ações locais como sistêmicas, ativando e 
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perpetuando a ação de citocinas e processos inflamatórios. No caso de 

doença aneurismática cerebral, estudada nesta tese, as atuais evidências 

em relação a fatores de risco clássicos não são suficientes para justificar 

isoladamente as alterações inflamatórias ocorridas na microvasculatura e 

citoarquitetura no processo de desestruturação da parede do vaso, podendo 

desencadear a formação e ruptura de AI. Esta lacuna do conhecimento 

motivou o atual estudo a pesquisar uma relação entre infeção viral na 

parede vascular arterial e o AI (7-18). 

Inflamação crônica pode enfraquecer a parede arterial e, 

consequentemente, formar um AI, bem como colaborar com sua ruptura. 

Esta hipótese é devido ao processo que decorre da inflamação da artéria, 

acompanhada de alterações em suas camadas, como por exemplo, 

apoptose, infiltração de células T, macrófagos, ativação de complemento, 

modificação das tight junctions, interleucinas IL1, IL17, TNFß e interfeferon. 

Essa condição, em conjunto com os conhecidos fatores de risco, pode estar 

presente na formação do aneurisma cerebral. Pyysalo et al.(14) estudaram a 

presença de bactérias periodontais na parede de AI, incluindo o grupo 

Prevotella intermedia, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, 

Streptococcus sp., Str. mitis, Porphyromonas gingivalis Fusobacterium 

nucleatum. Patógenos orais e vírus já foram anteriormente estudados e 

detectados em outras condições, como em placas ateroscleróticas e em 

aneurisma de aorta abdominal, corroborando o entendimento da relação 

entre infecções crônicas e desenvolvimento de alterações vasculares (13, 14, 

19-25). 

O desenvolvimento de novas técnicas para analisar o genoma viral e 

a crescente preocupação mundial com a influência das infecções virais e o 

comportamento do desenvolvimento das doenças tem possibilitado 

sequenciar o DNA e aumentar o entendimento a respeito da influência dos 

patógenos na fisiopatologia de doenças vasculares. Nos estudos dos vírus, 

estes avanços possibilitam analisar o impacto da presença do vírus na 

parede do vaso.  
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Os mecanismos sobre formação e ruptura de AI não são totalmente 

conhecidos na literatura. O processo de formação de AI parece se comportar 

de forma diferente. Os fatores de risco conhecidos não explicam esse 

fenômeno em todos os casos em que a doença aneurismática se manifesta. 

Sabe-se, por exemplo, que, pacientes sem fatores de risco também podem 

desenvolver um AI. A detecção de vírus na parede de AI pode preencher 

essa lacuna na literatura no que diz respeito a fator de risco adicional ao 

processo de formação e ruptura de AI, como fator de desarranjo de suas 

camadas por meio de processo inflamatório. 

Infecções de vírus como pan-HHV e TTV são prevalentes na 

população e podem promover infecções crônicas e silenciosas, inclusive nos 

vasos sanguíneos, causar alterações estruturais na citoarquitetura dos 

vasos arteriais, aumentando a fragilização, a inflamação na parede e a 

formação de aneurisma. A resposta e a qualidade da resposta imune do 

paciente podem impactar ativamente o desenvolvimento da condição.  

Esta tese traz diversos estudos correlacionando a presença de 

bactérias no tecido vascular arterial, porém não há estudos a respeito da 

associação de vírus em vasos arteriais cerebrais. Estudos sobre a 

associação de vírus à doença intracraniana foi correlacionado, 

principalmente, com aterosclerose e doenças demenciais. Por outro lado, 

em aneurisma de aorta, já existem estudos mostrando associação tanto de 

bactérias quanto de vírus. Desta forma evidencia os avanços das pesquisas 

dos últimos anos no tocante à presença de patógenos associados à doença 

vascular e sua contribuição na fisiopatologia do desarranjo estrutural da 

parede do vaso. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

1. Avaliar a presença de DNA dos Torques teno vírus e dos Herpes 

vírus humanos em amostras de parede dos aneurismas 

intracranianos rotos e não rotos. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Histórico: aneurisma intracraniano 

 

As primeiras descrições de AI datam de 3.000 anos. Imhotep (2725 

A.C), o fundador da antiga medicina egípcia provavelmente foi o autor que 

descreveu o tratamento de AI no papiro de Ebers. O físico grego Pergamon 

de Galino (129-210 D.C) cunhou o termo aneurisma (“aneurisma”, um 

alargamento; “anu”, do outro lado; “eurys”, ampla) (26, 27). 

Em 1761, Pádua Morgagni descreveu a dilatação do ramo posterior 

das duas carótidas. AI roto foi primeiro descrito em 1765 por Biumi. Em 

1814, Blackall publicou um relato de caso sobre HSA relacionado com 

ruptura aneurismática. Entretanto, John Blackall (1771-1860 D.C) foi o autor 

que fez conexão clínica entre HSA e ruptura aneurismática em uma 

descrição de um caso em 1810 (27-29). 

A primeira descrição cirúrgica foi documentada por Victor Horsley em 

1885, que descobriu acidentalmente um AI na fossa média, operando um 

paciente com tumor cerebral, ligando a carótida cervical com bom resultado 

clínico. Havrey Cushing (1869-1939) descreveu a primeira série de 

pacientes operados com técnicas de craniotomia, “wrapping” da artéria e 

clipagem temporária cervical. Em 1911, Cushing desenvolveu um clipe para 

controle de sangramento em cirurgias de aneurisma (30). 

Pela primeira vez, em 1937, Walter Dandy usou clipes de Cushing 

após pequena variação feita por McKenzie. Esta cirurgia marca o 

nascimento da moderna neurocirurgia vascular. Em 1957, Theodore Kurze 

foi o primeiro neurocirurgião a operar um aneurisma com clipe sob uso de 

microscopia. Até os anos 1970, existiam instrumentos precários com baixa 

magnificação e a neuroanestesia ainda estava em sua fase inicial de 

desenvolvimento. Após os anos de 1970, Yäsargil introduziu os conceitos de 

microscopia aplicada à neurocirurgia e difundiu até os dias de hoje (31). 
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Ao longo do tempo, os avanços são exemplos de bravura, 

engenhosidade e perseverança de pacientes e médicos. Mesmo com 

grandes avanços nos últimos anos, a história natural e a evolução da HSA 

são desfavoráveis e muitos pacientes ainda são vítimas de seus efeitos e 

muitas perguntas ainda precisam ser respondidas com relação à formação e 

ruptura de AI (27). 

 

3.2 Aneurismas cerebrais  

 

Os AIs representam uma dilatação anormal na parede do vaso 

sanguíneo. Eles se desenvolvem, mais comumente, em áreas de bifurcação 

e locais com anormalidades estruturais da parede. Ao analisar as camadas 

de um AI, há ocorrência de fenômenos patológicos. Na camada elástica 

interna, ocorre uma fragmentação e afinamento, enquanto a camada média 

sofre um aumento desordenado de sua estrutura, aumentando seu volume, 

porém de forma não eficaz, gerando menor resistência ao fluxo sanguíneo. 

Por último, a camada mais externa, a adventícia, torna-se mais fibrótica (3, 32, 

33). 

Os aneurismas saculares representam 90% do total de aneurismas. 

Os outros tipos de aneurismas incluem os fusiformes (geralmente, em 

segmentos arteriais longos), traumáticos, micóticos, dissecantes e micro 

aneurismas (em pequenas perfurantes nos casos de hipertensão crônica). A 

circulação anterior comporta 85% dos aneurismas. Felizmente, a maioria 

dos aneurismas é de tamanho pequeno. Aproximadamente, 50-80% dos 

aneurismas não vão se romper durante a vida (34, 35). 

Os AIs são mais prevalentes entre 35-65 anos, sua incidência 

aumenta a cada década com pico aos 60 anos. Observa-se uma razão entre 

mulheres e homens de 2:1. Aproximadamente, 10-30% dos aneurismas 

podem ser múltiplos. A incidência de aneurisma incidental em parentes de 

primeiro grau com aneurisma pode chegar a 4-9%, sendo maior quando se 

compara à população em geral. Os aneurismas de familiares de primeiro 
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grau tendem a romper em tamanho e idade menores, comparados com os 

de ocorrência não familiar (36, 37). 

Os riscos para formação de aneurisma são divididos em fatores de 

risco modificáveis e não modificáveis. Os modificáveis são abuso de álcool, 

terapia hormonal (um exemplo, é estrogênio, ainda controverso) uso de 

drogas, como cocaína, hipertensão arterial, tabagismo, sendo os dois 

últimos os mais importantes. Já os não modificáveis são sexo feminino, já ter 

tido algum evento de HSA, condições genéticas, idade avançada, história 

familiar (dois familiares de primeiro grau), destacando-se os dois últimos. 

Por fim, os três principais fatores de risco são hipertensão, tabagismo e 

história familiar em ordem de importância (38, 39).  

É necessário descartar a presença de síndromes genéticas ou 

condição médica que possam estar associada  ao aneurisma, dentre elas, 

aneurisma de aorta, válvula aorta bicúspide, coarctação de aorta, síndrome 

de Ehlers-Danlos, displasia fibromuscular, telangiectasia hemorrágica 

hereditária, malformação arterial venosa intracraniana, síndrome de 

Klinefelter e Marfan, neurofibromatose tipo 1, síndrome de Noonan, 

feocromocitoma, rins policísticos, pseudoxantoma elástico, esclerose 

tuberosa, deficiência de alfa 1 antitripsina e alfa glucosidase, mixoma atrial e 

osteodisplasia. As síndromes genéticas devem ser consideradas quando 

mais de um membro da família de primeiro grau é afetado (32, 40-42).  

 

3.3 História natural da doença 

 

A manifestação mais comum de AI é sua ruptura com formação de 

HSA. Com o advento de exames de imagens mais sofisticados, é possível a 

detecção cada vez mais precoce dos aneurismas, antes de sua ruptura, 

aumentando a sensibilidade. Os aneurismas não rotos são, em sua maioria, 

assintomáticos (43). 



Revisão da Literatura 12 
  
 

 

Com frequência, a HSA é associada a significante morbimortalidade, 

especialmente, quando o diagnóstico não é feito em tempo adequado. Por 

volta de 2% todas as emergências médicas são relacionadas com dor de 

cabeça e 1-3% destas com HSA. Assim, 85% das HSA não traumáticas 

representam ruptura do aneurisma. Alguns fatores podem levar a maior risco 

de ruptura, como a presença de aneurismas de circulação posterior, 

tamanho (sobretudo quando acima de 7 mm) e histórico de tratamento 

anterior com colo residual presente. Em relação à frequência de ocorrência e 

localização, em ordem decrescente, observa-se a artéria comunicante 

anterior (30%), a comunicante posterior (25%), a cerebral média (20%), a 

bifurcação carotídea (7,5%), a topo de basilar (7%), as artérias cerebelosas 

anteriores posteriores (PICA 3%) e outros tipos (3,5%) (43).  

A HSA apresenta-se com uma clínica típica de cefaleia sentinela (a 

cefaleia caracteriza um alerta clínico, que pode ser acompanhado de HSA) 

ou cefaleia em trovoada, caracterizada por uma dor de cabeça intensa, 

sendo esta referida como a pior da vida do paciente. Outros sintomas podem 

estar presentes, como confusão mental, déficit motor, tontura, disartria, 

alterações visuais, memória, torpor e coma. Alguns sinais podem estar 

presentes, como a rigidez da nuca, perda de consciência, sinais de irritação 

meníngea, epilepsia, síncope, soluço, torpor e coma, alterações cognitivas, 

tontura, disartria, alterações visuais e de memória (1). 

 

3.4 Formação, crescimento, ruptura e inflamação 

 

Nos últimos anos, os estudos avançaram no entendimento 

relacionado à formação, crescimento e ruptura de AI. Entretanto, a 

hipertensão e o tabagismo são os maiores agentes causadores de 

mudanças da arquitetura vascular. Os achados histológicos consistem no 

afinamento da íntima e um remodelamento da túnica média e enrijecimento 

com calcificação da adventícia. O estresse hemodinâmico potencializa esses 

efeitos da formação de aneurismas em ramos arteriais (43). (Figura 1). 
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Figura 1 -  Esquema representando os eventos da parede arterial durante o 
processo de desarranjo da citoarquitetura do vaso arterial no processo de 
formação de AI: (A) Eventos da íntima da túnica: ocorre deterioração da 
parede, hipoplasia de sua camada, mais frágil, mais fina e depósito de 
entrada de células inflamatórias. Quando ocorre a junção de macrófagos e 
lipoproteínas, formam-se células espumosas, aumentando o processo 
inflamatório local. (B) Na túnica média, ocorrem a desorganização da parede 
e a hiperplasia, tornando mais espessa a redução da complacência, 
alterações inflamatórias e deposição de lipoproteínas e células inflamatórias 
contribuem para o fenômeno. (C) Na adventícia, ocorre proliferação de 
colágeno, torna-se mais rígida a redução da complacência. (D) Esta 
representação mostra a diferença entre a deterioração da parede e seu 
estado normal no território afetado do vaso arterial cerebral. No ponto onde 
há fragilidade do vaso adicionada aos fatores de risco, pode ocorrer 
dilatação, formando o aneurisma sacular  

 

 

O estresse de cisalhamento (EC) da parede é alto e pode 

desencadear a sinalização pró-inflamatória na célula endotelial, que recruta 

macrófagos por meio da proteína 1 quimioatraente (MCP1). Esse processo 

leva à expressão de proteases, que são responsáveis pelo rompimento da 

lâmina elástica do vaso e remodelação do colágeno. Ocorrem mudanças na 

orientação e tipo das fibras, levando a um abaulamento externo focal da 

parede e à formação de AIs (44).  
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Além disso, o EC leva à disfunção e rompimento das células 

endoteliais, gerando um processo inflamatório, que implica migração, 

alteração do fenótipo e apoptose da célula muscular lisa vascular, por meio 

de reações bioquímicas. Esse processo leva à secreção de citocinas e 

fatores inflamatórios que degradam a parede vascular, favorecendo ainda 

mais a formação e a progressão dos aneurismas (45).  

A inflamação determina a formação do aneurisma e a progressão 

para a ruptura, portanto, a modulação desse processo pode ser clinicamente 

significativa. As intervenções possíveis ainda são controversas na literatura 

e têm o objetivo de quebrar o ciclo de inflamação no vaso e sua 

consequente fragilidade (46).  

 

3.5 Herpes vírus humanos (HHV) 

 

Os HHV são vírus de DNA fita dupla, com variação de tamanho entre 

120 e 260 nm. O vírion do herpes vírus é composto de quatro estruturas 

morfologicamente diferentes, que constituem o núcleo, responsável por 

abrigar o DNA linear de fita dupla, o capsídeo icosaedro estável composto 

de 162 capsômeros, o tegumento proteico não estruturado e o envelope 

lipídico externo (47). 

Os herpes vírus pertencem à família Herpesviridae, a principal 

característica desta família de vírus é a capacidade de replicação no 

hospedeiro. As partículas virais nunca são completamente eliminadas, 

levando a um quadro de infecção latente (48).  

O Comitê Internacional de Taxonomia de vírus determinou que a 

família Herpesviridae é dividida em três subfamílias, sendo estas os alfa-

herpes vírus, beta-herpes vírus e gama-herpes vírus. Os alfa-herpes vírus 

correspondem aos herpes simplex 1 (HSV-1), herpes simplex 2 (HSV-2) e 

ao vírus varicela-zoster (VZV). Os beta-herpes vírus correspondem aos 

herpes vírus humanos 6 (HHV-6), herpes vírus humano 7 (HHV-7) e o 
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citomegalovírus (CMV), e o gama-herpes vírus corresponde ao herpes vírus 

humano 8 (HHV-8), também conhecido como herpes vírus do sarcoma de 

Kaposi (KSHV) e ao vírus Epstein-Barr (EBV) (47).  

 

3.5.1 Alfa-herpes vírus 

3.5.1.1 Herpes simples 1 

A alta prevalência do HSV-1 na população mundial pode ser 

explicada pela facilidade em sua transmissão, visto que o patógeno é 

facilmente transmitido por via oral. Aproximadamente, 60% da população 

global já entraram em contato com esse patógeno. A principal e mais 

comum manifestação clínica causada pelos HHV são o surgimento de 

vesículas e febres, quadro comumente chamado de herpes labial (49). 

O HSV-1 infecta o hospedeiro por meio do epitélio de mucosa, pele e 

córneas. A entrada viral nas células-alvo ocorre por um processo de 

diversas etapas. Dependendo da linhagem celular, a entrada viral pode 

ocorrer por fusão direta do envelope viral com a membrana plasmática da 

célula, sendo os queratinócitos os principais alvos para a infecção viral (50). 

 

3.5.1.2 Herpes simples 2 

O HSV-2 compartilha diversas semelhanças com o HSV-1, este 

patógeno é o maior responsável pelos casos de herpes genital e, 

consequentemente, úlceras genitais. Uma complicação diretamente 

associada aos casos de herpes genital são as infecções pelo vírus da 

imunodeficiência humana (HIV), visto que as ulcerações genitais facilitam a 

transmissão do HIV, e a alta prevalência do HSV-2 em uma população pode 

ser usada como indicativo para infecções pelo HIV e casos de síndrome da 

imunodeficiência adquirida (AIDS). Estudos apontam que, 

aproximadamente, 50% dos casos de herpes genital em populações de alta 

prevalência também apresentam sorologia positiva para HIV (51).  
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3.5.1.3 Vírus varicela-zoster (VZV) 

O VZV é um herpes vírus neurotrópico. Geralmente, a infecção 

primária causada pelo VZV apresenta-se na infância e é chamada de 

varicela, que é uma doença infecciosa altamente contagiosa, autolimitada, 

mas podem ocorrer complicações, sobretudo, quanto maior for a idade do 

paciente acometido pelo vírus (52). 

Após o período de infecção primária, o VZV entra em um estado de 

latência, infectando os neurônios e a raiz dorsal espinhal. A imunidade 

mediada por células contra o VZV cai com o passar do tempo, resultando 

em uma reativação viral e consequente infecção secundária, comumente 

chamada de Herpes Zoster que, em casos mais graves, pode apresentar 

complicações neurológicas acometendo, particularmente, pacientes 

imunocomprometidos por transplante de órgãos, pacientes com AIDS e 

pacientes com câncer. O mecanismo pelo qual ocorre a redução da 

imunidade mediada por célula ainda não é bem definido. Uma complicação 

causada pela reativação do VZV é a vasculopatia, doença que acomete o 

sistema circulatório, tendo destaque as infecções das artérias (53). 

Os sinais clínicos das vasculopatias são ataques isquêmicos 

transitórios e AVCI. Exames de imagem, como ressonância magnética, 

mostram diversas lesões isquêmicas, sobretudo nas junções de substância 

cinza e branca. As angiografias costumam revelar estenose em grandes 

vasos e dilatação pós-estenose. Estudos epidemiológicos sugerem que a 

infecção do VZV em artérias aumenta consideravelmente a chance de  

AVCI (54).  

 

3.5.2 Beta-herpes vírus 

3.5.2.1 Citomegalovírus (CMV) 

O CMV é um dos integrantes dos beta-herpes vírus transmitidos por 

diversos fluídos corporais e endêmicos em praticamente todas as regiões do 

mundo. O CMV é capaz de produzir infecções duradouras, visto que 
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permanece latente e pode se reativar durante momentos em que ocorre a 

queda de imunidade do hospedeiro (55). A maioria das infecções causadas 

pelo CMV é assintomática, porém em alguns casos pode haver 

manifestação clínica (mononucleose infecciosa). As infecções mais graves 

causadas pelo CMV costumam ser em pacientes imunocomprometidos, 

como nos transplantados ou infectados pelo HIV sem acompanhamento 

médico e tratamento adequado (56).  

O CMV é conhecido, sobretudo, por causar infecções de mãe para 

filho, sendo o vírus que mais causa infecções durante o desenvolvimento 

fetal (57). Cerca de 80% da população mundial são soropositivas para o CMV, 

que é responsável por mais infecções congênitas do que o ZIKA vírus e por 

mais complicações ao feto do que outras condições, como a síndrome 

alcoólica fetal (58). 

O CMV é considerado o mais complexo e o maior dos herpes vírus. O 

vírus estabelece seu estado de latência, sobretudo, nas células que 

apresentam o marcador de membrana CD34, como nas células progenitoras 

hematopoiéticas (59).  

 

3.5.2.2 Herpes vírus humano-6 

Em 1986, o HHV-6 foi descoberto e, após algum tempo, foram 

identificadas duas espécies semelhantes, o HHV-6A e HHV-6B, subfamília 

betaherpesviridae e gênero roseolovírus. Os HHV-6 possuem em comum 

seu comprimento de, aproximadamente, 162 kb e quase 90% de identidade 

nas sequências gênicas, porém são distintos em seus tropismos e em 

epidemiologia (6). O primeiro a ser identificado, em 1986, foi a variante A, e a 

variante B foi descoberta em 1988, porém não foram classificadas como 

vírus distintos (60). 

Originalmente, designado como vírus B linfotrópico humano, o vírus 

foi isolado em pacientes com AIDS, linfomas, linfodenopatias e outras 

desordens linfoproliferativas. Inicialmente acreditava-se que o HHV-6 

possuía tropismo pelas células B, porém estudos posteriores definiram que o 
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vírus infecta e se reproduz em células T, preferencialmente, CD4. A 

diferenciação entre o HHV-6A e HHV-6B também foi baseada na reatividade 

de anticorpos, reatividade das células T e pelo padrão de restrição de 

bandas, bem como propriedades imunológicas (61).  

É bem definido que ambos os HHV-6 replicam-se em linfócitos T, 

porém com diferenciação por meio do receptor primário utilizado para 

infectar a célula. O HHV-6A usa como receptor principal o CD46, receptor 

encontrado em todas as células humanas nucleadas. Estudos mais recentes 

indicam que o principal receptor para o HHV-6B é o CD134. O HHV-6B 

também é capaz de utilizar o CD46 como receptor, mas isso depende da 

cepa viral (61). 

O HHV-6 in vitro pode infectar uma grande variedade de células, 

como fibroblastos, célula natural killer (NK), hepatócitos, células epiteliais, 

endoteliais, astrócitos, oligodendrócitos, células da micróglia e linfócitos T 

CD8 (específico para o HHV-6A). Estudos indicam que os tecidos que o 

HHV-6 consegue infectar in vivo são ainda mais amplos do que in vitro, 

incluindo cérebro, tonsilas, glândulas salivares, rins, fígado e linfonodos. O 

sítio preferencial de latência são os monócitos, macrófagos e células do 

sistema nervoso central. A principal forma de transmissão é por meio da 

saliva, visto que altas cargas virais já foram encontradas nas glândulas 

salivares (61). 

A infecção primária causada pelo HHV-6 é conhecida como roséola 

ou exantema subitum. Sintomas respiratórios podem estar associados. Esta 

doença caracteriza-se por um quadro febril que ocorre entre 2 e 5 dias e 

pela presença de algumas erupções de cor rosa que surgem no tronco e 

propagam-se pelo corpo (62).  

Após entrarem em estado de latência, o HHV-6A e 6B podem 

permanecer no cérebro e, se reativados, induzir a complicações no sistema 

nervoso central (SNC) como, por exemplo, o quadro de encefalite (63). A 

apresentação clínica de encefalite é caracterizada pela alteração do estado 

mental, confusão, convulsões, desorientação e amnésia (64-66).  
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3.5.2.3 Herpes vírus humano-7 

O HHV-7 é um dos integrantes dos roseolovírus, assim como o HHV-

6, sendo responsável por causar exantema subitum em crianças, porém é 

reconhecido que ele não seja o principal causador dessa doença (67).  

Embora seja um vírus consideravelmente prevalente na população 

geral, não é tão patogênico como o HHV-6, visto que não possui tropismo 

por tantas células como o HHV-6 (68).  

 

3.5.3 Gama-herpes vírus 

3.5.3.1 Vírus Epstein-Barr 

O EBV foi descoberto em 1964 em biópsias de linfoma em pacientes 

vindos da África subsaariana (69). O EBV está associado ao sarcoma de 

Kaposi (KSHV) que são patógenos humanos da família dos gamma-herpes 

vírus. As infecções causadas pelos gamma-herpes vírus costumam ser 

assintomáticas em pacientes imunocompetentes; porém, em pacientes 

imunocomprometidos, ambos os vírus são relacionados com o surgimento 

de diversas malignidades, como linfoma de célula B de Hodgkins, Burkitts, 

carcinoma de nasofaringe e o sarcoma de Kaposi (70).  

O EBV infecta quase 95% de toda a população mundial. Esse vírus 

costuma ficar latente na região da orofaringe durante a vida. A infecção pelo 

EBV em adolescentes e jovens costuma resultar em uma doença chamada 

mononucleose infecciosa, caracterizada por dor de garganta, febre, 

linfoadenopatia e esplenomegalia (70). Antes de apresentar o quadro de 

mononucleose, o vírus passa por um período de incubação de quase 6 

semanas (71).  

 

3.5.3.2 Herpes vírus humano-8 

O HHV-8 é associado com doenças hematológicas, bem como 

tumores sólidos. Diferente dos outros herpes vírus, o HHV-8 possui baixa 



Revisão da Literatura 20 
  
 

 

prevalência na população geral, sendo prevalente em algumas regiões do 

globo. O HHV-8 é reconhecido pelo tropismo por linfócitos B (72). 

Populações residentes na África subsaariana e na região da bacia 

amazônica são consideradas populações de alta prevalência, sendo 

encontrado em, aproximadamente, 50% dessas populações. A população do 

mediterrâneo é considerada de média incidência, quase 20% dos indivíduos. 

O grupo de baixa incidência corresponde aos Estados Unidos da América e 

Europa, onde o vírus é encontrado em menos de 5% (72). 

Pela primeira vez, o HHV-8 foi identificado, em 1993, em um paciente 

que apresentava sarcoma de Kaposi. Este vírus passou a ser identificado 

com mais frequência em áreas endêmicas. Com o advento de HIV e a 

expansão dos casos de AIDS, o sarcoma de Kaposi passou a ser mais 

frequente na população, bem como a identificação de HHV-8 (72).  

Em 1972 o sarcoma de Kaposi foi descrito pela primeira vez por 

Moritz Kaposi, quando ele identificou sarcomas multifocais pigmentados na 

pele de homens de idade avançada. A causa do surgimento desses 

sarcomas era desconhecida até 1993, quando o HHV-8 foi identificado como 

o provável causador dessa doença, também associada com quadros de 

imunodeficiência, como por exemplo, em pacientes diagnosticados com 

AIDS (73). 

 

3.5.4 Influência dos HHVs no sistema nervoso central 

As infecções por vírus EBV estão relacionadas à ocorrência de outras 

doenças cerebrais e vasculares. A proteína latente EBV EBNA1 e a proteína 

lítica precoce BZLF1 foram encontradas em astrócitos e micróglia, além de 

linfócitos B em 82% dos casos de esclerose múltipla (EM) em estado ativo 

de transcrição, indicando uma possível correlação com os processos de 

inflamação e degeneração do tecido neural (74).  

Uma complicação rara é a encefalopatia, condição causada pela 

imunotoxicidade da infecção por EBV e, geralmente, restrita a crianças e 
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pacientes imunocomprometidos, mas, que pode afetar pacientes adultos 

imunocompetentes (75). 

Relatos de casos também indicam a ocorrência de mielite transversa 

aguda e a combinação de polirradiculite e síndrome do corno anterior em 

pacientes imunocompetentes, relatando o possível desenvolvimento de 

sequelas neurológicas (5).  

As infecções crônicas ativas podem envolver uma ampla variedade de 

manifestações. O envolvimento de meninges cerebrais, parênquima, sistema 

vascular, epitélio e tecido linfoide vêm sendo relatados como causa de 

distúrbios neurológicos, como dilatação de aneurismas fusiformes, 

meningite, meningoencefalite e encefalomielite disseminada. No sistema 

nervoso central, as consequências vasculares devem-se à invasão direta do 

vírus, à infiltração de linfócitos infectados pelo EBV e à deposição de 

complexos antígeno-anticorpos no endotélio. 

Uma das principais causas de morbidade nas doenças 

cardiovasculares e cerebrovasculares é a aterosclerose. A etiopatogenia das 

placas de ateroma é semelhante ao processo inflamatório crônico, sendo 

possível estabelecer associação com infecções virais. Alguns estudos vêm 

demonstrando alta prevalência de EBV, assim como de CMV e TTV, em 

placas de ateroma, apoiando a hipótese de etiologia viral, sobretudo, em 

pacientes com doenças vasculares (76, 77). 

O AVCI e o acidente vascular cerebral hemorrágico (AVCH) podem 

ser causados por HHV. A ruptura dos vasos dentro de uma lesão do lobo 

temporal causado por HSV-1 é o mecanismo presumido de hemorragia, que 

pode ter um resultado potencialmente fatal. A isquemia cerebral está 

sobretudo relacionada à vasculite cerebral multifocal de grandes vasos 

associados ao HSV-2, em que o desfecho é mais favorável (78). 

A infecção por HSV-1 e HSV-2 pode aumentar o risco de desenvolver 

aterosclerose. Contudo, o nível de anticorpos específicos para CMV e EBV é 

elevado em pacientes com doença vascular e a presença de IgG específica 

para CMV está associada ao desenvolvimento da doença (79-82). 
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3.5.5 Infecção por CMV e outros tipos de aneurismas 

Microrganismos como Treponema Palidum, Chlamydia Pneumoniae e 

CMV estão envolvidos na patogênese do aneurisma de aorta (83). 

Evidências cada vez maiores mostram que o CMV está associado ao 

desenvolvimento de aterosclerose, reestenose após angioplastia coronária 

em pacientes com rejeição crônica e aumento da incidência de infarto do 

miocárdio em transplantados (84-86). 

No tecido, o CMV primeiro infecta fibroblastos e células endoteliais, 

mas o ácido nucleico do CMV é identificado nas placas ateromatosas da 

aorta abdominal. Em particular, o DNA do CMV faz uma reação imuno 

mediada de antígenos precoces, presentes nas diferentes camadas da 

aorta, predominante na aterosclerose (86). 

 

3.6 Torque teno vírus  

 

O Torque teno vírus (TTV), que foi originalmente descoberto em 

1997, revelou-se uma nova família de vírus (87, 88). Atualmente, a 

classificação do TTV está dentro da família Circoviridae, gênero 

Anellovirus, sendo o primeiro vírus descoberto desta família a infectar 

humanos (89).  

 

3.6.1 Vias de transmissão 

A transmissão de TTV pode ocorrer de diversas formas, podendo, 

por exemplo, replicar no fígado, sendo eliminado pelas fezes (90, 91).  

A via de disseminação sexual pode ser possível baseada em 

estudos que observaram DNA de TTV no sêmen (92) e em colo uterino de 

indivíduos infectados (93, 94). Existe ainda uma relação entre a presença 

de TTV e o número de parceiros sexuais. 
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Outra via de transmissão é a vertical. Um estudo realizado por 

Simmonds et al. (1998) (90) não demonstrou a existência de transmissão 

intrauterina de TTV. Em 2000, Morrica et al. (95) testaram o sangue do 

cordão umbilical de 15 mulheres italianas positivas para TTV, em 12 

observaram o vírus, sugerindo transmissão uterina (96). Por outro lado, a 

investigação da presença do vírus no leite materno sugeriu uma 

possível transmissão pós-natal (95, 96). 

A hipótese de transmissão do vírus por via aérea, a depender da 

carga viral, em swabs de secreção nasal de crianças aumenta a hipótese 

de que o vírus possa se espalhar facilmente (97). Leary et al. (1999) (98) 

observaram a presença do vírus em animais de consumo humano: infecção 

em 30% de ovinos, 25% de bovinos, 20% de suínos e 19% de frangos.  

 

3.6.2 Distribuição geográfica 

O TTV tem distribuição global. A soro-prevalência elevada (60-98%) 

de TTV vem sendo demonstrada em pessoas que aparentam ser 

saudáveis em várias localidades em todo mundo. Existe variabilidade 

genética em diferentes regiões, mas alguns genótipos são comuns, 

mesmo em grupos que se apresentam isolados, como é o caso de alguns 

grupos que habitam a floresta equatorial de Papua Nova Guiné, Oceania (99). 

No Brasil, a infecção pelo vírus parece estar presente em 

diversos grupos, mesmo em indivíduos sem história de transfusão 

sanguínea (100). Em um estudo na região Sul do País com 130 pessoas (91 

adultos e 39 crianças com idade entre 0 e 10 anos), encontrou-se presente 

o vírus em 73% entre as crianças e 44% entre os adultos (101).  

 

3.6.3 Potencial patogênico 

A relação entre a presença de TTV e doença hepática ainda é 

controversa (102). Christensen et al. (2000) (103), em seu estudo com 185 

pacientes infectados pelo HIV-1, sugeriram que este vírus poderia facilitar 
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a replicação de TTV em vigência de imunodeficiência, de modo indireto 

pelo seu efeito imunodepressor. Entretanto, os autores observaram que 

a presença de TTV era um fator que pode ser associado à piora do 

prognóstico dos pacientes infectados pelo HIV-1, independente de qualquer 

outro fator relacionado com o agravamento do quadro clínico dessa 

população específica (103).  

Além disso, Diniz-Mendes et al. (2004) (104) observaram que o DNA 

de TTV vem sendo detectado em grupos de pacientes infectados pelo 

HIV com alta carga viral comparativamente aos pacientes do grupo 

controle. Os autores propuseram que os níveis de TTV poderiam 

influenciar em um decréscimo da imunidade do paciente hospedeiro. Além 

do mais, a infecção com diferentes genótipos de TTV está muito mais 

frequente em pacientes com HIV do que nos controles (104). O vírus TTV 

pode ser um fator desencadeante para doenças autoimunes, entre elas, o 

lúpus eritematoso sistêmico (105-110).  

Entretanto, existem evidências em que a viremia de TTV está 

inversamente relacionada à porcentagem de linfócitos T. Em pacientes com 

linfoma e mieloma, a diminuição das células CD8+, após a quimioterapia, foi 

concomitante ao aumento dos níveis de TTV. Por outro lado, os pacientes 

com redução de células CD4+ demonstraram viremia de TTV 

significativamente elevada (111). 

Outras condições médicas que afetam a resposta do sistema 

imunológico também estão associadas a picos de viremia por TTV, incluindo 

sepse, câncer sólido não tratado e transplante de células-tronco e órgãos 

sólidos (112). 

A infecção pelo TTV induz viremia duradoura e, consequentemente, o 

vírus pode ser identificado em diversos órgãos; como fígado, pulmão, 

medula óssea, baço e outros tecidos linfoides. O diagnóstico é feito com a 

detecção de DNA viral em plasma ou outras amostras clínicas. Assim, o 

nível sérico de TTV varia, visto que ocorre um desequilíbrio entre a resposta 
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imune e a replicação viral, e esta variação pode determinar a patogenicidade 

viral (112). 

A alta prevalência e a infecção crônica sugerem que o TTV pode 

estabelecer uma interação bem-sucedida com o organismo hospedeiro, 

evitando a resposta imune. É proposto que o genoma de TTV seja usado 

para alvejar transcritos da célula hospedeira, incluindo um cofator 

denominado NMI, resultando na inibição da sinalização do interferon e 

consequente prejuízo da resposta antiviral do hospedeiro. Provavelmente, 

esse mecanismo não seja o único, nem mesmo o mais importante, portanto, 

novos estudos serão fundamentais para esclarecer as interações 

subjacentes entre o TTV e o hospedeiro (113). 

Embora a infecção crônica não tenha nenhuma manifestação clínica 

clara, está potencialmente associada a doenças hepáticas e respiratórias, 

distúrbios hematológicos, câncer e periodontite. O TTV também está 

relacionado a outras doenças cardiovasculares, sendo já demonstrado seu 

envolvimento direto na formação de placas de ateroma em pacientes 

cardíacos. Seu mecanismo está associado à interferência na atividade do 

fator nuclear kappa beta, importante fator de transcrição na inflamação e 

imunomodulação. Também é possível que a indução da resposta Th2 

durante a replicação viral esteja incluída nesse processo (114, 115).  

Ao infectar as células do paciente, assim chamados de hospedeiro, 

os vírus, pela ação de proteases, podem alterar o metabolismo  

destas (116). Após infectar células como macrófagos e células T, do sistema 

imunológico, o TTV poderia alterar a apresentação e processamento de 

antígenos, transformando em novos epítopos que poderiam servir de 

desencadeantes para a autoimunidade. Analogamente, ao que ocorre 

com o CMV (81), poderiam também interferir com a expressão de 

moléculas de MHC classe I.  

Em alguns casos específicos de TTV, há a presença de uma proteína 

com potencial apoptótico. Anormalidades na regulação da morte celular 

poderiam levar à perda de células como linfócitos regulatórios para o 
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controle da autoimunidade. Todavia, a produção em excesso de restos 

apoptóticos, associada à depuração defeituosa da genética, mediada ou 

induzida pelo vírus, poderia estimular células B autorreativas via receptores 

toll-like (117). 

 

3.7 Aspectos inflamatórios na gênese da formação de AI  

 

A inflamação é uma reação normal do tecido ao estresse mecânico 

ou lesão física, química ou biológica, que se manifesta no acúmulo de 

células inflamatórias e na resposta imunológica. Pela primeira vez, o 

conceito de inflamação foi sugerido nos AI por Virchow, em 1847. Outras 

evidências ocorreram na década de 1930, quando Maass et al. descreveram 

a infiltração de células redondas, provavelmente, linfocíticas, sobretudo, no 

colo de AI (118-121). 

O papel das bactérias na fisiologia de várias doenças vem sendo 

motivo de pesquisa por diversos estudiosos. Assim, a HSA de um AI roto 

causa elevada mortalidade entre os pacientes em idade produtiva (122). 

A inflamação é uma reação do tecido ao estresse, lesão física, química 

ou biológica, que se manifesta no acúmulo de células inflamatórias e na 

resposta imunológica. A inflamação desempenha um papel importante como 

mecanismo de defesa contra patógenos invasores. Mas, em muitas doenças 

inflamatórias agudas e crônicas, a reação inflamatória é asséptica, não 

envolvendo patógenos. Além disso, a inflamação ocorre em muitas doenças, 

como uma reação à lesão do tecido causada por qualquer mecanismo e 

como parte da cicatrização de feridas e da formação de cicatrizes, que no 

caso estudado ocorre na parede do vaso (118, 119).  

Outras evidências são da década de 1930, quando Mass (1937) e 

(1961) descreveu a infiltração de células redondas, provavelmente, 

linfocíticas, em especial, no colo de AI. Estudos posteriores mostraram a 

presença de infiltrações de células inflamatórias e mediadores inflamatórios 
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na parede de AI, sua associação com o enfraquecimento crítico da parede 

de AI e a ruptura da parede e, finalmente, sua associação com o 

enfraquecimento crítico da parede e ruptura da parede de AI (118, 119, 121, 122).  

 

3.7.1 Histopatologia da degradação da parede de AI  

Geralmente, a degradação da parede do AI é iniciada na bifurcação 

da artéria cerebral. Rupturas na lâmina elástica interna e a remodelação da 

parede vascular fazem parte da formação do AI que, normalmente, fornece 

força estrutural às paredes da artéria. Estas alterações foram detectadas, 

sobretudo, nas bifurcações da artéria cerebral de pacientes com AI, mas 

também ocasionalmente em bifurcações em indivíduos saudáveis. Em um 

ambiente experimental, rupturas na lâmina elástica interna de uma artéria 

normal, bem como a formação de AI são alterações que podem ser 

induzidas pela alteração da hemodinâmica de cisalhamento por meio da 

elevação pressórica (121, 123-125). 

As alterações histológicas estão associadas à suscetibilidade de AI à 

ruptura. Frösen et al. (2004) evidenciaram que AI de paredes arteriais com 

aparência normal tinham menor risco de ruptura. Por outro lado, um risco de 

ruptura gradualmente crescente nas paredes mais espessas com hiperplasia 

miointimal, trombo ocasional nas paredes trombosadas mais espessas, 

número reduzido de células murais e em paredes hipocelulares finas com 

trombos organizados. A importância da qualidade da estrutura da parede de 

AI para avaliar sua vulnerabilidade, a ruptura, em conjunto com o estudo dos 

agentes, pode colaborar no entendimento do desarranjo da citoarquitetura 

do vaso (126). 

Células da muscular lisa desencadeiam um processo de 

remodelamento constante e proliferação desorganizada, ativando proteínas 

quinases ativadas por mitogênio (MAPks) e um depósito de tecido fibroso na 

adventícia. São fenômenos que ocorrem no vaso e que desencadeiam um 

processo de remodelamento constante, indicado pela desorganização das 

estruturas da parede e sua fragilidade arquitetural (125-128). 
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3.7.2 Degeneração da parede de AI  

Uma parte do processo degenerativo da parede do AI é o 

desaparecimento de células, especialmente em razão da morte celular da 

camada de músculo liso. A matriz extracelular (MEC), sintetizada sobretudo 

pela camada de músculo liso (e, possivelmente por miofibroblastos), 

mantém a resistência estrutural da parede. Na parede normal da artéria 

cerebral, a camada de músculo liso é, sobretudo, do tipo contrátil, permitindo 

a regulação precisa do fluxo sanguíneo. No entanto no AI, o músculo liso 

sofre perda de células que sintetizam a matriz, levando um período mais 

longo para contrair uma diminuição na síntese e na renovação da MEC e, 

portanto, uma fraqueza estrutural da parede de AI (129-131).  

Tanto a apoptose como a necrose, dois tipos de morte celular, foram 

detectadas na parede de AI. Na apoptose, as células morrem de forma pré-

programada em resposta à sinalização de morte, resultando em um efeito 

pró-inflamatório. Em contraste, a morte celular necrótica em resposta a uma 

lesão aguda leva a uma explosão de conteúdo celular altamente pró-

inflamatório. Por outro lado o mecanismo para formação dos aneurismas 

fusiformes é um pouco diferente, dar-se pela lesão da vasa vasorum (132, 133). 

 

3.7.3 Inflamação da parede de AI e infiltração de células inflamatórias 

A maioria dos AIs (83–84%) rompe-se no domus e o restante na parte 

proximal; apenas 2% das rupturas ocorrem na região cervical. 

Curiosamente, infiltrações de células inflamatórias foram detectadas em AIs 

não rotos em áreas semelhantes dos aneurismas rotos nas mesmas 

proporções. Em uma série de autópsias de 79 AIs não rotos, 29% 

apresentavam leucócitos polimorfos nucleares e outras células inflamatórias. 

Na maioria dos casos (78%), as infiltrações celulares ocorreram no fundo e 

sempre foram acompanhadas de fibrose. Mais importante, a fibrose nunca 

existiu sem uma infiltração de células inflamatórias, sugerindo que seja 

secundária à inflamação. Além disso, em uma série de autópsias de 289 AIs 

rotos, à margem do local da ruptura sempre existia fibrina (134, 135).  
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A fibrose é considerada a fase final das reações inflamatórias 

crônicas. Crompton et al. identificaram as células inflamatórias vistas abaixo 

do endotélio e profundamente na parede de AI, como leucócitos polimorfos 

nucleares, células plasmáticas, além dos leucócitos polimorfos nucleares. As 

análises imuno-histoquímicas verificaram que as células inflamatórias nas 

paredes de AI eram sobretudo macrófagos e linfócitos T (células T), algumas 

células NK e alguns linfócitos B (células B) (135, 136).  

Um aumento nas infiltrações de macrófagos, células T e leucócitos na 

parede do AI está associada à ruptura, mas o gatilho inicial para a 

inflamação de AI ainda é desconhecido. Modelos experimentais de AI 

induzidos por hipertensão em roedores e caninos implicam que a infiltração 

de células inflamatórias não é, necessariamente, a etapa primária na 

formação de AI, mas se manifesta na pré-formação de AI em uma fase 

posterior, por forças de cisalhamento da parede. Nos estudos de AI 

experimentais em roedores, a infiltração de macrófagos segue a formação 

de AI e a disfunção endotelial, como uma resposta à quimiotaxia da parede 

do AI. Como em AI em humanos não podemos realizar uma análise 

semelhante, o momento da infiltração das células inflamatórias no progresso 

da formação de AI em humanos é desconhecido (137-139).  

 

3.7.4  O papel do endotélio e sua hemodinâmica no desencadeamento 
da reação inflamatória 

O dano endotelial é uma das primeiras alterações de AIs em estudos 

experimentais, onde o AI é induzido por hipertensão em roedores (139-146). A 

pressão e o cisalhamento do sangue circulante são fundamentais para a 

função normal das células endoteliais. Como o fluxo altera-se durante a 

progressão do AI, a hemodinâmica do endotélio também se altera, 

provavelmente, sustentando a sinalização molecular das vias pró-

inflamatórias e proliferativas. Como um sinal provável de disfunção, as 

células do endotélio de AI em humanos expressam uma proteína 

quimioatraente de monócitos-1 (MCP-1), altamente quimiotática para células 
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inflamatórias, macrófagos, células T, células NK e basófilos, e a molécula-1 

de adesão de células vasculares (VCAM-1), auxiliando no recrutamento de 

leucócitos. Sua indução surge, provavelmente, pela ativação do fator de 

transcrição nuclear fator kappa B (NF κB), como visto em roedores na fase 

inicial de AI, induzido experimentalmente. O NF κB também é altamente 

ativado na camada da íntima e, envolvido nas respostas celulares ao 

estresse, às citocinas, aos radicais livres e à lipoproteína de baixa densidade 

modificada de forma oxidativa, desempenha um papel fundamental na 

regulação das respostas imunológicas. Em estudos de AI induzidos 

experimentalmente em roedores, a MCP-1 foi expressa no endotélio e 

acompanhada por infiltração de macrófagos na parede de AI. As lesões 

ateroscleróticas aumentaram a expressão endotelial de MCP-1. 

Curiosamente, a MCP-1, com outras quimosinas, citocinas e fatores de 

crescimento, são importantes reguladores da fibrose (139-146). 

O sistema complemento é uma cascata bioquímica e pertence ao 

sistema imunológico inato, porque se torna ativado em resposta ao 

reconhecimento de padrões e não é adaptável. Os marcadores de ativação 

do complemento vêm sendo evidentes de forma consistente nos AIs, tanto 

nos casos rotos como nos não rotos. Curiosamente, a extensão da ativação 

do complemento também se correlaciona com a degeneração da parede de 

AI e o estado de ruptura, indicando o papel da ativação do complemento no 

aumento da inflamação na parede arterial de AI. Os produtos de ativação do 

complemento, C3a e C5a, são quimiotáticos às células inflamatórias e 

induzem a ativação e degranulação de células endoteliais, mastócitos e 

macrófagos, induzindo indiretamente a contração da camada de músculo 

liso e a permeabilidade capilar. A ativação do complemento também pode 

induzir o processo de morte celular por apoptose. A ativação do 

complemento em AIs ocorre por meio de uma via clássica baseada apenas 

no reconhecimento de padrões (147).  
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3.7.5 Modulação de AI e sua relação com a inflamação  

Alterações ateroscleróticas desenvolvem-se na parede arterial como 

uma reação ao estresse mecânico e químico. Na aterosclerose das artérias 

periféricas, tradicionalmente acontece um acúmulo inicial de lipídios, que 

são acompanhados por hiperplasia miointimal, ativação do complemento, 

infiltração de células inflamatórias e, em última instância, acúmulo local de 

colesterol e lipídios na parede arterial. Esta placa aterosclerótica madura 

pode ser calcificada. Acredita-se que a resposta inflamatória seja iniciada 

pelo acúmulo na íntima de LDL, posteriormente, por enzimas pró-

inflamatórias e radicais de oxigênio. No entanto, esse acúmulo de lipídios 

deve ser considerado, como um estado preliminar pró-inflamatório na 

formação de AI (148-150). Aterosclerose pode contribuir, nesse contexto, no 

aumento da inflamação do vaso, adicionado aos fatores que podem alterar a 

citoarquitetura, ativando ainda mais mediadores inflamatórios.  

Em relação aos fatores de crescimento, eles podem contribuir para a 

remodelação, são derivados de plaquetas, fator de crescimento de 

fibroblastos básicos (bFGF) e fatores de crescimento transformadores α 

(TGF- α) e β (TGF- β) e são expressos em AIs. Os fatores de crescimento 

endotelial vascular (VEGF) que atuam na angiogênese, vasodilatação e 

quimiotaxia das células inflamatórias também são expressas. Além disso, os 

AIs também expressam receptores ao fator de crescimento semelhante à 

insulina (IGF), que promove a proliferação celular, com base na expressão 

de fatores de crescimento e receptores de fator de crescimento em  

AIs (151-153).  

IgG também é um ativador potente do sistema complemento, e é 

detectável em AI. A IgG é produzida, sobretudo, por imunização prévia para 

um antígeno específico e ativação da imunidade adquirida. O 

desencadeamento da resposta imune adquirida e a produção de anticorpos 

da classe IgG direcionados contra antígenos específicos requerem a 

expressão prévia do antígeno para uma célula T adjacente. Dependendo da 

origem do antígeno, é expressa em uma proteína de superfície do complexo 
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principal de histocompatibilidade de classe I ou II (MHC-I ou MHC-II). 

Linfócitos T vêm sendo regularmente detectados em estudos imuno-

histoquímicos da parede AI e estão associados à ruptura (154).  

A função das células T depende de seu fenótipo citotóxico das células 

T CD8-positivas (células T) que secretam as citocinas pró-inflamatórias 

interferon gama (IFN-γ) e fator de necrose tumoral alfa (TNF-α). As ações 

das células T auxiliares CD4-positivas (células Th) dependem de sua 

diferenciação, tanto no Th1 ou Th2, direcionadas pela presença de 

interleucina IL-12 ou IL-4. Th 1 e Th2 diferem no perfil de citocinas que 

produzem as células Th1 que produzem sobretudo IFN-γ, TNF-α, TNF-β e 

IL-18, que ativam os macrófagos e as células NK, enquanto Th2 produz, em 

especial, anti-inflamatórios IL-4, IL-5 e IL-10, que induzem o crescimento 

celular e os efeitos anti-inflamatórios. A ativação e a polarização da resposta 

imune adaptativa das células e macrófagos ativados inibem a proliferação da 

musculatura lisa e a produção de colágeno e, com IL-1β e TNF-α, induzem a 

expressão de vários tipos de moléculas de adesão leucocitária. No nível 

transcricional, os receptores para IFN-γ são regulados positivamente nas 

paredes de AI (143, 144). 

Como as citocinas do Th1 inibem a resposta do Th2 e vice-versa, o 

equilíbrio entre Th1 e Th2 teria um efeito substancial sobre a formação de 

AI. As células NK diferem das células T, pois produzem citocinas em 

resposta ao antígeno apresentado na molécula CD1. As principais citocinas 

produzidas pelas células NK são IL-4 e IFN-γ e, assim, uma célula NK pode 

prosseguir efetivamente no direcionamento da resposta da célula T em 

qualquer direção Th1 ou Th2. A mudança de direção da resposta das células 

T de um Th1 para Th2 pode induzir a progressão da dilatação aneurismática 

de um aneurisma de aorta (154-156).  

A presença de um trombo em organização está associada à ruptura 

de AI. A inflamação crônica parece ter múltiplas funções na parede de AI, 

favorecendo, tanto a degeneração da parede de AI, como os mecanismos 

reparadores. A combinação de dados de estudos experimentais de AI em 
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animais e estudos de AIs em humanos revela que um AI parece se formar e 

crescer em resposta ao estresse hemodinâmico em um meio pró-

inflamatório que recruta células inflamatórias, exacerbado pela disfunção 

endotelial, provavelmente, como um mecanismo compensatório para a 

formação de AI. A modulação das estruturas da parede de AI também pode 

levar à formação de novos imunógenos que desencadeiem ainda mais a 

inflamação. Além disso, alguns AIs tornam-se trombosados, o que amplifica 

ainda mais a reação inflamatória em curso e a degeneração da parede. Com 

o efeito líquido da morte celular e a diminuição da renovação da matriz, a 

parede de AI degenera-se gradualmente, perde sua resistência à tração e, 

por fim, rompe-se (157, 158).  

Tanto os eritrócitos como as plaquetas ficam presos na rede de fibrina 

do trombo fresco, e a quimiotaxia e a expressão da molécula de adesão 

auxiliam na infiltração de neutrófilos e macrófagos no local da lesão. Os 

eritrócitos começam a liberar componentes intracelulares que induzem o 

estresse oxidativo e ativam o complemento. Para promover a fibrinólise e a 

deformação do trombo, plaquetas e neutrófilos secretam catepsina G e 

elastase. As enzimas proteolíticas liberadas por neutrófilos e macrófagos, 

provavelmente, estão envolvidas na degradação posterior da parede de AI. 

Posteriormente, as células inflamatórias podem migrar para a parede de AI 
(159-162). 

Apesar de todas as pesquisas sobre AIs, a patobiologia por trás da 

formação e os mecanismos exatos de formação e ruptura permanecem 

desconhecidos. Todas as evidências dos estudos apontam para o 

importante papel da inflamação na formação de AI. Os estudos em amostras 

humanas têm, no entanto, sido limitados na localização das alterações 

histopatológicas comparados com parâmetros clínicos e o estado de ruptura. 

O único conhecimento dos fenômenos relacionados à formação de AI vem 

de estudos experimentais em animais.  
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3.8 Envolvimento de microrganismos na formação de AI  

 

Os estudos preliminares realizados por Pyysalo et al.(13) foram a 

grande motivação para esta pesquisa, um dos pioneiros em estabelecer a 

relação entre infecção periodontal e AIs. No estudo, os autores descreveram 

doenças periodontais causadas por bactérias. Anteriormente, já havia 

descrições de infecções bacterianas, como endocardite e periodontite, 

participando da gênese na formação de aneurisma da aorta (13).  

Nos últimos 4 anos, o grupo Pyysalo et al. (12, 13, 14, 22) ampliou seus 

números de publicações, entendimento e número de população estudada, 

descrevendo uma série de trabalhos sobre a doença periodontal e sua 

relação com AI. Em 2019, Shikata et al. (11) evidenciaram uma relação forte 

entre alterações da flora bacteriana intestinal com desenvolvimento de 

aneurismas em teste com animais. Os dados do Quadro 1 evidenciam os 

principais estudos referentes ao tema. 

É importante ressaltar que se trata de um tópico diferente do conceito 

de aneurismas micóticos, estes são desenvolvidos a partir de infecções 

agudas e, muitas vezes, o tratamento da infecção ocorre em sua resolução 

espontânea; em poucos casos, há necessidade de procedimento  

cirúrgico (163). 

Infecção crônica em sítios que predispõem infecção silenciosa na qual 

a paciente não manifesta sintomas clínicos claros, mas, que a infecção do 

patógeno pode desencadear fenômenos inflamatórios é o ponto de 

discussão. Os trabalhos apresentados foram correlacionados a esse 

fenômeno com bactérias. 

Com relação à análise de vírus, na literatura não há nenhum registro 

de um estudo que analise a presença do patógeno em amostras de 

aneurismas, como foi feito por bactérias anteriormente. Portanto, este 

estudo é inédito no tocante à análise de vírus em aneurismas, 

particularmente, em AIs. Há estudos que avaliam a presença do vírus em 

relação a outras doenças neurológicas como demências, AVCI, doença 
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arterial aterosclerótica, como por exemplo, mas até o momento nenhum 

estudo foi realizado com o fim específico de estudar a presença de DNA viral 

na parede de AI (7-24). 
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Quadro 1 -  Revisão dos principais estudos que relacionam a presença de 
microrganismos e AI 

 

Autores Doença 
estudada Patógeno 

DNA 
detectado/ 

total de 
amostra 

Resultados 

Pyysalo et 
al. 2013 (13) 

Periodontite Aggregatibacter, 
Fusobacterium nucleatum e 
Treponema denticola, 
Actinomycetemcomitans. 

21/36 Primeiro estudo 
evidenciando infecção 
dentária pode fazer parte 
da fisiopatologia na 
doença de AI 

Pyysalo et 
al. 2016 (14) 

Periodontite 
e endodontite 

Endodontite (Streptococcus 
sp., e o grupo Str. Mitis, Str. 
mitis, Str. oralis, Str. sangui 
& Str. gorgonii e o grupo 
Streptococcus anginosus, 
Staphylococcus aureus e 
Staphylococcus 
epidermidis). As bactérias 
periodontais 
(Porphyromonas gingivalis, 
Aggregatibacter, 
actinomycetemcomitans, 
Fusobacterium nucleatum, 
Prevotella intermedia, 
Dialister pneumosintes, 
Parvimonas micra and 
Treponema denticola 

49/70 O DNA bacteriano foi 
detectado em 70% nas 
amostras de AI. 

Pyysalo et 
al. 2018 (12) 

Periodontite Streptococcus sp., Str. 
mitis, 
Prevotella intermedia, 
Fusobacterium nucleatum, 
Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans, 
Porphyromonas gingivalis 

60/89 Estudo transversal em 
que não se pode afirmar 
causa e efeito, porém 
sugere que pode haver 
uma associação entre 
infecções dentais 
crônicas, especialmente, 
periodontite e AI. 

Aboukais et 
al 2019 (19) 

Periodontite Staphylococcus aureus 0/30 Ao contrário dos 
pacientes finlandeses, 
nenhuma presença 
bacteriana foi encontrada 
em AI em pacientes 
franceses. 

Shikata et 
al 2019 (11) 

Alteração de 
flora 

intestinal 

Bactérias intestinais (ratos) 16 ratos Microbiota intestinal 
contribui para a 
fisiopatologia dos 
aneurismas, modulando 
a inflamação.  
A depleção da microbiota 
intestinal por antibióticos 
reduziu a incidência 
quando os antibióticos 
foram iniciados 3 
semanas antes da 
indução do aneurisma e 
continuados até o final do 
experimento (83% versus 
6%, P <0,001). 
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4 MÉTODOS 

 

4.1 Atendimento às normas éticas 

 

O presente projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa do Hospital das Clínicas da FMUSP, Registro CAPPesq on line: 

15226 (20/06/2016), aprovado na plataforma Brasil número de CAAE: 

61719416.6.0000.0068 (Anexo A) no dia 06/04/2017. Posteriormente, foi 

aprovada emenda, com número do Parecer: 4.365.165 do dia 27/10/2020 

(Anexo B). O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foi 

aplicado a todos os indivíduos que aceitaram participar da pesquisa, 

anteriormente, ao início das coletas (Anexo C). 

 

4.2 Processo metodológico 

 

O estudo de prevalência foi realizado em coorte prospectiva nas 

seguintes fases: admissão, coleta da amostra no centro cirúrgico e por 

último, análise microbiológica, conforme representado na Figura 2. Os dados 

foram armazenados em planilhas Excel (Microsoft®) em unidades de disco 

móvel do pesquisador, mantendo sigilo e segurança do processo. 
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FMUSP: Faculdade Medicina da Universidade de São Paulo; IC: Instituto Central; IMT: 
Instituto de Medicina Tropical; TTV: Torque teno vírus. * Fragmento de aneurisma 
 
Figura 2 -  Processo metodológico e as fases da pesquisa 
 
 

As fases foram caracterizadas do seguinte modo:  

1) Na fase de admissão, o paciente foi categorizado entre o grupo de 

aneurisma roto e não roto, com base nos critérios de inclusão e 

exclusão;  

2) Na fase seguinte, realizou-se a coleta no centro cirúrgico. Para a coleta, 

foram feitos a preparação e o treinamento de toda a equipe (Figura 3). O 

treinamento consistiu em ter à disposição instrumentos estéreis e o 

processo de conservação das amostras;  

3) Na última fase, foi feita a análise dos casos elegíveis para a coleta no 

Instituto de Medicina Tropical (IMT) da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (FMUSP) no Laboratório de Virologia (LIM-

52). No laboratório, realizaram-se a conservação e a adequada extração 

de DNA. Sequencialmente, foi realizado PCR para detecção dos herpes 

vírus humanos e TTV.  
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Figura 3 -  Figura esquemática representando a sequência do processo 
metodológico do estudo. A: Representada pelo cérebro, com a anatomia do 
polígono de Willis e um aneurisma de forma esquemática; B: Vírus 
patogênicos depositam-se cronicamente, levando a mudanças inflamatórias 
locais, modificando o microambiente do vaso e podendo migrar para outros 
sítios; C, D, E, F: Os vírus podem migrar para a corrente sanguínea, 
depositar nos vasos cerebrais e promover resposta inflamatória, alterando a 
qualidade das paredes do vaso, podendo culminar com o aumento da 
fragilidade das camadas e, consequentemente, com a formação 
aneurismática adicionada aos fatores de risco já conhecidos; D: Aneurisma 
cerebral não roto; E: Aneurisma cerebral roto. Nesse caso, ocorre 
rompimento arterial e extravasamento do sangue para espaço 
subaracnóideo. F: Visão anatômica da clipagem de aneurismas e o acesso 
mini-pterional reproduzido esquematicamente.  
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Figura 3 - Figura esquemática representando a sequência do processo 
metodológico do estudo. G, H, I, J: Evidencia os passos para microcirurgia 
cerebral. Primeiro, o planejamento do acesso craniano, posteriormente, a 
craniotomia com subsequente abertura dural e dissecção das cisternas 
cerebrais; I: Momento da microcirurgia em que se utilizam técnicas 
vasculares para a cirurgia de aneurisma cerebral, Microscópio Vario - 
ZEISS® e instrumental microcirúrgico para a clipagem do aneurisma 
cerebral; J: Clipagem do aneurisma; K: Nos casos selecionados, foi feita 
coleta do fragmento do Domus do aneurisma e conservada em um 
Eppendorf, embebido com 3 ml de soro fisiológico 0,9%, de forma estéril. 
Utilizou-se uma seringa para quantificar a quantidade exata de soro 
fisiológico; L: Durante a cirurgia, a conservação do material até o transporte 
final foi armazenada em um freezer a -20°C; M: O transporte do material foi 
realizado até o Laboratório do Instituto de Medicina Tropical, após a cirurgia 
e armazenado o material em -80°C; N: Posteriormente, foram feitas análises 
laboratoriais do sequenciamento do material, com amplificação de DNA viral 
e reação da cadeia de polimerase para vírus. Todos os integrantes da 
equipe forram devidamente treinados e capacitados para a coleta e 
conservação adequada 
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4.3 Característica da população  

 

4.3.1 População do estudo 

401 pacientes adultos de ambos os sexos foram admitidos na Divisão 

de Neurocirurgia do Hospital das Clínicas da FMUSP, entre janeiro de 2018 

e novembro de 2019. Os pacientes foram divididos em dois grupos. O 

primeiro grupo constituiu-se de aneurismas rotos (244) e o segundo de 

aneurismas não rotos (177). Todavia, conforme representado nos dados da 

Figura 4, foram aplicados os critérios de elegibilidade, totalizando 35 coletas 

de fragmentos de aneurismas e, posteriormente, analisados.  

 

 
Figura 4 -  Seleção de pacientes estudados. Critérios de inclusão, 
exclusão do estudo e seleção de pacientes 
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4.3.2 Local do estudo 

A coleta dos fragmentos de aneurismas foi realizada no Instituto 

Central do Hospital das Clínicas da FMUSP, as análises microbiológicas no 

Instituto de Medicina Tropical no laboratório de Virologia - IMT FMUSP 

(LIM52).  

 

4.3.3 Critérios de inclusão  

Pacientes admitidos na urgência e emergência do Instituto Central do 

Hospital das Clínicas da FMUSP com diagnóstico de aneurisma roto e 

pacientes eletivos com diagnóstico de aneurisma não roto foram elegíveis 

para participar do estudo. Somente foram incluídos pacientes submetidos a 

tratamento microcirúrgico. 

 

4.3.4 Critérios de exclusão 

Pacientes com doença aneurismática que apresentam variações 

anatômicas que dificultam a coleta do fragmento tecidual; complicações 

intraoperatórias que inviabilizam a extração do material; complexidade da 

anatomia e do caso cirúrgico; bem como tamanho do aneurisma, tanto 

aneurismas muito pequenos, como os grandes; tratamentos endovasculares. 

Uma última característica excludente é a opção individual do cirurgião no ato 

operatório e o julgamento intraoperatório de risco inerente à coleta do 

material, bem como ausência de armazenamento adequado no ato da coleta 

(falta de reservatórios de coleta no momento da cirurgia, particularmente, em 

cirurgias de emergência). 
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4.4 Processamento laboratorial microbiológico das amostras 

 

Os herpes vírus humanos (HSV-1, HSV-2, EBV, CMV, VZV, HHV-6, 

HHV-7 e HHV-8), chamados de análise do pan-HHV e TTV foram analisados 

no laboratório de Virologia, a partir do fragmento aneurismático coletado em 

procedimento de microcirurgia. 

 

4.4.1 Coleta, processamento e armazenamento 

O protocolo iniciou-se com a obtenção do material biológico por meio 

de procedimentos cirúrgicos para retirada dos fragmentos de aneurismas 

realizados no Divisão de Neurocirurgia do HC-FMUSP. 

As amostras de AI foram coletadas em 35 casos, 22 em aneurismas 

rotos e 13 em aneurismas não rotos, no centro cirúrgico do Instituto Central 

da FMUSP de forma estéril, e armazenados em um freezer a -20°graus 

temporariamente até a finalização das atividades cirúrgicas do dia, para 

proceder à transferência da amostra ao laboratório de Virologia - IMT 

FMUSP (LIM52) em conservação de -80° graus. Figura 5. 
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Figura 5 -  Protocolo de Coleta das Amostras: (A) Figura referente a um 
caso exemplo de Microcirurgia Vascular. Esta figura mostra o aneurisma de 
artéria cerebral média clipado com hemostasia cirúrgica finalizada. Neste 
momento, o vaso do aneurisma é preparado para a coleta, respeitando os 
critérios de inclusão e exclusão da presente tese; (B) a amostra é 
conservada em Eppendorf estéril, com solução salina de 0,9%; (C) A 
solução salina é quantificada com 3 ml de seringa; (D) Temporariamente 
armazenado em freezer a -20 Celsius até o final das atividades cirúrgicas do 
dia. Após a coleta, todas as amostras foram encaminhadas ao Laboratório 
de Virologia – Lim 52 do Instituto e armazenadas a -80 °Celsius; (E) Estação 
de trabalho, (F) Preparação e extração do DNA em PCR viral 
 
 

4.4.1.1 Biologia Molecular 

4.4.1.1.1 Extração de Ácidos Nucleicos 

A extração do material genético foi feita manualmente, utilizando 

Qiagen DNA extraction Minikit 250 (Qiagen, Alemanha, Hilden). O processo 

de extração seguiu as instruções dadas pelo fabricante, que consistiu em 

obter DNA purificado a partir da coluna de sílica.  
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4.4.1.1.2 Avaliação da qualidade do DNA obtido 

As amostras extraídas foram submetidas a exame de PCR com 

primers para a β-globina (164), como controle interno da reação com o 

objetivo de confirmar a eficácia da extração de DNA por meio do processo 

de amplificação. As amostras foram analisadas por espectrofotometria para 

verificar a quantidade de DNA extraído. Este processo foi feito usando o 

espectrofotômetro Nanodrop® 2000 (Thermo Fischer, Estados Unidos da 

América, Massachusetts). PCR é uma técnica da biologia molecular para 

amplificar uma única ou poucas cópias de um segmento de DNA, baseada 

na sistemática de replicação de DNA. 

 

4.4.1.1.3 Amplificação de DNA viral e tipagem de Herpes vírus 

Para a identificação dos oito tipos de herpes vírus humanos nos 

fragmentos de aneurisma foi realizada a técnica de PCR utilizando os pares 

de primers descritos por Johnson et al. (2000) (165) e o processo de digestão 

enzimática para diferenciação entre os oito tipos de herpes vírus. 

As sensibilidades limitantes medidas foram entre 10 e 100 cópias do 

genoma para HSV-1, HSV-2 e EBV e 400 cópias do genoma para CMV. Da 

mesma forma, a sensibilidade de PCR ensaio com o par de iniciadores VZV-

P1 e VZV-P2 foi mostrada para ser entre 10 e 100 cópias do genoma para 

VZV entre 1 e 10 cópias do genoma para HHV-6A (165).  

Duas misturas de PCR foram preparadas, cada uma contendo 

Primers diferentes, capazes de identificar diferentes herpes vírus. O par de 

primer VZV senso e antissenso foi usado para identificar o HHV-6A e B, 

HHV-7 e também o VZV, e o par de primer HHV foi usado para identificar 

HSV-1, HSV-2, EBV, CMV e HHV-8. A sequência dos primers usados pode 

ser vista nos dados do Quadro 2.  
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Quadro 2 -  Sequência dos primers utilizados na reação de PCR 
convencional para herpes vírus 

 
Primer Sequência 5’-3’ 

HSVPAN senso GTGGTGGACTTTGCCAGCCTGTACCC 

HSVPAN antissenso TAAACATGGAGTCCGTGTCGCCGTAGATGA 

VZVPAN senso GTCGTGTTTGATTTTCAAAGTTATATCC 

VZVPAN antissenso ATAAACACACAATCCGTATCACCATAAATAACCT 

 

As misturas eram feitas em tubos de centrifugação e continham  

0,5 µL de primer senso e antissenso já misturados, 5 U/µl de TaqPolimerase, 

2,5 µl de tampão Gold Star 10X e água livre de nuclease q.s.p (Thermo 

Fischer, Estados Unidos da América, Massachusetts). Para a reação, as 

amostras foram colocadas em termociclador Proflex PCRsystem® (Thermo 

Fisher, Estados Unidos da América, Massachusetts). As reações para os 

primers VZV e HHV possuem ciclagens diferentes, as amostras foram 

incubadas em termoblocos separados. As ciclagens para cada reação 

podem ser vistas nos dados do Quadro 3.  

 

Quadro 3 - Ciclos, temperatura e tempo da reação 
 
Ciclagem  HSVPAN VZVPAN 

Desnaturação 95ºC - 45 segundos 1X 95ºC - 5 minutos 1X 

Anelamento 94ºC - 50 segundos  

62ºC - 50 segundos 40X 

72ºC - 1 minuto 

94ºC - 50 segundos  

50ºC - 50 segundos 45X 

72ºC - 50 segundos  

Extensão 72ºC - 10 minutos    1X 

4ºC - ∞ 

72ºC - 5 minutos      1X 

4ºC - ∞ 

 

Após o fim da ciclagem, foi feito um gel de agarose a 1,5%, 

misturando 1,5 gramas de HyAgarose (Hydragene), 100 ml de TAE 1X 

concentrado (Invitrogen, Estados Unidos da América, Califórnia) e 0,8 µl de 

brometo de etídio (Invitrogen, Estados Unidos da América, Califórnia).  
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As amostras que apresentavam bandas nas alturas de 500 e 600 

pares de bases eram consideradas positivas e separadas para o processo 

de digestão enzimática. A contagem da altura dos pares de base deu-se por 

comparação com o padrão de massa molecular de 100 pares de base 

(Invitrogen, Estados Unidos da América, Califórnia). 

 

4.4.1.1.4  Polimorfismo de comprimento de fragmento de 
restrição 

O processo de digestão enzimático consistiu em fazer duas misturas, 

cada uma contendo uma enzima. As enzimas de restrição utilizadas neste 

processo foram BamHI e BstUI (Thermo Fischer, 10 U/µl). Cada herpes vírus 

apresentou um fragmento de banda diferente sob a ação destas enzimas. As 

misturas de digestão foram preparadas com tampão de digestão FastDigest 

green Buffer (Thermo Fischer, Estados Unidos da América, Massachusetts), 

enzima de restrição e H2O destilada. 

 

4.5 Torque teno vírus 

 

Todas as amostras foram adequadas para avaliação da amplificação 

de DNA por meio de controle interno (RNAseP). A quantidade (real-time) de 

reação em cadeia da polimerase (qPCR) com indicadores específicos para 

TTV e uma sonda foi utilizada, como reportado anteriormente (164). 

Durante a análise, usou-se uma curva-padrão sintética com 

quantidades conhecidas do oligonucleotídeo sintético para quantificação de 

TTV- (Forward primer 5’-GTGCCGIAGGTGAGTTTA-3’; Reverse primer: 5’-

AGCCCGGCCAGTCC-3’; Probe:FAM5’-TCAAGGGGCAATTCGGGCT-

3’MGBNFQ; Curva sintética -5’- 

TTCGTAGCCCGGCCAGTCCCGTATAGCCCGAATTGCCCCTTGAATGCG

TTAAACTCACCAICGGCACCTGATA-3’).  
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PCR em Real time foi realizado usando Taqman Universal Master Mix 

(ThermoFisher®), de acordo com as instruções do fabricante. Os dados 

foram analisados usando QuantStudio Design & Analysis Software v.1.4.1. A 

detecção limite do teste foi 1,34 log10 cópias por reação [análise de 

sensibilidade (LOD>95%) de 21,9 cópias por reação].  

 

4.6 Análise estatística 

 

A estatística descritiva foi aplicada para descrever as características 

clínicas e demográficas dos pacientes estudados. Variáveis contínuas foram 

descritas como: média (desvio-padrão) ou mediana (distância interquartil), 

conforme apropriado à análise de normalidade dos dados. Dados 

categóricos foram descritos como frequências (porcentagem válida). Para 

comparação das médias, foi aplicado o teste T-Student ou Mann-Whitney, 

conforme apropriado, para variáveis contínuas; teste Qui-quadrado para 

variáveis dicotômicas. Adotou-se nível de significância alfa 5% bicaudal. As 

análises foram executadas usando-se o software GraphPad Prism 8.0.0 

(Estados Unidos da América, San Diego). 
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5 RESULTADOS  

 

5.1 Caracterização  

 

Os seguintes resultados refletem a seleção de 401 pacientes adultos 

de ambos os sexos, que foram divididos em dois grupos - o de aneurismas 

rotos (244) e o de aneurismas não rotos (177). Todavia, conforme 

representado, foram aplicados os critérios de elegibilidade e exclusão para a 

presente pesquisa, totalizando 35 coletas de fragmentos de AIs e analisado 

o DNA viral por meio da pesquisa de PCR alvo para TTV e pan-HHV, 

correspondendo 8,7% dos pacientes com aneurismas rotos e não rotos 

admitidos na instituição.  
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5.2 Vírus 

 

5.2.1 Características da população do estudo  

Dos 35 casos de aneurismas, 22 (62,8%) eram rotos e 13 (37,2%) 

não rotos. A variação de idade entre os grupos foi muito semelhante em 

relação à amostra total, o grupo de aneurismas rotos e não rotos; 57,63 ± 

1,87; 56,8 ± 2,41; 58,92 ± 3,00, respectivamente. Em relação à distribuição 

entre os sexos, o sexo feminino representou a maioria da amostra estudada 

com 29 pacientes (82,9%), sua distribuição entre os grupos rotos e não rotos 

foi 18 (81,8%) e 11(18,2%), respectivamente.  

A presença do vírus foi detectada em 16 (46%) das 35 amostras, 

dentre eles, a maior parte estava presente nos aneurismas rotos 11 

(68,75%) casos e em não rotos encontrados em apenas cinco (31,25%) dos 

pacientes. Apenas em um caso (3%) confirmou-se presença do EBV, sendo 

esta amostra proveniente de um paciente do sexo feminino e do grupo de 

aneurisma rotos. TTV representou 15 (43%) do total de casos, sendo 

distribuídos 10 (62,5%) no grupo rotos e 5 (31,25%) no não rotos. 

Aneurismas múltiplos corresponderam a 14 (40%) da amostra, sendo 

representada de forma igual entre os grupos rotos e não rotos (n= 7, em 

cada grupo). A Tabela 1 apresenta os dados.  

 
Tabela 1 -  Resultado da análise de DNA de vírus nas amostras do estudo e 

distribuição entre grupos de aneurismas rotos e não rotos e a 
relação com aneurismas múltiplos e sua distribuição, de acordo 
com os grupos 

 Pacientes 
N (%) 

Aneurismas Rotos 
N (%) 

Aneurismas não rotos 
N (%) 

Presença de vírus 16 (46) 11 (68,75) 5 (31,25) 
TTV vírus 15 (43) 10 (62,5) 5 (31,25) 
EBV vírus 1 (3) 1 (6,25) 0 (0) 
Múltiplos 14 (40) 7 (50) 7 (50) 
Feminino 29 (82,9) 18 (81,8) 11(18,2) 

Total 35 (100) 22(62,8) 13 (37,2) 

TTV: Torque teno vírus; EBV: Episten barr vírus; N: Número de pacientes 
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5.2.2 Análise da população em relação ao gênero 

Ao analisar a população estudada, o gênero feminino representou a 

maior parte da amostra (n = 29; 82,9%), sendo 18 (81,8%) casos rotos e 

quatro (18,2%) não rotos. A associação entre o sexo feminino e a presença 

do vírus na amostra de AI foi presente em 12 casos (41,4%) e foram 

constatados AI múltiplos em 13 casos (44,8%). Todavia a análise do sexo 

masculino representou 17,1% da amostra e o vírus foi presente em quatro 

casos (66,6%) da amostra, foram múltiplos em um caso (16,6%) da 

população de pacientes que foi coletado, ou seja 35 pacientes, conforme os 

dados da Tabela 2. A correlação do sexo feminino, a presença de vírus e a 

multiplicidade não se mostrou estatisticamente significativa com teste Qui-

quadrado (2.084) e p=0,352. Em relação aos dois sexos, proporcionalmente, 

o sexo feminino apresentou maior frequência de manifestação múltipla, e o 

sexo masculino, proporcionalmente, maior presença viral, apesar de não ser 

estatisticamente significativa. 

 

Tabela 2 -  Características dos pacientes categorizados por sexo, a 
positividade do DNA viral na parede de AI e sua relação com 
aneurismas múltiplos* 

 
 Pacientes 

N (%) 
Vírus presente 

N (%) 
Múltiplos Aneurismas  

N (%) 

Feminino** 29 (82,9) 12 (41,4) 13 (44,8) 

Masculino 6 (17,1) 4 (66,6) 1 (16,6) 

Total 35 (100) 16 (46) 14 (40) 

*Qui-quadrado = 2.084;   p=0.352; **Paciente confirmado EBV é do sexo feminino; EBV: Episten barr 
vírus; N: Número de pacientes 
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5.2.3 Caracterização das amostras de DNA viral 

Nos dados da Tabela 3, evidenciam-se as análises de DNA das 

amostras, e os valores obtidos do CT (cycle thresold) e a carga viral de cada 

amostra e cópias de TTV por ng por DNA. Todas as amostras foram 

possíveis de serem lidas, e os patógenos foram identificados por meio de 

controle interno e da positividade de Beta globina, sendo este presente em 

todos os casos. Nos dados da Tabela 3, evidenciou-se que o teste foi 

positivo para pan-HHV apenas em um caso, que foi do subtipo EBV, 

representando 6,25% da amostra. Por outro lado, os vírus do grupo TTV 

foram presentes em 15 pacientes, representados por 93,75% de todos os 

vírus identificados. 
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Tabela 3 -  Categorização dos 35 pacientes em relação à presença de DNA 
viral, valores obtidos do CT (cycle thresold) dos pan-HHV e a 
carga viral de cada amostra e cópias de TTV por ng por DNA 

 
 pan-HHV  

(CT)/ carga viral 
TTV  

(CT)/ Carga Viral 
cópias  

TTV por ng DNA 
1 - - - 
2 - 37,529 / 1,1752 47,9 
3 - - - 
4 - 36,77 / 3,000 84,8 
5 - - - 
6 - - - 
7 - 33,273 / 35,871 412,4 
8 - 34,003 / 21,364 14,3 
9 - - - 
10 36,315 / 12,163* - - 
11 - - - 
12 - 32,481 / 62,892 1606,6 
13 - - - 
14 - 33,358 / 33,763 481 
15 - 33,852/ 23,779 719,8 
16 - - - 
17 - - - 
18 - - - 
19 - - - 
20 - - - 
21 - 37,656 / 1,601 134,1 
22 - 28,505 / 1055,051 91229,5 
23 - - - 
24 - 31,407 / 134,719 870,10 
25 - - - 
26 - - - 
27 - 38,263 / 1,0404 11,9 
28 - - - 
29 - 37,179/ 2,244 29,3 
30 - - - 
31 - 35,379/ 8,048 161,7 
32 - 38,315 / 1,002 9,2 
33 - 32,901 / 40 481 
34 - - - 
35 - - - 

Total de vírus 16 
(46% do total da 

amostra) 
1 

(6,25%) 
15 

(93,75%) 

 

CT: cycle thresold; TTV:Torque teno vírus; EBV: Episten barr vírus 
*Foram analisados oito tipos de Herpes (HSV-1, HSV-2, VZV, CMV, HHV-6, HHV-7, EBV, HHV-8), 
sendo positivo apenas para Episten-Barr Vírus em um caso 
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5.2.4 Categorização dos fatores de risco 

Os dados da Tabela 4 mostram que apenas 15 dos 35 pacientes 

foram avaliados em relação à variável fator de risco. As exclusões foram em 

razão da perda de seguimento e recusa de participação do seguimento. 

Contudo, os fatores de risco mais associados foram em ordem decrescente: 

hipertensão arterial sistêmica nove casos (60%), diabetes seis (40%), 

tabagismo cinco (33,3%), HSA prévia duas (5,71%), história familiar três 

casos (20%). Os grupos de aneurismas rotos e não rotos foram 

homogêneos. Os dados do Gráfico 1 representam a distribuição dos 

subgrupos rotos e não rotos em relação às comorbidades. 

 

Tabela 4 -  Categorização dos fatores de risco da amostra estudada, 
dividida entre os grupos rotos e não rotos 

 
 Pacientes 

N (%) 
Aneurismas Rotos 

N (%) 
Aneurismas não rotos 

N (%) 

Hipertensão 9 (60) 4 (44,4) 5 (56,6) 

Diabetes 6 (40) 1 (16,7) 5 (83,3) 

História Familiar 3 (20) 2 (9,1) 1 (90,9) 

HSA prévia 2 (5,71) 1 (50) 1 (50) 

Tabagismo 5 (33,3) 3 (60) 2 (40) 

Total 15 (100) 8 (53,4) 7 (46,6) 

N: Número de pacientes; HSA: Hemorragia subaracnóidea 
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Gráfico 1 -  Proporção de pacientes em relação às comorbidades, divididas 
nos grupos de AI rotos e não rotos 
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5.2.5  Características da localização de AI na amostra e a relação com a 
presença de vírus 

O aneurisma mais presente na amostra foi o ACM 18 (51,4%), 

seguido de AcoA, pericalosa, ACI, AcoP, PICA, Oftálmica, ACA. O vírus foi 

mais presente em aneurismas de ACM sete (43,7%), seguido de AcoA, 

pericalosa, ACI, ACoP, PICA e oftálmica, mantendo a sequência das 

prevalências entre presença de vírus e a prevalência de AI na amostra 

estudada. Aneurisma da artéria cerebral anterior foi o único tipo em que não 

houve presença de vírus. Não houve aneurisma roto em aneurismas de 

pericalosa e oftálmica. No subgrupo de aneurismas AcoP, PICA e ACA, 

todos os pacientes manifestaram-se como aneurismas rotos. ACM 

representou a maioria dos aneurismas rotos 12 (54,5%) e não rotos seis 

(46,1%). ACM também representou maioria dos aneurismas múltiplos oito 

(57,1%), já os subgrupos de AcoP, e PICA não representaram nenhum caso 

múltiplo, conforme os dados da Tabela 5. 

 

Tabela 5 -  Características da localização de AI na amostra e a relação com 
a presença de vírus, nos grupos de AI rotos, não rotos e sua 
relação com aneurismas múltiplos 

 
 Pacientes 

N (%) 
Vírus + 
N (%) 

Aneurismas 
Rotos 
N (%) 

Aneurismas 
não rotos  

N (%) 

Aneurisma 
Múltiplo  

N (%) 

ACM 18 (51,4) 7 (43,7) 12 (54,5) 6 (46,1) 8 (57,1) 

ACoA* 6 (17,1) 3 (18,7) 4 (18,1) 2 (15,3) 2 (14,2) 

Pericalosa 3 (8,5) 2 (12,5) 0 (0) 3 (23) 1 (7,1) 

ACI 3 (8,5) 2 (12,5) 2 (9) 1 (7,69) 1 (7,1) 

ACoP 2 (5,7) 0 (0) 2 (9) 0 (0) 0 (0) 

PICA 1 (2,8) 1 (6,2) 1 (4,5) 0 (0) 0 (0) 

Oftálmica 1 (2,8) 1 (6,2) 0 (0) 1 (7,69) 1 (7,1) 

ACA 1 (2,8) 0 (0) 1 (4,5) 0 (0) 1 (7,1) 

Total 35 (100) 16 (46) 22 (62,8) 13 (37,2) 14 (40) 

*Pacientes com ACoA apresentaram cinco pacientes com TTV e um com EBV. O restante das 
localizações é representado somente pelo TTV; N: Número de pacientes; ACM: Aneurisma da artéria 
cerebral média; ACoA: Aneurisma da artéria comunicante anterior; ACI: Aneurisma da artéria carótida 
interna; ACoP: Aneurisma da artéria comunicante posterior; PICA: Aneurisma da artéria cerebelar 
póstero inferior; ACA: Aneurisma da artéria cerebral anterior. 
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5.2.6  Análise da relação do vírus TTV e dos grupos de AI rotos e não 
rotos 

A amostra selecionada evidenciou que o grupo roto foi mais presente 

do que o não roto, respectivamente 22 (62,8%) e 13 (37,2%) nos pacientes 

da amostra. Ao analisar o vírus TTV, este foi mais prevalente no subgrupo 

roto que no não roto, respectivamente 10 (28,6%) e 5 (14,4%). Embora haja 

discreta prevalência da presença viral nos casos rotos, a diferença não foi 

significante estatisticamente entre os grupos, conforme evidenciado nos 

dados da Tabela 6. Não apresentou significância estatística ao comparar 

aneurismas roto e não roto e a presença do TTV, conforme expressão do 

Teste Qui-quadrado (X2) = 0,786 e p = 0,732. 

 

Tabela 6 -  Frequência TTV presente em pacientes com AI rotos e não rotos 
 
 TTV presente 

N (%) 
TTV não presente 

N (%) 
Total 

Aneurisma roto 10 (28,6) 12 (34,2) 22 (62,8) 

Aneurisma não roto 5 (14,4) 8 (22,8) 13 (37,2) 

Total 15 (43) 20 (57) 35 (100,0) 

TTV:Torque teno vírus; N: Número de pacientes 
Teste Qui-quadrado (X2) = 0,786 e p = 0,732 
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5.2.7 Associação entre ruptura de AI e a presença de vírus 

A associação entre o AI roto e a presença de vírus na parede de AI 

não se mostrou estatisticamente significativa. Nesta análise, foram incluídos 

tanto os vírus TTV como pan-HHV, com os respectivos resultados; p=0,507, 

Teste Qui-quadrado (X2) = 0,438, Grau de liberdade (GL) = 1, como 

evidenciado nos dados da Tabela 7 e no Gráfico 2. A análise foi realizada 

incluindo tanto TTV como pan-HHV. 

 

Tabela 7 -  Análise entre a associação de AI e a presença de vírus na 
parede de AI 

 
 Vírus Ausente 

N (%) 
Vírus Presente 

N (%) 
Total 

Aneurisma não-roto 8 (22,7%) 5 (14,4%) 13 (37,1%) 

Aneurisma roto 11 (32,3%) 11 (31,6%) 22 (62,9%) 

Total 19 (54%) 16 (46%) 35 (100%) 

N: Número de pacientes; Teste Qui-quadrado (X2)= 0,438 e p = 0, 507 
 

 

 
Gráfico 2 -  Associação entre ruptura de AI e a presença de vírus 
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5.2.8 Associação entre aneurismas múltiplos com presença de vírus 

 

A análise dos aneurismas múltiplos e a presença do vírus no AI não 

se mostraram estatisticamente significativas, conforme demonstrado no 

Teste Qui-quadrado (X2) = 0,076, GL = 1, p = 0,781. A análise foi realizada 

incluindo tanto TTV como o pan-HHV. 

 

Tabela 8 -  Associação de aneurismas múltiplos com vírus 
 
 Vírus ausente 

N (%) 
Vírus presente 

N (%) 
Total (%) 

AI único 11 (31,2) 10 (28,8) 21 (60) 

AI múltiplo 8 (22,8) 6 (17,2) 14 (40) 

Total 19 (54) 16 (46) 35 (100) 

N: Número de pacientes; Teste Qui-quadrado (X2) = 0.0767, GL= 1, p= 0.781 
 

 

 

Gráfico 3 -  Associação entre aneurismas múltiplos e presença de vírus 
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5.4  Caracterização do único caso positivo para pan-HHV – caso 
ilustrativo 

 

Mulher, 61 anos, tabagista (200 maços-ano), hipertensa, em uso de 

Losartan 50 mg duas vezes ao dia e Hidroclorotiazida 25 mg ao dia. 

Hospitalizada referindo cefaleia intensa, com diminuição do nível de 

consciência, há 4 dias, os familiares negaram episódios anteriores de 

cefaleia. Na avaliação inicial, apresentava PA (Pressão arterial) de 230 / 120 

mmHg, escala de ECG de sete, Hunt-Hess três, WFNS de cinco e pupilas 

fotorreagentes isocóricas. Após a intubação orotraqueal, a avaliação 

neurológica apresentou pupilas fotorreagente e isocóricas e hemiparesia 

esquerda. 

O exame radiológico revelou a presença de um aneurisma roto de  

10 mm na ACoA, com irregularidades de parede, morfologia sacular, 

aneurismas bilaterais simétricos (em espelho) das ACMs, edema cerebral 

moderado com desvio da linha média de 8 mm e escala de FM 4, além de 

ausência de tumores cerebrais, outras doenças vasculares ou placas 

ateroscleróticas, conforme representado nos dados das Figuras 6 e 7.  

A paciente foi submetida à microcirurgia sem complicações cirúrgicas. 

O procedimento foi realizado com craniotomia minipterional direita e 

clipagem temporária de três artérias por uma média de 3,5 minutos. A 

paciente desenvolveu pneumonia associada à ventilação mecânica, 

vasoespasmo e edema cerebral, como complicações clínicas. 

No seguimento, a tomografia computadorizada de crânio revelou 

manutenção de desvio de linha média de 6 mm, com hérnia central sem 

possibilidade de evolução para extubação. Houve piora da função renal, 

leucocitose, aumento de PCR e pupilas anisocóricas (direita maior que a 

esquerda) e agravamento do quadro clínico, impossibilitando qualquer nova 

intervenção. A paciente faleceu no 21º dia de internação. 

A análise da virologia molecular pela análise de DNA por PCR foi 

realizada para verificar a possível presença de um dos oito tipos de herpes 
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vírus no aneurisma operado roto da ACM. O procedimento foi feito, de 

acordo com as especificações técnicas apresentadas. O resultado positivo 

do direcionamento de PCR foi obtido para o vírus EBV, com carga viral de 

12.163 cópias / mL no fragmento do aneurisma. 

 

 
 
Figura 6 -  Angiografia por tomografia computadorizada (AD) evidencia um 
aneurisma da ACoA de 10 mm de diâmetro, 2 mm de colo, irregular, 
morfologia sacular, com vasoespasmo angiográfico presente, representado 
por setas vermelhas. Asterisco em B representa ACM em aneurisma de 
espelho. (B-C) mostra o aneurisma da ACM a direita de 6 mm de diâmetro, 3 
mm de colo, formato irregular, sacular, com vasoespasmo angiográfico. Os 
aneurismas estão apontados pelas setas vermelhas 
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Figura 7 -  Reconstrução de angiotomografia computadorizada de crânio e 
tomografia computadorizada em uma visão axial: (A) reconstrução 
computadorizada mostra a circulação cerebral anterior com aneurismas na 
ACoA, ACM em seta vermelha e o asterisco representa no espelho o 
aneurisma ACM. (B-C) Imagens da tomografia computadorizada, mostram 
edema cerebral moderado e sangramento cerebral no parênquima e HSA, 
com desvio de 8 mm da linha média e escala de FM 4 
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Na análise de DNA, a paciente apresentou EBV positivo, sendo o 

único caso de pan-HHV presente, correspondendo a 3% dos casos de 

presença de vírus. Todavia, optou-se por descrever de forma ilustrativa as 

características deste único caso (Figura 8).  

 

 
Figura 8 -  Amostra da parede de AI evidenciando HHV: (A) fragmento de 
500 pb visualizado em gel de 1,5%. O padrão corresponde ao HHV. C+ = 
controle positivo. C- = controle negativo. PM = Peso molecular. (B) Padrão 
de fragmento de banda de EBV após digestão enzimática. O primeiro 
fragmento foi gerado pela enzima BamHI, o segundo pela BstUI e o terceiro 
foi produto da amplificação por PCR 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

O AI se desenvolve quando existem condições que favoreçam sua 

formação. Observa-se que estas condições que predispõem à formação e 

ao crescimento do aneurisma podem ser seguidas por circunstâncias que 

possam levar à ruptura de AI. Estes dados sugerem que uma reação 

inflamatória e imunológica precede à ruptura de AI. Todavia tais dados não 

vinculam o início da inflamação a um estágio específico de desenvolvimento 

do aneurisma, como no caso da aterosclerose e dos aneurismas de  

aorta (166, 167). 

Não se sabe se as reações imunológicas e a inflamação são 

processos primários envolvidos no início ou processos secundários que 

começam mais tarde durante a evolução da doença, no caso da 

aterosclerose. Os processos que levam à formação e ruptura do aneurisma 

são desconhecidos, e a terapia atual depende da obliteração mecânica dos 

aneurismas e do manejo das consequências da HSA. A HSA apresenta 

elevada mortalidade e é causa de significativa incapacidade em homens e 

mulheres de meia-idade (168). 

A maioria dos resultados ruins da doença ocorre como resultado 

direto e irreversível de uma hemorragia inicial grave. Acredita-se que o 

reconhecimento e o manejo dos fatores de risco vascular em toda 

comunidade sejam responsáveis pelo declínio da incidência de certos tipos 

de doença cerebrovascular (169). 

O conhecimento do remodelamento enzimático que produz 

inflamação da matriz vascular extracelular está avançando, com a melhor 

compreensão de mecanismos patológicos compartilhados em uma 

variedade de doenças vasculares, incluindo aterosclerose, aneurisma da 

aorta abdominal e arterite. A infiltração da parede arterial por macrófagos e 

linfócitos T é uma característica precoce e persistente da aterosclerose. As 

moléculas de adesão da superfície celular, a ativação do complemento, as 
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citocinas inflamatórias e a liberação de metaloproteinases da matriz 

participam do desenvolvimento das placas ateroscleróticas, levando ao 

remodelamento da matriz vascular extracelular e evolução da doença 

vascular (170).  

Kosierkiewicz et al., ao usarem técnicas de imuno-histoquímica, 

observaram macrófagos ativados, células T e células natural killer, mas não 

linfócitos B em áreas de ruptura de aneurisma ou afinamento crítico. 

Grânulos lisossomais, liberados das células inflamatórias e consistentes com 

um processo destrutivo dependente de proteinase, ocorrem no colo dos 

aneurismas intracranianos (136, 171). 

O alto fluxo sanguíneo é um iniciador da formação de AI e as 

condições de fluxo também conduzem à remodelação da parede que 

determina se o aneurisma permanecerá estável ou progredirá e, 

eventualmente, romperá. As células inflamatórias mediam essa remodelação 

induzida pelo fluxo. No entanto, o fluxo não é o único fator envolvido na 

formação de AI, nem o único fator que determina a remodelação de sua 

parede. Compreender o acoplamento mecanobiológico do fluxo e da 

remodelação da parede do aneurisma é a chave para prever o curso clínico 

de um aneurisma. Isso tornará cada vez mais importante o estudo de 

terapias medicamentosas, que possam modular a remodelação inflamatória 

induzida pelo fluxo arterial aumentado na artéria (172). 

No presente estudo, foram identificados 16 casos, ou seja, 46%, 

aproximadamente, da presença do vírus na parede do aneurisma, sendo um 

da classe do pan-HHV e outros 15 do tipo TTV. Não há significância 

estatística da relação entre vírus e a ruptura de AI, porém, quantitativamente 

a presença de vírus foi muito superior nos pacientes que tiveram aneurisma 

roto, representado por 68%, aproximadamente. Embora não seja 

estatisticamente significativo é um dado que merece atenção no tocante à 

compreensão de um possível processo inflamatório envolvido nesses casos. 

Pacientes que apresentam aneurisma roto tendem a ter maior processo 

inflamatório envolvido na parede do vaso. Na variável analisada de 
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aneurismas múltiplos, não houve diferença na análise estatística, entre os 

grupos de aneurismas múltiplos. Ao analisar somente a presença de TTV e 

AI roto e não roto, também não houve diferença estatística, muito, 

provavelmente, em razão do tamanho da amostra. 

Com relação aos fatores de risco, os achados da presente tese são 

semelhantes aos da literatura; ressalta-se que a HAS, história familiar e 

tabagismo representam fatores de risco importantes na população de AI. No 

grupo roto, quantitativamente foi mais prevalente, em ordem decrescente, 

hipertensão arterial, tabagismo e história familiar. Por outro lado, no grupo 

não roto, foi mais prevalente em ordem decrescente, hipertensão arterial 

diabetes e tabagismo. A hipertensão arterial esteve como principal fator de 

risco nos dois grupos e mais presente no grupo roto, mostrando o poder 

exercido no estresse de cisalhamento na parede do vaso como fator 

contribuinte para formação da doença aneurismática e sua ruptura. O sexo 

feminino foi proporcionalmente maior em relação ao masculino, 4,8:1, um 

pouco superior que na literatura, 3:1. Aneurismas múltiplos representa 40% 

da amostra e foram mais prevalentes no sexo feminino, correspondendo a 

44,8% dos casos (1, 11, 15, 16). 

O aneurisma mais comum da amostra estudada foi o de ACM, tanto 

no grupo de AI roto e não roto, correlacionando-se com alguns estudos, 

porém a associação com a localização não foi estatisticamente significativa, 

quando comparada com a presença de vírus. No grupo de aneurismas rotos, 

não esteve presente AI do tipo pericalosa e oftálmica. Por outro lado, o 

grupo não roto não apresentou AcoP, PICA e AICA. No entanto, aneurisma 

ACM foi a localização mais prevalente em relação à presença do vírus 7/16 

(44%) dos casos totais onde o vírus foi detectado em nossos dados. 

Esta tese sustenta a hipótese da relação de infecção viral com a 

ocorrência de AI. Existem evidências na literatura que endossam a teoria em 

que existe uma relação direta entre a presença de bactérias e o vírus no 

trato gastrointestinal e a ocorrência de patologias com componentes 

inflamatórios, como aterosclerose, DM, fibromialgia e aneurismas (11, 16).  
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Em alguns estudos, foram feitos testes em animais, nos quais os 

antibióticos foram usados para esgotar a microbiota intestinal e se 

hipotetizou que a microbiota intestinal contribuiria para a fisiopatologia dos 

aneurismas, modulando a resposta inflamatória, resultando em menor 

infiltração de macrófagos e menos expressão de mRNA para citocinas 

inflamatórias, como MCP-1, IL-1β, IL-6, iNOS e TNF-α. O mecanismo de 

formação do aneurisma em humanos é multifatorial, incluindo fatores de 

risco, inflamação genética e local. Assim, como acontece com qualquer 

teoria formulada a partir de estudos em animais, a aplicabilidade prática em 

humanos ainda é incerta (11).  

A correlação entre a presença de patógenos endodônticos e 

periodontais e a ocorrência de doenças inflamatórias no sistema nervoso 

central é ainda mais forte que a relação com a microbiota intestinal. O DNA 

bacteriano e os marcadores CD14 e TLR-2 foram encontrados em 60-70% 

dos casos de pacientes com aneurisma intracraniano, indicando uma 

relação forte entre infecções dentais e a fisiopatologia da formação do 

aneurisma. Os achados de patógenos periodontais mais comuns foram o 

grupo Streptococcus mitis, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, 

Fusobacterium nucleatum e Treponema dentícola (12, 13, 14). 

Diversos estudos mostraram a presença de vírus em sítios 

específicos de forma crônica e que, de alguma forma, alcançaram o Sistema 

Nervoso Central e podem desenvolver doenças. Assim, 16 vírus de forma 

inédita foram documentados e foram analisados na parede do vaso 

sanguíneo cerebral, corroborando a hipótese de seu papel na formação e 

ruptura do aneurisma aumentando a fragilidade do vaso em razão do 

aumento do processo inflamatório e desarranjo da citoarquitetura normal, 

acrescendo o entendimento de que a infecção viral pode ser um fator de 

risco silencioso e que, em alguns pacientes, ocorre esse depósito na parede 

do vaso arterial cerebral e o desenvolvimento de um estado de 

vulnerabilidade arterial em razão da inflamação causada pela ação local do 

vírus somada aos fatores de risco inerentes a cada paciente e aos fatores 

intrínsecos de inflamação. 
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A população brasileira ainda apresenta condições sociais de baixa 

renda, escolaridade e problemas sociais que corroboram a hipótese de que 

pode aumentar o contágio de vírus, consequentemente, favorecer sua 

cronicidade e todas as alterações citadas no estudo. Populações com riscos 

sociais apresentam maior predisposição à redução da imunidade, 

consequentemente, maior viremia. Estudos multicêntricos são necessários 

para comparar estas hipóteses entre as populações. Os resultados deste 

estudo destacam também a importância de ampliar o entendimento e 

esclarecer as relações entre inflamação, reação imunológica e aneurismas 

cerebrais. 

Os AI serão achados cada vez mais frequentes em exames de 

imagem em razão do advento da tecnologia de neuroimagem, como 

consequência o desafio em identificar fatores de risco, indicar um tratamento 

e evitar a ruptura que, por sua vez, leva a HSA, aumenta e ganha 

importância cada vez mais significativa. O conhecimento de todas as 

variáveis da doença aneurismática em seus estágios antes de sua formação, 

ruptura e complicações pós HSA são as chaves para se vencer este desafio. 

Outro fator importante é o alto fluxo sanguíneo.  

Neste estudo é importante discutir o desarranjo na citoarquitetura pela 

soma de fatores de riscos evitáveis e não evitáveis de cada paciente, e a 

presença de patógenos, especificadamente, vírus, que podem ser um novo 

fator de risco, silencioso e até então desconhecido, presente na parede de 

AI, devido às infecções crônicas. Dessa forma, pode levar à desestruturação 

das camadas naturais, adicionada ao efeito do fluxo sanguíneo sobre o 

ponto de fragilidade, levando à formação do AI. 

A presença do vírus na parede do AI colabora com a relevância em 

relação à prevalência do vírus, como fator contribuinte e modificador do 

processo inflamatório do vaso. O vírus pode exercer um papel no tocante à 

formação de vasculite no vaso arterial, potencializando o desarranjo das 

lâminas histológicas dos vasos arteriais cerebrais, aumentando a fragilidade. 

Todo conhecimento pode ajudar na compreensão e prevenção da formação 
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e ruptura de AI, tratamento e prognóstico da doença aneurismática. Novos 

estudos com amostras maiores serão essenciais para determinar a 

associação com desfecho clínico; a relação exata entre inflamação, infecção 

viral e formação de AI; o envolvimento de citocinas, peptídeos e 

biomarcadores. O esclarecimento destes mecanismos poderá ampliar o 

conhecimento sobre a condição e contribuir para o desenvolvimento de 

novas intervenções e ações de prevenção da doença aneurismática. 

Discute-se também a possibilidade do desenvolvimento de vacinas que 

possam prevenir infecções crônicas virais, dessa forma, reduzir influência 

viral como fator de risco para desenvolvimento e ruptura de AI.  

O aneurisma micótico comporta-se diferentemente desse subgrupo 

estudado nesta tese. Aqueles ocorrem em pacientes cujas infecções são 

agudas e muitas vezes o tratamento clínico é suficiente para resolver o caso. 

Nesses casos investigados, as infecções crônicas e indolentes levam o vaso 

a se fragilizar ao longo do tempo, predispondo à formação e ruptura do 

aneurisma. A infestação viral pode levar ao aparecimento de AI e sua rotura, 

podendo causar sequelas graves no paciente. 

A presente tese eleva a discussão em relação às diversas 

possibilidades de infeções crônicas que possam colaborar com o processo 

de formação e ruptura do aneurisma que ainda é desconhecido na literatura. 

Uma vez presente, o patógeno inicia o processo inflamatório local e uma 

vasculite sistêmica instala-se, predispondo doença vascular em todo 

paciente. Na localidade anatômica onde os fatores de risco e a 

predisposição são maiores, o desenvolvimento de aneurisma pode se tornar 

presente, elevando muito a mortalidade. 

Vídeo esquemático 3D original demonstra a hipótese da infecção viral 

e a possibilidade de alterações inflamatórias nas camadas do vaso 

sanguíneo arterial cerebral, podendo levar à formação, ruptura e à HSA 

(Anexo D). A sua visualização é através do QRcode. 
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6.1 Limitação do estudo 

 

Várias são as limitações deste estudo. Em primeiro lugar, a 

interpretação dos resultados é limitada pelo pequeno tamanho da amostra, 

que é corroborado pela dificuldade na elegibilidade do paciente para a coleta 

do material em centro cirúrgico; no treinamento da equipe para se obter o 

fragmento da técnica estabelecida, no risco de sangramento intraoperatório, 

no tratamento endovascular, que reduz o número de amostras obtidas, na 

severidade clínica, que impossibilita a coleta no ato cirúrgico, nas alterações 

anatômicas, na dificuldade técnica inerente à complexidade da doença 

aneurismática, além de complicações cirúrgicas e clínicas decorrentes de 

HSA. Esse fato é uma dificuldade apresentada também na literatura. No 

Quadro 1 são evidenciados os principais estudos e suas pequenas 

amostras, destacando que as dificuldades e limitações para o estudo foram 

semelhantes às apresentadas nesta tese. 

Em segundo lugar, não foi possível fazer a coleta da amostra de PCR 

perifericamente dos vírus pela limitação de recursos financeiros. Este estudo 

foi possível pela parceria com o Instituto de Medicina Tropical no 

Departamento de Virologia (LIM-52) por meio de doação, tornando viável 

apenas a análise das amostras das paredes dos AIs. 

Em terceiro lugar, pelo potencial de dados ausentes pela natureza do 

estudo. Perdas de seguimento para acompanhamento, problemas na 

consistência de dados, impossibilidade de seguimento de pacientes a longa 

distância e desistência da participação do estudo, fizeram com que os dados 

de acompanhamento clínico, cirúrgico e seguimento ficassem inviáveis para 

análise. 

Inicialmente, o estudo foi projetado para pesquisar também nas 

mesmas amostras e nas mesmas extrações de DNA a análise de bactérias, 

como: Prorphyromonas gingivalis F, R E Pr, por meio de PCR. Bactérias 

alvo escolhidas seriam as comuns em cavidade bucal em razão da escolha 
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do autor. Todavia por causa da SARS-COVID-19 as análises foram 

canceladas.  

Foi aventada a possibilidade de pesquisar citocinas inflamatórias do 

aneurisma no ato operatório no presente estudo. As fitas para avaliar as 

citocinas foram doadas pelo IMT, porém, o equipamento utilizado para 

esterilização do material que dosa as citocinas necessitou de manutenção 

em toda pandemia, inviabilizando seu uso. Dessa forma, após esse período 

de pandemia, haverá possibilidade em expandir as análises e continuar a 

estratégia em pesquisas futuras, bem como o rastreio de citocinas 

inflamatórias. Todavia, foi necessário ajuste junto ao Comitê de Ética do 

título e dos métodos para adaptar o novo cenário, sendo autorizado pelo 

mesmo a adequação, como mostra o Anexo A, B e C. 

Estudos futuros são necessários para aumentar a amostra e ampliar 

testes para outros patógenos, para avaliar perifericamente PCR do patógeno 

estudado, bem como citosinas inflamatórias da parede, correlacionando com 

análise clínica e desfecho dos pacientes. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

A presença de infecção por HHV e TTV em amostras de tecidos de 

AIs foram encontrados em 46% da amostra, sua associação com aneurisma 

roto foi de 68%. Estes achados mostraram que a infecção por vírus pode 

contribuir para a fisiopatologia da formação, progressão e ruptura de AI ao 

modular fatores inflamatórios e imunológicos da parede do vaso.  

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 ANEXOS 
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Anexo A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP - CAAE 
PROJETO DE PESQUISA 
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Anexo B – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
EMENDA 
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Anexo C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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Anexo D – Vídeo esquemático 

 

Vídeo esquemático 3D demonstrando a hipótese da infecção viral e a 

possibilidade de alterações nas camadas do vaso sanguíneo arterial 

cerebral podendo levar a ruptura e a HSA. O vídeo possui audio. 

Disponível em: 

Para acesso automático segue o QRcode para escancear e acessar o vídeo 

através da função de foto do celular. 
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10 APÊNDICES 

Apêndice A – Trabalho apresentado no GLOBAL NEUROSURGERY: 

Ask Not for Whom the Bell Tolls Virtual Symposium, realizado no 

período de 10 a 12 de setembro de 2020, no formato virtual ao vivo. 

Título do trabalho: Torque teno vírus (TTV) infection as potential influence in 

Intracranal Aneurysm formation.  
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Apêndice B – Trabalho publicado na revista Hypertension em 2019. 

Título do trabalho: “Letter by Rabelo et al Regarding article Potential 

influences of gut Microbiota on the Formation of Intracranial Aneurusm.”  
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Apêndice C – Trabalho publicado na revista Journal of Neurosurgery 

em 2019. 

Título do trabalho: Letter to the editor – “Do bacteria contribute to formation 

and rupture of intracranial aneurysm?”  
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Apêndice D 

Trabalho aceito para publicação no Journal of Neurosurgery: Human 

Herpervirus DNA occurrence in intracranial aneurysmal wall: illustrative case. 
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Apêndice E 

Trabalho submetido para publicação no JAMA Neurology. Torque Teno Virus 

(TTV). Infection as a potential factor in intracranial aneurysm pathogenesis. 
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