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RESUMO 
 

PERINI, A. P. Diversidade genética dos Vírus Parainfluenza 1, 2 e 3, identificados em 
amostras colhidas no Hospital Universitário da Universidade de São Paulo, durante os anos 
de 1995 a 2005. 2012. 116 f. Dissertação (Doutorado em Biotecnologia) – Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 

 
Introdução:  Os parainfluenzavirus humanos (HPIVs) são importante causa de infecções 
respiratórias em bebês, crianças e pacientes imunodeprimidos, tendo uma distribuição mundial. 
Na população pediátrica a doença característica associada com HPIV-1 e -2 é 
laringotraqueobronquite (CROUP), mas estes vírus também podem ser responsáveis pela infecção 
do trato respiratório superior e faringite, enquanto que o HPIV-3 também está associado com a 
pneumonia e bronquiolite.  Estudos de sequenciamento genético envolvendo fragmentos dos 
genes codificadores das proteínas HN ou F visam obter dados que permitam a compreensão do 
padrão de circulação e de evolução destes vírus, gerando informações importantes, tanto para o 
diagnóstico como para o desenvolvimento de vacinas. Objetivos: O objetivo deste estudo foi 
realizar a análise molecular do fragmento do gene da HN dos três tipos de parainfluenzavirus, 1, 
2 e 3. Métodos: aspirados nasofaríngeos de 2152 lactentes e crianças menores de cinco anos, 
internados na Universidade de São Paulo Hospital (HU-USP), com doença respiratória aguda 
foram coletadas de 1995 a 2005. A detecção de HPIV 1, 2 e 3 foi realizada por multiplex RT-
PCR utilizando iniciadores específicos para HN gene, marcado com FAM. A seguir um 
fragmento de gene HN aproximadamente 480 pb da região C terminal foi amplificado, 
sequenciado e submetido à analise filogenética. Resultados e discussão: Um total de 6% (n = 
135) das amostras foram positivas para HPIVs, sendo o HPIV-3 o vírus mais frequentemente 
detectado durante todos os anos estudados, correspondendo a 80 % (108/135) dos casos positivos, 
seguido por HPIV-1 com 15 % (20/135) e HPIV-2 com 7 % (10/135). A positividade entre os 
anos estudados variou de 1% (1/195) em 1996 para 18 % (24/154) em 1999. A maioria das 
mutações observadas nos HPIV-1 e -3 foram silenciosas, no entanto, algumas alterações de 
aminoácidos foram verificadas em áreas conservadas dos HPIV-3 e HPIV-2, além da verificação 
de alterações em potenciais sítios de N-glicosilação. A análise filogenética demonstrou uma baixa 
variabilidade entre as amostras de HPIV-1, com a circulação de apenas 1 genótipo (C), e HPIV-3. 
A única amostra de HPIV-2 apresentou maior variabilidade comparada à amostra protótipo, no 
qual verificou-se que 70%  das alterações eram não sinônimas.  
 
Palavras-chave:  Parainfluenza vírus. PCR. Virologia molecular. Evolução molecular.  
 

 
 
 
 
 

 



8 
 

ABSTRACT 
 
PERINI, A. P. Genetic diversity of Parainfluenza virus 1, 2 and 3, identified from samples 
taken at the University Hospital of São Paulo University, during 1995 to 2005. 2012. 116 p. 
Ph. D. thesis (Biotechnology) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2012. 
 
Introduction:  Human parainfluenza viruses (HPIVs) are important cause of lower respiratory 
tract infections in infants, young children and immunocompromised patients, and have a 
worldwide distribution. In paediatric population the characteristic illness associated with HPIV-1 
and -2 is laryngotracheobronchitis, but it can also be responsible for upper respiratory tract 
infection and pharyngitis, whereas HPIV-3 is also associated with pneumonia and bronchiolitis. 
Sequencing studies involving encoding genes fragments of HN or F proteins aim to obtain data to 
allow the understanding of the circulation pattern and evolution of these  viruses, generating 
important information for both diagnosis and for vaccine development. Objectives: The aim of 
this study was to carry out the molecular analysis of the fragment of the HN gene of the 
parainfluenza 1, 2 and 3. Methods: Nasopharyngeal aspirates from 2152 infants and children 
under five years old, hospitalized at the University of São Paulo Hospital (HU-USP) with acute 
respiratory illness were collected from 1995 to 2005. The detection of HPIV 1, 2 and 3 were 
performed by multiplex RT-PCR using specific primers to HN gene, labeled with FAM. The 
fragment of HN gene (approximately 480 pb from C terminal region) was amplified, sequenced 
and, subjected to phylogenetic analysis.  Results and discussion: A total of 6% (n=135) samples 
were positive for one of the HPIV, and the HPIV-3 was the most frequent virus detected during 
all years studied, corresponding to 80 % (108/135) of positive cases, followed by HPIV-1 with 15 
% (20/135) and HPIV-2 with 7 % (10/135). The positivity among the years studied ranged from 1 
% (1/195) in 1996 to 18 % (24/154) in 1999. Most mutations observed in HPIV-1 and HPIV-3 
were silent in all HPIVs, however, some amino acids alterations in conserved areas, verified in 
HPIV-3 and HPIV-2, and alterations in N-glicosilation sites were observed. Phylogenetic analysis 
showed a lower variability in the HPIV-1 samples, just genotype C was present, and HPIV-3. The 
single sample of HPIV-2 showed a higher variability compared to prototype sample, in which 
was found that 70 % of the changes were not synonymous. 
 
 
 
Keywords: Parainfluenza vírus. PCR. Molecular virology. Molecular evolution. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
A cada ano, grande parte da população é acometida por infecções no trato respiratório, 

sendo os principais agentes infecciosos o Vírus Respiratório Sincicial Humano (HRSV); 

Adenovírus; Influenza A e B; Parainfluenza 1, 2 e, 3; Coronavírus; Rhinovírus, e o 

Metapneumovírus humano (KHAN, 2006). 

Em 1956, Chanock et al., em seu estudo sobre o crupe (laringotraqueobronquite) 

infeccioso isolaram, a partir de amostras respiratórias, um agente capaz de formar um efeito 

citopático espongiforme em culturas celulares, com tamanho estimado entre 150 e 200 ηm, que 

foi designado como vírus AC (vírus associado à crupe) (Figura 1). A incidência de anticorpos 

contra este agente em crianças sem infecções respiratórias e em adultos jovens, também sugeriu, 

nesta época, que a infecção pelo vírus ocorria nos primeiros anos de vida. 

Nesse mesmo estudo, os vírus AC foram relacionados ao grupo dos Myxovirus, por 

apresentarem propriedades pertinentes a este grupo como: hemaglutinação de hemácias de aves, 

receptores de eritrócitos sensíveis a RDE (Enzima Destruidora de Receptores, obtida de filtrado 

de Vibrio cholerae), crescimento na cavidade amniótica de ovos embrionados, tamanho em torno 

de 150 ηm, sensibilidade ao éter e estabilidade à –70 oC. Entretanto, não foi encontrada relação 

antigênica com os vírus Influenza, Newcastle ou Sendai (CHANOCK et al., 1956, 1958) . 

Baseado na natureza respiratória da infecção e nas propriedades físicas e morfológicas dos 

vírus, em 1959, o termo Parainfluenza foi criado para definir os quatro vírus, Parainfluenza 1, 2 e 

3 (HPIV-1, HPIV2, HPIV3) e Sendai (SeV), (ANDREWES et al., 1959). Logo após sua 

descoberta, esses vírus passaram a ser descritos como importantes agentes causadores de 

laringotraqueobronquite (Parainfluenza 1, 2 e 3), pneumonia e bronquiolite (Parainfluenza 3) 

(CHANOCK; PARROT, 1965; CHANOCK et al., 1959; KIM et al., 1961), atingindo crianças, 

pacientes imunocomprometidos ou debilitados e idosos (DENNY; CLYDE, 1986; GLEZEN et 

al., 2000; MCINTOSH, 1991; WHIMBEY,  1997). 
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Figura 1 - Efeito citopático dos Myxovírus em amostras de crianças com CROUP. 

 

Célula normal de epitélio de rim de Macaco, corada por hematoxilina e eosina 120x.  2. Efeito citopático 
em células epiteliais de rim de macaco, causado pela amostra Greer do vírus AC, corado por hematoxilina 
e eosina. 3. Célula normal de epitélio de rim de Macaco, sem coloração 120x. 4. Efeito citopático em 
células epiteliais de rim de macaco, causado pela amostra Greer do vírus AC, sem coloração.  
Fonte: Chanock et al. (1956).  
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1.1 Taxonomia e morfologia 

 

Os parainfluenzavirus pertencem à ordem Mononegavirales (vírus de fita simples de RNA 

não segmentada), família Paramyxoviridae, subfamília Paramyxovirinae. Os vírus HPIV-1 

(Human parainfluenza virus 1) e HPIV-3 (Human parainfluenza virus 3) pertencem ao gênero 

Respirovirus e os vírus HPIV-2 (Human parainfluenza virus 2), HPIV-4 (Human parainfluenza 

virus 4) ao gênero Rubulavirus  (KING et al., 2011), sendo o  HPIV-4 dividido em dois grupos 

antigênicos, denominados A e B, baseado na reatividade com anticorpos monoclonais o 

(KOMADA et al., 1990). A segregação desses vírus em dois gêneros foi baseada em diversas 

evidências: (a) a relação antigênica e a identidade entre as sequências de aminoácidos são 

maiores dentro de um mesmo gênero, do que entre os diferentes gêneros; (b) presença de 

diferentes proteínas, os Respirovirus possuem a proteína C, que não é encontrada nos 

Rubulavirus; (c) as sequências conservadas presentes no final de cada gene e do genoma 

apresentam maior similaridade entre os vírus do mesmo gênero do que entre os diferentes 

gêneros; (d) as regiões intergênicas são conservadas nos Respirovirus, mas não nos Rubulavirus; 

(e) Rubulavirus possuem maior diversidade na organização genômica e na sequência de 

aminoácidos e nucleotídeos do que os Respirovirus, possuindo um gene adicional que codifica a 

proteína SH, presente no PIV-5 ou SV5 (parainfluenza 5 ou simian vírus 5) (KARRON; 

COLLINS, 2007). 

As partículas virais são pleomórficas e envelopadas, com diâmetro que varia de 150 a 200 

ηm. Sua superfície possui glicoproteínas de origem viral, a proteína F (de fusão) e a HN 

hemaglutinina-neuraminidase, que formam espículas, envolvidas nos processos de adsorção e 

fusão e que são importantes imunógenos (KARRON; COLLINS, 2007) (Figura 2A). 

O genoma é composto por uma fita de RNA de polaridade negativa, com 

aproximadamente 15.000 nucleotídeos, que é envolvido por um nucleocapsídeo helicoidal, 

formando o complexo denominado ribonucleoproteína, RNP, que por sua vez está envolvido pela 

proteína da matriz (M) e por um envelope lipoprotéico, derivado da membrana plasmática da 

célula hospedeira infectada pelo vírus (KARRON; COLLINS, 2007). 
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1.2 Estrutura e organização genômica 

 

Os parainfluenzavírus contém RNA de fita simples e polaridade negativa com cerca de 

15.000 nucleotídeos (15.462 para HPIV-3, 15.646 nt para HPIV-2 e 15.600 nt para o HPIV-1) 

que transcrevem de 8 a 10 proteínas, dependendo  do vírus (Figura 2) (STOREY; DIMOCK; 

KANG, 1984; WECHSLER et al., 1985). A transcrição ocorre no sentido 3’-5’. Antecedendo a 

região 3’ há uma região extragênica, composta de 55 a 70 nucleotídeos, seguida por 6 ou 7 genes, 

dependendo do gênero do vírus. O promotor está presente nesta região se estendendo para a 

região 3’ do primeiro gene, N. Cada um dos genes é separado por regiões intergênicas formadas 

por seqüências conservadas de três nucleotídeos nos Respirovirus e por regiões não conservadas 

de tamanho variável (de 1 a 42 nucleotídeos) nos Rubulavirus (KARRON; COLLINS, 2007).  
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Figura 2 - Vírus parainfluenza. 

 

Diagrama esquemático dos vírus parainfluenza. B) Diagrama esquemático contendo a estrutura básica do 
genoma dos HPIV.  
Fonte: SBI Swiss Institute of Bioinformatics (2012). 

 

O último gene está seguido por uma região extragênica, conhecida como trailer, composta 

de 21 a 114 nt. A região 3´de cada gene dos HPIV possui uma seqüência de 10 nucleotídeos 

(UCCUNNUUUC) chamada gene start signal, enquanto que a região 5´ possui 12 nucleotídeos 

(UUCAUUCUUUUU) formando a região gene end signal. Ambas as regiões são relativamente 

conservadas.  

Seis genes estão presentes em todos os parinfluenzavirus – 3’ N-P-M-F-HN-L 5’ (Figura 

2B). Cada gene codifica apenas uma proteína, com exceção do gene P que codifica 2 ou mais 

proteínas dependendo do vírus. As proteínas P e V são codificadas por formas alternativas do 
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RNAm transcrito a partir do gene P. Essas formas alternativas são obtidas pelo mecanismo de 

edição de RNAm, no qual, por exemplo, um ou mais resíduos de G (guanina) são inseridos 

alterando o quadro de leitura aberto (KARRON; COLLINS, 2007).  

Nos Respirovirus (p. exemplo - HPIV-3) uma cópia exata do RNAm codifica a proteína P, 

e a forma editada pela inserção de dois resíduos de G, possibilitando a utilização de um segundo 

quadro de leitura (ORF), resultam na proteína D, enquanto que a proteína C é traduzida por uma 

segunda ORF dentro do gene P. Por outro lado, um deslizamento da polimerase em cis leva à 

adição de um resíduo de G durante a síntese do RNAm, alterando o frame e acarretando a 

expressão de um ORF interno como quimera fusionada à porção N-terminal da proteína P. Esta 

edição do RNA acarreta à tradução de uma proteína adicional, V, pelo HIPV3. Portanto, o 

genoma do HPIV-3, o mais estudado entre os parainfluenzavirus, é constituído por 8 genes que 

codificam 8 proteínas na seguinte ordem: (3’N-P-D-C-M-F-HN-L-5’) (OHSAWA et al., 1998) 

(Quadro 1). O HPIV-1 possui 10 genes que codificam 10 proteínas (3’ N-C’-P-C-Y1-Y2-M-F-

HN-L 5’) (NEWMAN et al., 2002) (Quadro 1). Nos Rubulavirus uma cópia exata do RNAm 

codifica a proteína V e a forma editada (inserção de 2 G) codifica a proteína P. Portanto, o 

genoma do HPIV-2 é formado por 6 genes (3’N-P/V-M-F-HN-L-5’) que codificam 7 proteínas 

(Quadro 1), no qual cada gene codifica uma proteína e o gene P codifica as proteínas P e V 

(KARRON; COLLINS, 2007, 2007; KAWANO  et  al., 1990, 1991).  

Todos os parainfluenzavirus apresentam 6 proteínas comuns: HN, F, M, N, P e L. As 

proteínas N (nucleoproteína), L (large), e P (fospoproteína), juntamente com o RNA, formam o 

nucleocapsídeo viral (Figura 2). A proteína N liga-se ao RNAv, permitindo que as proteínas L 

(RNA polimerase) e P transcrevam e repliquem o genoma dos HPIV (KARRON; COLLINS, 

2007). Uma ou mais proteínas adicionais, como C, V, D, W, I, SH não são essenciais para 

replicação in vitro e são conhecidas como proteínas acessórias.  
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Quadro 1 - Principais Proteínas do HPIV-1, HPIV-2 e HPIV-3  

Product Name Start End Strand Length Accession 

H
P

IV
 1

 

Nucleoprotein 120 1694 + 524 NP_604433.1 

C´protein 1809 2468 + 219 NP_604434.1 

phosphoprotein 1844 3550 + 568 NP_604435.1 

C Protein 1854 2468 + 204 NP_604436.1 

Y1 protein 1923 2468 + 181 NP_604437.1 

putative Y2 protein 1941 2468 + 175 NP_604438.1 

Matrix Protein 3669 4715 + 348 NP_604439.1 

Fusion Protein 5088 6755 + 555 NP_604440.1 
Hemagglutinin-

Neuraminidase 6903 8630 + 575 NP_604441.1 

Large protein 8772 15443 + 2223 NP_604442.1 

H
P

IV
 2

 

nucleocapsid protein 157 1785 + 542 NP_598401.1 

P protein 1993 3178 + 395 NP_599019.1 

V protein 1993 2670 + 225 NP_598402.1 

Matrix Protein 3479 4612 + 377 NP_598403.1 

Fusion Protein 4789 6444 + 551 NP_598405.1 
Hemagglutinin-

Neuraminidase 6817 8532 + 571 NP_598405.1 

Large protein 8793 15581 + 2262 NP_598406.1 

H
P

IV
 3

 

nucleocapsid protein 111 1658 + 515 NP_067148.1 

phosphoprotein 1784 3595 + 603 NP_067149.1 

D Protein 1784 2903 + 373 NP_599250.1 

C Protein 1794 2393 + 199 NP_599251.1 

Matrix Protein 3753 4814 + 353 NP_067150.1 

Fusion Protein 5072 6691 + 539 NP_067151.1 
Hemagglutinin-

Neuraminidase 6806 8530 + 574 NP_067153.2 

Large protein 8646 15347 + 2233 NP_67153.2 

Start e end – indicam o início e fim da janela de leitura (ORF) de cada gene, strand – indica a polaridade, 
lenght – indica o tamalho da proteína,  acession  - indica o número de acesso ao Gene Bank. 
Fonte: Viral Bioinformatic Resource Center (2010). 
 

1.2.1 Proteína de matriz (M) 

 

A proteína M (matriz) tem a função de mediar a associação do nucleocapsídeo com o 

envelope viral nascente. Agrega-se, através de interações não covalentes, às extensões 

intracitoplasmáticas das glicoproteínas virais (F e HN) presentes na superfície interna da 

membrana citoplasmática e pode estar envolvida na inserção e agregação dessas proteínas à locais 
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específicos da membrana celular (CORONEL et al., 2001; HARRISON; SAKAGUCHI; 

SHIMITT, 2010; LANGEDIJK; DAUS; VAN OIRSSCHOT, 1997; PATTERSON; GROSS; 

OXFORD, 1988).  Esta é a proteína mais conservada entre os membros da família 

Paramyxoviridae (SPRIGGS; JOHNSON; COLLINS, 1987). 

 

1.2.2 Nucleoproteína (N) 

 

A proteína N possui entre 509 a 597 resíduos de aminoácidos e peso molecular entre 66-

70 kDa, sendo relativamente bem conservada (KARRON; COLLINS, 2007). Esta proteína liga-se 

ao RNA genômico e, juntamente, com a proteína P forma o complexo denominado 

ribonucleoproteína (RNP) helicoidal, que protege o genoma viral da ação de RNAses. Após ser 

formado, o complexo RNP é incorporado dentro de novas partículas virais (HARRISON; 

SAKAGUCHI; SCHIMITT, 2010).  

 
 

1.2.3 Proteína P 

 

A proteína P é um tetrâmero associado ao nucleocapsídeo que possui de 568 a 603 aa e 

peso molecular variando de 49-53 kDa no gênero Respirovirus e de 392 a 399 aa e peso 

molecular de 83-90 kDa no gênero Rubulavirus (KARRON; COLLINS, 2007). É essencial para 

os mecanismos de transcrição e replicação, entretanto sua precisa função nesse processo ainda 

permanece desconhecida (FUENTES et  al., 2010). 

 

1.2.4 Proteína L 

 

A proteína L (Large) é o principal componente da polimerase viral, sendo responsável 

pela síntese do RNA, capping e metilação do RNAm  (KARRON; COLLINS, 2007). A proteína 

L está sempre complexada à proteína P, tanto quando está livre no citoplasma como quando está 

ligada à proteína N (NISHIO et al., 2011). 
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1.2.5 Proteína F 

 

A glicoproteína F, também presente na superfície do envelope, está envolvida na fusão do 

envelope viral com a membrana da célula hospedeira, necessária para a penetração do 

nucleocapsídeo dentro da célula (KARRON; COLLINS, 2007). É uma proteína tipo I ancorada à 

membrana próxima à porção C-terminal e com domínio hidrofóbico clivável na porção N-

terminal. Os primeiros 18 aminoácidos do HPIV-3 e 21 aa do HPIV-2 são hidrofóbicos e formam 

a sequência sinal responsável pela translocação da proteína pelo retículo endoplasmático rugoso, 

no qual ocorrem modificações após a tradução, como adição de cadeias laterais de carboidratos 

por ligação glicosídica tipo “N” (CHANOCK; McINTOSH, 1985). 

Essa proteína é originalmente sintetizada como um precursor inativo (F0), que necessita 

ser clivado por uma endopeptidase (Furin e Kex2) para dar origem à proteína ativa, composta de 

duas subunidades F1 e F2, ligadas por pontes dissulfídicas (figura 3) (HOMMA; OHUCHI, 1973; 

ORTMANN, 1994; PATERSON; SHAUGHNESSY; LAMB, 1989). Esta clivagem torna a 

proteína F ativa e promove tanto o início da infecção viral, pela a ligação ao receptor de ácido –

siálico da célula, como a propagação do vírus de célula à célula pela formação de sincícios. A 

clivagem, portanto, é um pré-requisito para infectividade, o tropismo e a patogenicidade do vírus.  

A porção F1 possui regiões com funções conhecidas que estão envolvidas em mudanças 

conformacionais durante o processo de fusão: a porção –N terminal, que contém um peptídeo de 

fusão hidrofóbico – que se insere na membrana alvo durante o processo de fusão, a porção -C 

terminal, o domínio transmembrana e duas regiões de repetição: HRA (Heptad repeted A) e HRB 

(heptad repeted B), que formam seis estruturas em hélice que são críticas para o processo de 

fusão (GARDNER; DUTCH, 2007) (Figura 3). Após a ativação pela proteína HN, a região HRB 

da proteína F se dissocia, a HRA sofre uma mudança conformacional e o peptídeo de fusão é 

inserido na membrana alvo. A fusão das membranas é catalizada pela formação de uma estrutura 

em forma de grampo (coiled-coil hairpin), formada pelas regiões HRA e HRB que se justapõem 

com o peptídeo de fusão inserido na membrana e com o domínio transmenbrana (LUQUE et al., 

2010). Por outro lado, aproximadamente 100 aa da subunidade F2 têm suas funções ainda 

desconhecidas (GARDNER; DUTCH, 2007). 
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Figura 3 - Representação esquemática da proteína F dos Paramyxovirus. 

 

 

Após a ativação, o precursor F0 é clivado em duas subunidades F1 e F2 no sítio de clivagem 1 (CS1) 
ligado por uma ponte dissulfídica (S-S),  localizado antes do domínio do peptídeo de fusão (FP). Para os 
Pneumovirus, um segundo sítio de clivagem (CS2) libera a proteína p27. HRA- Heptad repeat A domain; 
HRB- Heptad repeat B domain; TM –domínio transmembrana; N- porção N-terminal; C – porção C 
terminal; SP – peptídeo sinal. 
Fonte: Le Bayon et al. (2012). 

 

A região conservada da proteína F denominada “Fusion gly”caracteriza-se por possuir 

três blocos conservados (CB): um no peptídeo de fusão/ região HRA (Heptad Repeated A), 

envolvida na promoção da fusão da membrana celular, o segundo na subunidade F2, designada 

como bloco conservado na porção F2 (CBF2) e o terceiro correspondente a um longo trecho de 

aminoácidos localizados entre as regiões HRA e HRB da subunidade F1, designada como CBF1 

(Bloco conservado na porção F1) (GARDNER; DUTCH, 2007). Luque et al. (2010) 

demonstraram que mutações na região Heptad Repeated A modulam a virulência do vírus Sendai 

(Paramyxovirus), influenciando a disseminação do vírus, bem como a gravidade da infecção.  

 

1.2.6 Proteína HN 

 

A proteína HN é uma glicoproteína transmembrana tipo II, que está ancorada à membrana 

próxima à sua porção amino-terminal por um domínio, não clivável, tipo sinal âncora. Possui 

tamanho aproximado de 570 aminoácidos (574 aa para HPIV-3, 571 aa para o HPIV-2 e 575 aa 

para o HPIV-1). Bastante imunogênica, está presente na superfície do vírus como um tetrâmero 

composto por dois dímeros ligados por pontes dissulfídicas. Sua porção amino-terminal, em 

forma de haste, é citoplasmática, enquanto a porção C-terminal, em forma de cabeça globular, é 

extracelular. Sendo esta última região a que retém todas as atividades biológicas e os principais 

sítios antigênicos (MOSCONA, 2005; POROTTO et al., 2012). Possui três importantes funções: 
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i) adsorção do vírus à célula hospedeira, via receptores de ácido siálico, ii) clivagem enzimática 

dos receptores na membrana da célula hospedeira, prevenindo assim que as partículas virais 

geradas no processo de replicação fiquem agregadas na célula hospedeira, impedindo sua 

liberação (LANGEDIJK; DAUS; VAN OIRSCHOT, 1997), iii) ativação da proteína F, mediando 

a fusão do envelope viral com a membrana da célula hospedeira (POROTTO et al., 2007).   

A estrutura terciária da proteína HN demonstra a forma de β-hélice com seis pás (six 

bladed β propeller fold) típica das neuraminidases (Figura 4). A figura 5 representa o 

alinhamento de aminoácidos de vários vírus da família Paramyxoviridae, na qual observa-se a 

localização dos elementos da estrutura secundária, bem como a conectividade das seis pontes 

dissulfídicas. Cinco delas, representadas na figura pelas letras A, C, D, E e F são conservadas 

entre as HNs presentes no alinhamento (CRENNELL  et  al., 2000). 

 
Figura 4 - Representação da proteína HN do HPIV-3 na forma hexagonal complexada com ácido 

β-siálico. 

 
Cada polipeptídeo é mostrado na representação em fita seguindo a ordem das cores do arco-íris (poção N-
terminal em vermelho até a porção C terminal em violeta). As porções N e C –terminal aparecem 
rotuladas; o ácidoβ-siálico é representado com bolas e hastes  
Fonte: Lawrence et  al. (2004). 
 
 
 



29 
 

 

Figura 5 - Alinhamento das sequências de aminoácidos da proteína HN de sete Paramyxovirus 
[Vírus Sendai; HPIV-1-Washington/1957; HPIV-3-Aus/124854/74; VírusSimian-5-
W3; HPIV-2; Vírus do Sarampo-Miyahara vaccine e Vírus Newcastle-Kansas (NDV)]. 

 

As ligações dissulfídicas estão indicadas por letras sequenciais do alfabeto (A,B,C,D,E e F) acima da 
seqüência do vírus Sendai. Os resíduos conservados nestas regiões entre os diferentes vírus estão grafados 
em vermelho. A localização das α-hélices e β sheet (folha β), estruturas secundárias da proteína, são 
mostradas abaixo da sequencia do NDV.  
Fonte: Crennel et al. (2000). 
 

A proteína HN é sintetizada como percursor HN0 e sua ativação ocorre pela clivagem da 

porção carboxiterminal, resultando na perda de glicopeptídeo de 9 KDa, e em  uma mudança 

conformacional que vai desestabilizar a proteína F, ativando-a (CONNOLLY et al., 2009). Dois 

sítios contribuem para a atividade da proteína: sítio I, responsável pelas funções de ligação com o 

receptor e atividade de neuraminidase, e sítio II, que processa a atividade de fusão, ativando a 

proteína F (MOSCONA, 2005; POROTTO et al., 2006, 2007). O sítio I pode ser inibido pelo 

Zanamivir, enquanto o sítio II é insensível a esse medicamento (POROTTO et al., 2006, 2012). O 

harmonioso balanço entre as funções da proteína HN (ligação e clivagem do receptor) é 

indispensável à liberação das partículas virais da célula hospedeira (POROTTO et al., 2005). 

Porotto et al. (2012) avaliaram que o efeito de mutações nos sítios I (Thr193Ala) e II (His552Gln) 

proporcionam um aumento na avidez das ligações com os receptores celulares e na interação 
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entre as proteína HN e F (apenas o sítio His552Gln), provocando uma ativação excessiva da 

proteína F pela HN e, consequentemente, diminuindo a infectividade do vírus no hospedeiro 

natural. Outras mutações (Pro111Ser; Asp216Asn) na proteína HN, que podem levar a 

diminuição ou ao aumento da eficiência na ligação com o receptor celular, que ocasionam falha 

na ativação da proteína F, também foram identificadas (POROTTO et al., 2005). Estes eventos 

comprovam a importância da harmonia entre as diferentes funções da proteína HN e na interação 

entre as duas proteínas. 

Lawrence et al. (2004) estudando a estrutura da proteína HN do HPIV-3, descreveram 

seus sítios ativos como sendo similares ao da proteína neuraminidase dos vírus influenza com três 

cadeias laterais de arginina (R192, R424, R512), projetadas em um dos lados da cavidade 

enzimática, e uma cadeia lateral conservada de tirosina (Y530) ligada a uma cadeia lateral de 

ácido glutâmico (E409) localizada no fundo desta cavidade. A cadeia lateral R424 é ligada por 

pontes de hidrogênio a E409. O outro lado da cavidade é parcialmente hidrofóbico (Y319). 

(Figura 6) 
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Figura 6 - Sítio ativo da proteína HN complexado com molécula de ácido siálico 
em amarelo.  

 
W1 e W2 - sítios de moléculas de água. Linha tracejada – potenciais pontes de hidrogênio. 
Fonte: Moscona (2005). 
 

1.2.7 Proteínas assessórias- não estruturais (C, D, V, I) 

 

A proteína C é uma proteína assessória, encontrada apenas nos Respirorivus, é abundante, 

porém não conservada (KARRON; COLLINS, 2007). Atua na regulação da síntese do RNA 

viral, inibição da produção de interferon pela célula hospedeira e na inibição da apoptose celular 

(HARRISON; SAKAGUCHI; SCHIMITT, 2010; KARRON; COLLINS, 2007). 

O genoma do HPIV-1 codifica 4 proteínas não estruturais C´ (219 aa), C (204 aa), Y1 

(181 aa) e proteína Y2 (175 aa) conhecidas coletivamente como proteínas C, que auxiliam na 

replicação viral, estando envolvidas na liberação das partículas virais (NEWMAN et al., 2002). O 

HPIV-3 codifica apenas um tipo de proteína C (KARRON; COLLINS, 2007). 
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Os membros do gênero Rubulavirus, HPIV-2 e 4, sintetizam a proteína V, ao invés da 

proteína C, que é empacotada dentro da partícula viral e está ligada à proteína NP, participando 

da regulação da replicação viral (MATSUOKA et al., 1991; SCHAAPP-NUTT et al., 2011; 

WATANABE et al., 1996). Embora seja estruturalmente distinta da proteína C dos Respirovirus, 

ambas possuem funções em comum, tais como: bloqueio da produção de interferon, inibição da 

apoptose e retardo do ciclo celular (KARRON; COLLINS, 2007).   

As proteínas I (Rubulavirus) e D (HPIV-3), sintetizadas por edição do RNAm do gene P, 

contém um domínio N-terminal que é idêntico ao da proteína P. A parte da proteína P que é 

presente nas proteínas V, I e D contém o domínio responsável para formação do complexo com a 

proteína N (KARRON; COLLINS, 2007). 

 

1.3 Replicação 

  

O ciclo de replicação dos parainfluenzas inicia-se quando a partícula viral liga-se a 

moléculas receptoras contendo ácido siálico que estão presentes na superfície de uma célula 

susceptível, este evento recebe o nome de adsorção viral e, no caso dos parainflueza virus, é 

mediado pela proteína hemaglutinina (HN). Após a adsorção desta proteína viral ao receptor de 

ácido siálico presente na célula hospedeira, o nucleocapsídeo adentra no citoplasma através da 

fusão do envelope viral com a membrana celular, evento mediado pelas proteínas HN e F. No 

citoplasma os genes são transcritos no sentido 3’→5’ pela enzima RNA polimerase RNA 

dependente. A transcrição é realizada por um mecanismo seqüencial de início/fim, guiada pelos 

sinais de início e final de gene (gene start signal e gene end signal) (HENRICKSON, 2003). Os 

genes próximos à região 3’ do genoma são transcritos com maior abundância, do que os genes 

próximos à região 5’(HARRISON; SAKAGUCHI; SCHIMITT, 2010). 

Em adição à transcrição e à tradução de proteínas, outra etapa importante é a replicação do 

genoma viral, que produz um intermediário positivo (+ssRNA), que servirá como molde para 

gerar cópias do genoma viral (-ssRNA). A produção do intermediário positivo requer que a 

maquinaria de produção de mRNAs entre num modo de “anti-terminação”, ignorando todos os 

sinais de início e fim de cada gene (HARRISON; SAKAGUCHI; SCHIMITT, 2010).  

A maturação do vírus ocorre, em primeira instância, com a combinação das proteínas N e 

P ao RNA genômico e subsequente adição de outras proteínas auxiliares ao nucleocapsídeo. As 
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glicoproteínas virais, HN e F, ocupam o lugar das proteínas celulares na membrana 

citoplasmática. A seguir, ocorre a agregação da proteína da matriz e o nucleocapsídeo alcança a 

superfície ocorrendo então o brotamento, com a liberação do vírus, sendo este o momento no qual 

adquire o envelope lipoprotéico (KARRON; COLLINS, 2007) (Figura 7). 

 

Figura 7 - Ilustração do ciclo de replicação dos parainfluenzavirus. 

 
A transcrição das proteínas e a replicação do genoma viral ocorrem no citoplasma. Após suas sínteses, as 
proteínas estruturais e as RNPs brotam juntas na membrana plasmática das células infectadas.  
Fonte: Moscona et al. (2005). 

 
1.4 Caracterização antigênica e genética 

 

A análise de soros de animais na fase de convalescência demonstrou que estes apresentam 

anticorpos direcionados contra a maioria das proteínas estruturais dos HPIVs, entretanto, somente 

os anticorpos direcionados contras as proteínas HN e F demonstram capacidade de neutralizar a 
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infecção pelo vírus e induzir um alto nível de proteção. Fato este que transformou estas proteínas 

nos principais alvos para as pesquisas de desenvolvimento de vacinas anti- HPIVs (KARRON; 

COLLINS, 2007). Entretanto, apenas anticorpos anti-proteína F impedem a propagação do vírus 

célula a célula, impedindo a fusão entre elas (MERZ; SCHEID; CHOPPIN, 1980). 

 Na proteína HN do HPIV-3, são observados seis sítios antigênicos, sendo que cinco deles 

não se sobrepõe (A, B, D, E e F) e apenas o sítio C se sobrepõe aos sítios A e B (KARRON; 

COLLINS, 2007). Os sítios A, B e C estão envolvidos na neutralização dos vírus, com 11 

epítopos específicos identificados, e na inibição da hemaglutinação (KARRON; COLLINS, 

2007).  

A proteína F do HPIV-3 apresenta 8 sítios antigênicos: 6 deles não sobrepostos,  

denominados de A a F, e um formando uma ponte entre os sítios A e B, denominado sítio AB 

(KARRON; COLLINS, 2007). O sequenciamento destes sítios possibilitou a verificação que a 

diversidade entre diferentes amostras estava relacionada à substituições específicas de alguns 

resíduos de aa localizados na subunidade F1 (posição 369, 397 ou 398) e na subunidade F2 

(resíduo 37) (COELINGH; TIERNEY,1989). Pelo menos 20 epítopos foram descritos nesta 

proteína, sendo 14 deles organizados dentro dos sítios antigênicos A, B, C e AB (KARRON; 

COLLINS, 2007).  

Análise com um painel de anticorpos monoclonais dirigidos contra a proteína HN do 

HPIV-2 (amostra protótipo GREER) permitiu a identificação de 5 sítios antigênicos denominados 

de I a V, localizados em regiões da proteína relacionadas a atividade de hemaglutinação (sítios I, 

IV e V), hemaglutinação e neuraminidase (sítio II) e neuraminidase (sítio  III) (RAY et al. 1992). 

Neste mesmo estudo foi verificada variabilidade antigênica entre amostras isoladas no Texas 

entre 1986 e 1987, que geraram tanto perda da atividade de neutralização com alguns anticorpos 

monoclonais como perda da atividade de neuraminidase. Entretanto, são poucos os dados 

disponíveis que permitem uma correlação da variabilidade antigênica com a variabilidade 

genética destes vírus (HENRICKSON, 2003). 

Henrickson (1991), estudou a reatividade de amostras de HPIV-1, isoladas entre 1966 a 

1983, com um painel de anticorpos monoclonais sintetizados a partir das proteínas HN, F e NP da 

amostra protótipo Washington 1957, sendo verificada uma diversidade antigênica, com 

diferenças persistentes, quando comparadas à cepa protótipo, que permitiram a divisão em dois 

grupos, denominados A e B. Em 1992, Komada et al. (1992), em estudo envolvendo amostras de 
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HPIV-1 isoladas no decorrer de 25 anos (de 1959 a 1989) e um painel de anticorpos monoclonais 

dirigidos contra 4 proteínas virais (HN, P, F e M) observaram diversidade antigênica entre as 

amostras, principalmente com relação à proteína HN, no qual as amostras isoladas após 1977 

eram antigenicamente distintas de amostras isoladas anteriormente a este ano. Entretanto alguns 

dos epítopos reconhecidos pelos monoclonais anti-HN: MAbs II, IV, V e VI foram conservados 

em todas as amostras estudadas. Nesse mesmo estudo, não foram notadas diversidades 

antigênicas marcantes na proteína F dessas amostras.  

As diferenças antigênicas verificadas entre ambos os grupos foram confirmadas pelo 

sequenciamento do gene, no qual verificou-se que as amostras do grupo A apresentaram uma 

menor diferença intragrupo que as amostras do grupo B (HETHERINGTON et al., 1994) 

Análises filogenéticas posteriores do gene HN demonstraram a existência de 3 genótipos, 

denominados de A, C e D, que podem co-circular, sem o predomínio de um, durante um mesmo 

período, com múltiplas linhagens dentro destes grupos que podem aparecer e desaparecer no 

decorrer de décadas, apresentando variações mínimas (HENRICKSON; SAVATSKI, 1996; 

HETHERINGTON et al., 1994; MIZUTA et al., 2011). A taxa de evolução molecular do gene 

HN dos HPIV-1 é considerada relativamente lenta e gira em torno de 7,68 x 10-4 substituições por 

sítio por ano (MIZUTA et al., 2011) 

As variações antigênicas observada nos epítopos neutralizantes das proteínas HN e F 

foram inicialmente classificadas como resultantes de mutações randômicas que não estavam 

relacionadas à pressão seletiva (COELINGH et al., 1987). Em análises moleculares dos 

parainfluenzavirus 1, 2, 3 e 4, Coelingh et al. (1989) documentaram o acúmulo progressivo de 

alterações nas sequências genéticas desses vírus, resultando em linhagens distintas, entretanto, as 

alterações antigênicas observadas não foram cumulativas e/ou progressivas e também não se 

correlacionaram com as linhagens genéticas. Entretanto, análises moleculares dos 4 sorotipos de 

HPIV vem demonstrando que a variabilidade genética e antigênica é maior do que foi 

inicialmente reportado, uma vez que todos os sorotipos podem ser classificados em subgrupos 

que apresentam características genéticas e antigênicas únicas. O padrão evolucionário destes 

vírus foi descrito como semelhante ao vírus de Influenza B (HENRICKSON, 2003).  

(HENRICKSON, 2003).  
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1.5 Patogênese 

 

A replicação do vírus ocorre nas células do epitélio respiratório, sendo o tropismo por esse 

tecido, direcionado pela proteína HN que se liga aos receptores de ácido siálico presentes na 

superfície das células. Estudos com HPIV-3, utilizando sistemas de cultura de células 

demonstram que tanto a entrada quanto a liberação do vírus ocorrem preferencialmente pela 

região apical das células ciliadas (BOSE; MALUR; BANERJEE, 2001; ZHANG et al., 2005). 

Testes in vitro revelaram que assim que ocorre a infecção de uma célula pelo HPIV, observa-se o 

arredondamento celular, o aumento do citoplasma e núcleo e posteriormente ocorre a formação 

de vacúolos citoplasmáticos; inclusões basófilas ou eosinófilas e formação de células gigantes 

multinucleadas conhecidas como sincícios (HENRICKSON, 2003).   

A replicação dos HPIVs nas células epiteliais do trato respiratório pode ocasionar rinites, 

faringites, laringites, traqueobronquiolites, bronquiolites e pneumonias (KARRON; COLLINS, 

2007). O início da infecção envolve as membranas nasais e da garganta, podendo ocorrer também 

a obstrução dos sinus paranasais e tubo de Eustáquio levando a sinusite e otite média. Em 

infecções mais extensas ocasionadas, principalmente, por HPIV-1 e HPIV-2 a laringe e a traquéia 

superior podem ser envolvidas causando a laringotraqueobronquiolite, ou ainda a infecção pode 

se estender para a traquéia inferior e os brônquios com acúmulo de muco resultando em 

atalectasia e pneumonia. Quando o HPIV-3 produz doença severa, ocorre a infecção das pequenas 

passagens de ar, ocasionando bronquiolites, bronquites e broncopneumonias (KARRON; 

COLLINS, 2007). 

 

1.6 Clínica e diagnóstico laboratorial  

 

A transmissão do vírus é direta e ocorre pessoa a pessoa pelo contato direto das mãos com 

a mucosa, principalmente ocular e nasal, e por gotículas de aerossóis disseminadas durante tosses 

e espirros, que podem ser inaladas ou contaminar superfícies (ECHEVARRÍA et al., 2000; 

JALAL et al., 2007). HPIV-1, HPIV-2 e HPIV-3 podem sobreviver cerca de 10 horas em 

superfícies não porosas e 4 horas em superfícies porosas (BRADY; EVANS; CUARTAS, 1990). 

A infecção se inicia nas membranas mucosas do nariz e garganta, podendo haver 

obstrução dos sinus paranasais e tubos de Eustáquio. O período de incubação varia de 2 a 8 dias e 
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após 1 a 3 dias o vírus se dissemina pelo trato respiratório inferior. Em infecções mais severas, 

comumente provocadas pelo HPIV-1, pode haver envolvimento da laringe e traquéia superior, 

resultando na laringotraqueobronquite aguda (Crupe). A criança apresenta febre, tosse, obstrução 

laríngea e estridor inspiratório. Normalmente a faixa etária que mais desenvolve esses sintomas 

são as crianças entre 1 e 2 anos de idade. Embora o HPIV-1 seja o mais prevalente nessa 

síndrome, cerca de 10% dos casos são causados pelos HPIV-2 e HPIV-3 (HENRICKSON, 2003; 

IWANE et al., 2004). 

Todos os HPIVs podem causar bronquiolite, entretanto HPIV-1 e HPIV-3 são os mais 

frequentemente relatados (HENRICKSON, 1999). Os sintomas incluem principalmente febre, 

tosse, rinorréia, chiado expiratório e taquipnéia (HSIEH et al., 2010). Normalmente ocorre no 

primeiro ano de vida. O HPIV-3 é o segundo mais importante agente causador de bronquiolite, 

sendo superado apenas pelo HRSV (vírus respiratório sincicial humano) (HENRICKSON, 1999). 

A pneumonia por HPIV é mais comumente causada pelos HPIV-1 e HPIV-3, sendo que cerca de 

10% das pneumonias de etiologia viral são causadas por esses vírus.  

Pacientes com sintomas no trato respiratório inferior, que não se encaixam nas síndromes 

acima descritas, recebem o diagnóstico de traqueobronquite. Os sintomas mais comuns são: tosse, 

ruído nas vias respiratórias na auscultação e febre, sendo o HPIV-3 mais frequentemente 

diagnosticado do que os HPIV-2 e HPIV-1, principalmente na idade escolar e adolescência 

(HENRICKSON, 2003; IWANE et al., 2004). 

O diagnóstico laboratorial pode ser realizado pela detecção dos HPIVs em swabs 

nasofaringeanos ou de garganta, lavados e aspirados nasais (FRAYHA et al., 1989; HEIKKINEN 

et al., 2002), sendo a detecção do vírus aumentada com a utilização em conjunto de amostras de 

swab nasal e aspirado nasofaringeano (HEIKKINEN et al., 2002). A pesquisa do agente pode ser 

realizada através do isolamento em culturas de células, pela inoculação da amostra em células 

LLC-MK2, Vero, HeLa e HEp-2, pela pesquisa direta de antígenos virais nas espécimes clínicas 

por imunofluorescência, utilizando monoclonais específicos, e pela detecção do ácido nucléico 

viral, pela RT-PCR (reação em cadeia pela polimerase após transcrição reversa) (HENRICKSON, 

2003). Em laboratórios de rotina, a pesquisa do vírus por imunofluorescência é a técnica mais 

empregada, devido à boa sensibilidade, alta especificidade e reduzido gasto de tempo. 

A detecção de anticorpos contra os HPIVs pode ser realizada por diversas metodologias, 

como ELISA, radioimunoensaio, inibição de hemaglutinação, fixação do complemento, Western 
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Blotting e ensaios de neutralização, entretanto, o diagnóstico de infecção aguda somente é 

possível através da observação do aumento de quatro títulos entre amostras de soro da fase aguda 

e crônica, ou pela detecção de anticorpos da classe IgM (HENRICKSON, 2003). 

 

1.7 Prevenção e tratamento 

 
O tratamento das infecções ocasionadas pelos parainfluenzavirus é apenas paliativo, 

visando à amenização dos sintomas. Em casos mais severos, principalmente incluindo pacientes 

transplantados, o uso de corticóides é indicado, diminuindo-se assim, a frequência de 

hospitalização e entubação de pacientes (NICHOLS  et al., 2001).  

Não há um tratamento antiviral específico de uso rotineiro para esses vírus nem vacinas 

aprovadas para utilização. Embora a ribavirina apresente atividade in vitro contra os HPIVs, sua 

eficácia in vivo não foi boa (NICHOLS et al., 2001). O zanamivir, inibidor de neuraminidase, 

interfere apenas no estágio inicial da infecção na ligação da HN ao receptor celular, mas não atua 

nas funções tardias da HN, permitindo a eficaz liberação de partículas virais das células 

infectadas, não sendo desta forma, indicado para o tratamento das infecções por HPIV 

(KARRON; COLLINS, 2007). 

Uma grande promessa para o futuro são os inibidores de neuraminidase BCX2798 e 

BCX2855, que atuam no centro catalítico responsável pelo bloqueio tanto na ligação da HN ao 

receptor celular de ácido siálico, quanto na ativação da proteína F e na atividade de remoção do 

ácido siálico da superfície das partículas virais recém-liberadas da célula hospedeira 

(ALYMOVA et al., 2004, 2009). Esses inibidores foram desenhados com base na HN do vírus de 

Newcastle (Newcastle disease virus- NDV) complexada com o componente 2-deoxi-2-3-

didehidro-N-ácidoacetilneuraminico (Neu5Ac2en). No BCX2798 e no BCX2855, o grupo 

hidroxil da posição O-4 do Neu5Ac2en foi substituído por um grupo azida e por um grupo 

diclorometanosulfonilamino, respectivamente. Desta forma os resíduos de aminoácidos que 

formam o sítio catalítico da HN dos HPIVs foram conservados e o inibidor poderá, portanto, ser 

utilizado para todos os HPIVs (WATANABE et al., 2009). Resultados preliminares de Watanabe 

et al. (2009), demonstraram a eficácia destes inibidores em modelo experimental com ratos, 

trazendo grandes perspectivas para o uso terapêutico e profilático das infecções por HPIV-3 em 

humanos. 
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Entretanto, a profilaxia ainda parece ser a melhor alternativa para o combate às infecções 

por parinfluenzavirus, sendo a população pediátrica a mais beneficiada. Inicialmente, foram 

realizadas tentativas utilizando vacinas preparadas a partir de ovos embrionados ou cultura de 

células. Estas vacinas mostraram-se imunogênicas em crianças, porém, a administração parenteral 

mostrou-se incapaz de induzir resistência à infecção pelos HPIVs. Outra tentativa foi a utilização 

de vacinas com fragmentos das proteínas HN e F obtidos a partir de partículas de HPIV-3 

purificadas, de baculovírus expressando as proteínas HN e F, ou ainda proteínas obtidas por 

engenharia genética. Embora a administração parenteral e intranasal em roedores tenham 

produzido bons níveis de anticorpos protetores, estes candidatos vacinais não foram validados em 

primatas não humanos ou em protocolos clínicos (KARRON; COLLINS, 2007; LE BAYON, et 

al. 2012; SATO; WRIGHT, 2008).  

Atualmente, o principal foco das pesquisas se concentra no desenvolvimento de vacinas 

com HPIVs atenuados. As tentativas iniciais foram realizadas com os vírus parainfluenza bovino 

(BPIV-3) e Sendai (SeV), utilizados como vacinas vivas atenuadas. Embora ambos os vírus 

apresentem uma boa relação antigênica com HPIV-3 e HPIVI-1, respectivamente, não 

proporcionaram nível adequado de proteção quando administrados em humanos (KARRON; 

COLLINS, 2007).  

Outra estratégia vacinal bastante explorada é a utilização de vírus sensíveis à temperatura 

(“cold passage vírus”), sendo o primeiro candidato promissor a cepa mutante cp45, que 

apresentou bons resultados em estudos de fase 1 e 2 (KARRON; COLLINS, 2007; SATO; 

WRIGHT, 2008). 

Atualmente, o desenvolvimento e caracterização das cepas atenuadas têm sido facilitados 

pelo desenvolvimento da genética reversa, que pode ser utilizada para criar um painel de 

mutações que podem ser incorporadas a um candidato vacinal, para ajustar a atenuação de um 

fenótipo, ou ainda inserir uma informação obtida durante a avaliação clínica. Outra aplicação 

importante da genética reversa é a transferência de substituições de aminoácidos atenuados de um 

vírus para outro em nível de DNA por mutagênese direta (KARRON; COLLINS, 2007) 

Utilizando a genética reversa, Zhan et al. (2008), construíram uma vacina inserindo as 

proteínas HN e F do HPIV-3 no SeV. Esta vacina foi capaz de conferir proteção contra HPIV-1 e 

HPIV-3. Em 2009, JONES et al., utilizando estratégia semelhante, porem com a introdução das 
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proteínas HN do HPIVI-2, HN do HPIVI-3 e F do RSV no vetor SeV, conseguiram demonstrar a 

proteção contra os vírus HPIV-1, HPIVI-2, HPIV-3 e RSV em camundongos. 

 

1.8 Epidemiologia 

 

Os parainfluenzavirus (1, 2, 3 e 4) possuem distribuição mundial, causando infecções 

respiratórias agudas no trato respiratório de humanos. São considerados importantes patógenos 

respiratórios durante a primeira e a segunda infância, causando desde infecções inaparentes até 

infecções graves como pneumonias e bronquiolites. Em adultos a prevalência dos HPIVs é 

relativamente baixa (YU et al., 2012). Entre 2,6 a 3,4%, das crianças com infecções respiratórias 

e idade até sete anos, que procuraram serviços de saúde em Massachusetts e Boston, Estados 

Unidos, um dos HPIVs foi detectado (BOURGEOIS et al., 2006). Knott, Long e Hall (1994) em 

seu estudo de epidemiologia das infecções virais observou uma prevalência de 13,2 % dos HPIV 

entre as crianças menores de 5 anos estudadas.  

No Brasil, estudo realizado em crianças hospitalizadas na cidade de São Paulo em 2003, 

verificou-se que dentre os vírus de parainfluenza, os mais detectados foram o tipo 3, 

correspondendo a 8,3% do total de amostras, seguido pelo o tipo 1, detectado em 0,6%  

(THOMAZELLI et al., 2003).  

Os surtos do HPIV-1 ocorrem no outono sendo que a maioria das infecções ocorre entre 

sete e 36 meses de idade, com um pico de incidência entre o segundo e o terceiro ano de vida. As 

principais síndromes são traqueobronquite e pneumonia (CARBALLAL et al., 2001; 

ECHEVARRIA et al., 2000; HSIEH et al., 2010; MARX et al., 1997). A ocorrência de surtos a 

cada dois anos em ambos os hemisférios é a marca do HPIV-1. Nos Estados Unidos relata-se que 

no mínimo 50% dos casos de crupe são causados por esse vírus e, durante cada surto, estima-se 

que seja a causa de 18.000 a 35.000 internações de crianças abaixo de 5 anos, sendo portanto, o 

principal agente causador de crupe em crianças (HENRICKSON, 2003). 

Os surtos de HPIV-2 podem ser anuais ou também bianuais, ocorrendo junto com o 

HPIV-1 ou em anos alternados. A maioria das infecções causada por esse vírus ocorre no outono 

(HSIEH et al., 2010) e início de inverno (ECHEVARRÍA et al., 2000). As infecções respiratórias 

ocasionadas por esse vírus são detectadas menos frequentemente do que as ocasionadas por 

HPIV-1 e HPIV-3, talvez devido à maior dificuldade de isolamento. Embora todas as síndromes 
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tenham sido descritas (MURPHY et al., 1980), a laringotraqueobronquite (crupe) é a infecção 

mais frequentemente relacionada com este vírus, sendo que cerca de 60% das infecções ocorrem 

nas crianças menores de cinco anos, com o pico de infecção ocorrendo entre o primeiro e o 

segundo ano de vida (HENRICKSON, 2003). 

As infecções com HPIV-1 e 2 geralmente ocorrem mais tarde durante a infância, porém a 

maioria das crianças com até 5 anos já foram infectadas. O HPIV-3 é o mais frequente entre os 

parainfluenzas nas infecções em crianças menores de seis meses de idade, sendo a maioria dessas 

infecções reportadas até os 12 meses de idade, como bronquiolites e pneumonias, Endêmico em 

todo o mundo, as epidemias ocorrem na primavera e verão (BROOR et al., 2007; HSIEH et  al., 

2010; KNOTT et al., 1994).  

O sequenciamento de regiões variáveis das proteínas HN e F possibilitou a identificação 

de transmissão nosocomial de HPIV-3 em unidades de transplantes e a incidência desse vírus, 

também fora da época de surtos, nessas unidades. Esses surtos nosocomias parecem resultar não 

só da introdução de cepas da comunidade, via profissionais da saúde e visitantes, mas também 

são decorrentes do longo período de excreção do vírus (cerca de quatro meses) observado nesses 

pacientes (JALAL et al., 2007; NICHOLS et al., 2004).  

Poucos relatos epidemiológicos existem a respeito do HPIV-4. As infecções parecem 

ocorrer em todas as faixas etárias. Estudos de soroprevalência demonstram que crianças possuem 

títulos significantes de anticorpos anti-HPIV-4 ao nascerem, entretanto, estes títulos caem 

significativamente entre os sete e 12 meses de idade, voltando a subir entre os 3 a 5 anos de vida 

(HENRICKSON, 2003). Aproximadamente 95% dos adultos possuem anticorpos anti-HPIV-4A 

e, 75% contra o HPIV-4B (HENRICKSON, 2003). Embora as infecções pelo HPIV-4 tenham 

sempre sido relatadas como infecções leves, foram descritas infecções severas em crianças, de 

uma instituição para deficientes mentais, estudadas durante novembro de 2004 (LAU et al., 

2005). Estudos da diversidade genética demonstraram uma grande variabilidade entre as cepas 

circulantes em um mesmo surto. Echevarría et al.  (2000), estudando um fragmento do gene HN 

(427 nt do HPIV-1 e do HPIV-3, 457 nt do HPIV-2), observaram divergências nas seqüências dos 

HPIVs que variaram de 1 a 23 nucleotídeos no HPIV-1,  de 1 a 28 no HPIV-2 e de 1 a 27 no 

HPIV- 3. Zambon et al. (1998), estudaram um fragmento de 237 nt da proteína F do HPIV-3 e 

observaram a circulação de três linhagens diferentes denominadas A, B, e C em um mesmo surto, 

demonstrando um padrão de circulação temporal e geográfico. Portanto, fragmentos de regiões 
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conservadas do genoma apresentam diversidade suficiente para distinguir muitos isolados e poder 

ser utilizado em estudos de epidemiologia molecular dos HPIVs. 

Embora os HPIVs tenham sido isolados pela primeira vez há mais de quarenta anos, a 

verificação da heterogeneidade entre as cepas de cada gênero é relativamente recente 

(ECHEVARRÍA et al., 2000; JALAL et al., 2007; MIZUTA et al. 2012; ZAMBON et al., 1998). 

Portanto, muitas questões ainda estão em aberto quanto ao padrão epidemiológio dos vírus, 

quanto à relevância das diferenças entre as cepas virais no desenvolvimento de uma possível 

vacina e quanto à evolução dos vírus.  
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6 CONCLUSÕES  

 

- A porcentagem de positividade para os HPIVs em crianças com síndrome respiratória 

aguda, atendidas em unidade hospitalar na cidade de São Paulo foi de 6%, sendo o HPIV-3 

mais frequentemente detectado.  

 
- As amostras de HPIV-1 brasileiras apresentaram baixa diversidade genética entre si, mas 

mostrou-se mais elevada em relação à amostra protótipo isolada em 1957. 72,7% das 

substituições foram silenciosas. 

 

- Durante 10 anos houve a circulação de um genótipo de HPIV-1 indicando uma baixa 

variabilidade da proteína HN, estabilidade das alterações no decorrer do tempo, porém com 

padrão de circulação temporal das linhagens. 

 

- A amostra brasileira de HPIV-2 apresentou 31 alterações no fragmento de 485 

nucleotídeos avaliado em relação à cepa protótipo isolada em 1955 das quais 74,1% foram 

mutações não silenciosas.  

  

- Entre os HPIV-3 a média de mutação foi de 6 % aa e 19 % ao nível de aminoácidos e 

nucleotídeos, respectivamente.   

 

- Algumas alterações verificadas no HPIV-3 e no HPIV-2 ocorreram em regiões que são 

conservadas entre os vírus pertencentes à Família Paramyxoviridae, com principal destaque 

as substituição da Lisina da região conservada NRKSCS (posições 254 do HPIV-3 e  262 do 

HPIV-2), na qual são relatadas importantes alterações antigênicas e de função da proteína 

HN. 

 

- Foram verificadas duas importantes alterações em sítios preditivos de N-glicosilção, 

uma adição (amostra BR_2000_059) e uma perda (amostra Br_1995_136). 

 



53 
 

 

- A epidemiologia dos HPIV-3 caracterizou-se pela co-circulação de diferentes 

linhagens em um mesmo ano, assim como a circulação de uma mesma linhagem em anos 

diferentes e que pode ocorrer a persistência de uma mesma linhagem no decorrer dos anos.  
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