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RESUMO 

Nali, LHS. Investigação da reativação dos poliomavírus humanos JC e BK em pacientes 

com Esclerose Múltipla (EM) sob tratamento com Natalizumab e pacientes com EM sob 

outros tratamentos. (dissertação). São Paulo: Instituto de Medicina Tropical de São Paulo 

da Universidade de São Paulo; 2013. 

 

A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença autoimune caracterizada por um processo 

neuroinflamatório com degeneração axonal progressiva. O medicamento Natalizumab 

(Biogen Idec, NC, USA) representa hoje um dos tratamentos mais promissores para EM. 

Entretanto, pacientes sob esse tratamento possuem maiores chances de desenvolver 

Leucoencefalopatia Multifocal Progressiva (LEMP), em decorrência de uma possível 

reativação do poliomavírus JC (VJC). Além do VJC, o poliomavírus BK (VBK) pode 

representar uma preocupação adicional para tais pacientes, uma vez que também 

apresenta capacidade de causar encefalopatias. Apesar do Natalizumab ser uma ótima 

ferramenta contra a EM, o fato de interagir de alguma maneira com os poliomavírus, em 

especial o VJC, impede que seja utilizado em larga escala.  Dessa forma,o objetivo desse 

trabalho foi investigar os padrões de excreção e reativação dos VJC e VBK em pacientes 

com EM durante o tratamento com Natalizumab e comparar aos padrões observados em 

pacientes que se encontram sob outros tratamentos.  

Amostras seriadas de sangue  e urina foram coletadas e submetidas a testes de biologia 

molecular para detecção do vírus e caracterização molecular. Foram analisados 97 

pacientes em diferentes tempos de acompanhamento. Não foi observada presença de 

poliomavírus no sangue de nenhum dos indivíduos analisados. Entretanto, 36% 

excretavam poliomavírus na urina em pelo menos uma das coletas, sendo que 21,7% 

excretavam VJC, 9,3% excretavam VBK e 5,1% excretavam ambos os poliomavírus. Não 

foi observada diferença entre as taxas de excreção urinária de poliomavírus entre 

pacientes que tratavam com Natalizumab (38,9%) e pacientes que sob outros tratamentos 

(34,5%), sendo que para o Grupo Controle (GC); 21,3%, 8,2% e 4,9% excretavam VJC, 

VBK e ambos os vírus, respectivamente e para o grupo Grupo Natalizumab (GN) 22,2%, 

11,1% e 5,6% excretavam VJC, VBK e ambos os vírus, respectivamente. As análises 

moleculares da Região Regulatória do VJC revelaram sequências de característica 

arquetípica. A reconstrução filogenética de sequências do gene VP1 do VJC revelou 

predominância do genótipo 3 e do genótipo 1 para o VBK. Não foi observada diferença 

estatística da carga viral do VJC e do VBK entre os dois grupos. Foi detectada uma 
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mutação (E29G) na VP1 de uma paciente que apresentou alta carga viral do VJC. Do 

grupo GN, 14 apresentaram anticorpos para VJC, sendo que desses 58% apresentou 

excreção de VJC, 42% não apresentou excreção urinária, interessantemente uma paciente 

não apresentou anticorpos contra o VJC, mas apresentou excreção de VJC. Pode-se 

concluir principalmente que a detecção de anticorpos, concomitantemente com a 

investigação molecular do VJC poderá contribuir para uma melhor determinação da 

estratificação do risco de desenvolvimento de LEMP em indivíduos com EM sob 

tratamento com Natalizumab. 

 

Descritores: JC vírus, BK vírus, Esclerose Múltipla, Natalizumab e reativação viral 
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ABSTRACT 

Nali, LHS. Investigation of the reactivation of the human polyomavirus JC and BK in 

patients with Multiple Sclerosis (MS) under treatment with Natalizumab and in patients 

with MS under other treatments. (dissertation). São Paulo: Instituto de Medicina Tropical 

de São Paulo da Universidade de São Paulo; 2012. 

 

Multiple sclerosis (MS) is an autoimmune disease characterized by neuronal inflamatory 

process with progressive axonal degeneration. The drug Natalizumab (Biogen Idec, NC, 

USA) is today one of the most promising treatments for MS. However, patients 

undergoing this treatment have higher chances of developing progressive multifocal 

leukoencephalopathy (PML), due to a possible reactivation of the polyomavirus JC 

(VJC). Besides VJC, the BK polyomavirus (VBK) may represent an additional concern 

for such patients, since it also has ability to cause encephalopathies. Despite Natalizumab 

be a great tool against MS, the fact that drug some way may interact with polyomavirus, 

especially VJC, prevents it from being used on a large scale. Thus, aim of this study was 

to investigate the patterns of excretion and reactivation of VJC and VBK in MS patients 

during treatment with Natalizumab and compare the patterns observed in patients who are 

under other treatments. 

Serial blood samples and urine were collected and submitted to molecular biology tests 

for virus detection and molecular characterization. Ninety seven patients were analyzed at 

different follow-up times. There was no polyomavirus DNA in the blood of none subjects 

analyzed. However, 36% of patients excreted polyomavirus in the urine in at least one of 

the samples, of those 21.7%, 9.3% and 5.1% excreted VJC, VBK and both polyomavirus, 

respectively. No difference was observed between the rates of urinary excretion of 

polyomavirus patients treated with Natalizumab (38.9%) and patients treated with other 

drugs (34.5%), for the Control Group (GC); 21,3%, 8,2%  and 4,9 shed VJC, VBK and 

both viruses, respectevely and for the Natalizumab Group (GN) 22,2%, 11,1% and 5,6% 

shed VJC, VBK and both viruses, respectvely. Molecular analysis of the Regulatory 

Region of VJC revealed sequences similar to the archetype form of VJC. A phylogenetic 

reconstruction of the VP1 gene sequences revealed VJC predominance of genotype 3 and 

genotype 1 for VBK. There was no statistical difference in the viral load VJC and VBK 

between the two groups. It was detected a mutation (E29G) in VP1 of a patient who had a 

high viral load VJC, however the mutation disappeared after a few months of monitoring. 

Fourteen patients of GN had antibodies to VJC, and of these 58% had excretion VJC, 
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42% showed no urinary excretion, interestingly one patient had no antibodies against 

VJC but showed excretion of VJC. It can be concluded that mostly anti-VJC antibodies 

detection, concurrently with the VJC molecular research may contribute to a better 

determination of risk stratification for development of PML in patients with MS 

undergoing treatment with Natalizumab. 

Descriptors: JC virus, BK virus, Multiple Sclerosis, Natalizumab, viral reactivation. 
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1. Introdução 

 

1.1 História da Esclerose Múltipla  

 

Acredita-se que uma das primeiras descrições da Esclerose Múltipla (EM)  tenha 

sido o caso Santa Ludwina, que viveu na Holanda no final do século XIV.  Aos dezesseis 

anos, sofreu uma queda enquanto praticava esporte, a qual foi associada a sinais de 

fraqueza nos membros inferiores. A paciente apresentou vários episódios recorrentes de 

perda de equilíbrio, fraqueza, distúrbios visuais, sendo que esses eventos foram separados 

por períodos de remissão (Murray et al., 2009a).  

Outros relatos da EM no mundo foram descritos em meados do século XIX onde 

dois médicos europeus observaram manifestações clínicas incompatíveis com qualquer 

doença descrita anteriormente. A primeira demonstração foi apresentada por Robert 

Carswell, que em algumas de suas necropsias observou a presença de placas 

esbranquiçadas sem causa aparente nas regiões da medula e do cerebelo (Figura 1) 

revisado por (Murray et al., 2009a; Murray et al., 2009b). 
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Figura 1. Imagem representativa da medula espinhal com lesões sem causa aparente. As 

áreas amareladas representam as placas descritas por Robert Carswell como lesões não 

identificadas. (Fonte http://special.lib.gla.ac.uk/exhibns/month/oct2003.html, último 

acesso em 04/12/12). 

 

Assim como Robert Carswell, Jean Cruveilhier também observou a ocorrência de 

placas no Sistema Nervoso Central (SNC) em necropsias de rotina, relatos estes datados 

na mesma época dos de Carswell. Porém, Jean Cruveilhier forneceu descrições clínicas 

de um dos casos, onde o paciente manifestou distúrbios visuais e fraqueza progressiva 

nos membros (Murray et al., 2009a). Embora Cruveilhier descrevesse as condições 

clínicas do paciente, nenhuma correlação foi estabelecida entre os dados clínicos e as 

lesões encontradas. 

A primeira correlação entre as lesões patológicas com os achados clínicos foi 

realizada por Von Freirichs em 1849, onde ele divulgou um relato de caso com 

http://special.lib.gla.ac.uk/exhibns/month/oct2003.html
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características muito similares aos da Esclerose Múltipla atuais.  Posteriormente, um 

aluno de Von Freirichs descreveu dois casos com evolução em surtos e remissões e 

presença de sintomas cognitivos. Entretanto, a teoria de que as lesões cerebrais e 

medulares tivessem alguma relação com os achados clínicos não foi bem aceita (Murray 

et al., 2009a).  Posteriormente,  em 1896, Jean-Martin Charcot compilou todos os dados 

clínicos, anatomopatológicos e histológicos disponíveis e forneceu o que veio a ser a 

descrição definitiva da EM, então chamada de Sclérose en plaques (revisado por 

(Compston et al., 1999; Moreira et al., 2002)). 

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

Pernambuco, por Aluizio Marques. A paciente apresentava sintomas de formas clássicas 

da EM, como nistagmo, fala escandida, tremor intencional e paralisia espástica (revisado 

por (Tilbery et al., 2004)). 

 

1.2 Manifestações clínicas 

 

A Esclerose Múltipla (EM) é caracterizada por lesões desmielinizantes em uma 

determinada variedade de tempo e espaço. Manifesta-se por sinais neurológicos e tem 

caráter evolutivo com manifestações clínicas sucessivas causadas por danos periódicos à 

mielina e aos axônios (Compston et al., 2008; Noseworthy et al., 2000). 

A desmielinização do SNC pode ocorrer em qualquer região, entretanto, na 

maioria dos pacientes, os primeiros sintomas estão restritos geralmente às áreas 

periventriculares ou nervo óptico (Tilbery et al., 2004). A doença pode se iniciar com 

sintomas neurológicos isolados (início monossintomático) ou por associação desses 

(início polissintomático). Na maioria dos casos, a doença inicia-se com um surto, 

geralmente de forma polissintomática. Os principais sintomas observados são: 
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paraparesias, distúrbios sensitivos, cerebelares, alterações oculomotoras e visuais, 

sintomas paroxísticos, sinal de Lhermitte, espasmos tônicos, nevralgia do trigêmeo, 

dores, disfunções esfincterianas e sexuais, síndromes neurocomportamentais, fadiga e 

fraqueza difusas (Tilbery et al., 2004). 

 

1.3 Epidemiologia 

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) estima-se que cerca de 1,3 

milhões de pessoas vivem com EM no mundo (disponível em: 

http://www.who.int/entity/mental_health/neurology/Atlas_MS_WEB.pdf, último acesso 

em 20/12/12) Com distribuição heterogênea, a prevalência pode variar de cinco 

casos/100.000 habitantes em áreas tropicais, até 200 casos/100.000 habitantes em áreas 

temperadas, em especial nos países do norte da Europa e da América do Norte (Milo et 

al., 2010) (Rosati et al., 2001).  

Os dados epidemiológicos no Brasil são escassos, entretanto, é notório que o país 

apresenta uma baixa prevalência quando comparado com os países da Europa e América 

do Norte (Figura 2) (Callegaro et al., 2001; Milo et al., 2010). Um estudo realizado na 

cidade de São Paulo descreveu a prevalência da EM como sendo 15,1 casos/100.000 

habitantes (Callegaro et al., 2001). Outro estudo epidemiológico realizado em Belo 

Horizonte no estado de Minas Gerais relatou dados semelhantes aos do estado de São 

Paulo, onde a prevalência estimada por Lana-Peixoto e colaboradores foi de 18,1 

casos/100.000 habitantes (Lana-Peixoto et al., 2012). Também em Minas Gerais, na 

cidade de Uberaba, um estudo realizado por Ribeiro e colaboradores descreveu 

prevalência de 12,5 casos/100.000 habitantes (Ribeiro et al., 2011). Contrastando com os 

http://www.who.int/entity/mental_health/neurology/Atlas_MS_WEB.pdf
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trabalhos anteriores, um estudo realizado na cidade de Recife, Pernambuco, descreveu 

prevalência de 1,36 casos/100.000 habitantes (Ferreira et al., 2004).  

 

 

Figura 2. Prevalência mundial da Esclerose Múltipla, determinada pelo número de 

casos/100.000 habitantes. Fonte: atlas MS. 

 

 A EM manifesta-se com maior prevalência em mulheres (Noseworthy et al., 

2000) e entre as etnias, afeta em sua maioria os caucasianos (Sumelahti et al., 2002). 

Infelizmente, não há informações suficientes que expliquem a diferença de prevalência 

relacionada à etnia e gênero em indivíduos portadores de EM. 
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1.4 Patogenia da Esclerose Múltipla 

 

O dano associado à mielina e aos axônios é produto de um processo complexo 

causado pela inflamação no Sistema Nervoso Central (SNC), resultando em graves 

características patológicas como a desmielinização e neurodegeneração  (Lassmann et al., 

2007). Acredita-se que o desenvolvimento da doença inicia-se pela permissividade da 

barreira hemato-encefálica (BHE) migração de linfócitos T CD4+ e CD+8 através da 

mesma, o que em condições normais tais características não são frequentes (Owens et al., 

1995).   

Durante o processo de dano inflamatório é possível observar que essas lesões 

possuem como característica principal o infiltrado de linfócitos T CD8+ e macrófagos, 

sendo que o dano contínuo à mielina está associado ao infiltrado de macrófagos e 

ativação das microglias. A invasão dessas células inflamatórias ocorre geralmente após os 

primeiros danos à mielina. Acredita-se que exista um tipo de reposta inflamatória 

completa, onde a resposta inicial seria composta por linfócitos T CD8+, ativação 

microglial e recrutamento de células T e B e macrófagos  como consequência da 

destruição da mielina (revisado por (Lassmann et al., 2012)) .  

A autoimunidade é o fator determinante na patogenia da doença, entretanto os 

fatores que levam ao desenvolvimento dessa autoimunidade não estão elucidados. Nesse 

sentido, pesquisadores tentam estabelecer fatores de risco que possam contribuir para o 

melhor entendimento da patogênese da doença.  

Um dos fatores de risco é a hereditariedade, uma vez que as chances de uma 

pessoa com parente próximo portador de EM desenvolver a doença é maior do que na 

população em geral (Compston et al., 2008).  Entretanto, somente a hereditariedade não 
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determina o desenvolvimento da doença. Assim, postula-se que fatores ambientais 

também contribuam para o desenvolvimento da EM. 

  Dentre os fatores ambientais mais estudados estão: agentes infecciosos (Cook et 

al., 1995; Kurtzke et al., 2001; Murray et al., 2009a), exposição a certas substâncias 

químicas, tais como os componentes do amalgama (Casetta et al., 2001) , compostos 

presentes no cigarro (Hedstrom et al., 2009; Wingerchuk et al., 2012) e níveis baixos de 

vitamina D (Holmoy et al., 2012; Runia et al., 2012).  

Tomados em conjunto, esses dados levam à conclusão de que a EM trata-se de 

uma doença multifatorial, que resulta na interação de um conjunto de determinantes, 

envolvendo susceptibilidade genética e fatores ambientais (Milo et al., 2010). 

1.5 Tratamento 

 

   A forma aguda da EM é normalmente tratada com altas doses de corticosteróides 

intravenosos, como metilprednisona. Embora esse tipo de tratamento seja capaz de 

diminuir a duração da recidiva, ele não é eficaz a longo prazo. Já a utilização de 

interferons implica em outro tipo de terapia, conhecida como modificadoras do curso da 

doença (DMTs, do inglês disease –modifying therapies).  Estas são eficazes em aumentar 

o tempo entre os relapsos e diminuir o acúmulo de novas lesões.  Dentre os mais 

utilizados estão o IFNβ-1a Avonex© (Biogen Idec, North Carolina, USA) e Rebif© 

(EMD Serono, Geneva, Switzerland). Entretanto, a eficácia terapêutica desses 

medicamentos é apenas parcial e, além dos efeitos colaterais e questões práticas da 

administração da droga, a redução da progressão da doença e de novos surtos é inferior a 

de certas terapias a base de anticorpos monoclonais existentes (Lanzillo et al., 2011). 

 O Fingolimod (Novartis, Basel, Suíça) é um dos mais novos medicamentos do 

grupo das DMTs. Este foi o primeiro medicamento de via oral aprovado pelo Food and 
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Drug Administration (FDA) em 2010 para o tratamento da Esclerose Múltipla. Seu 

mecanismo consiste em interferir na transmigração de linfócitos T e B entre órgãos 

linfóides e o sangue.  Por diminuir a cinética de egresso de linfócitos pró-inflamatórios 

para o sangue, previne a entrada dos mesmos no SNC, reduzindo então a inflamação 

(Brinkmann et al., 2009). Um estudo que avaliou a eficácia terapêutica do Fingolimod 

descreveu redução de surtos superior do que o grupo placebo (Kappos et al., 2010). 

Entretanto, entre os efeitos adversos desse medicamento incluem: edema macular, dor de 

cabeça, hipertensão, náuseas e bradicardia sintomática (Faber et al., 2012; Ontaneda et 

al., 2012).  

 Os Imunossupressores, por sua vez, também são muito utilizados para o tratamento 

da EM, sendo a Azatioprina (GlaxoSmithKline, Middlesex, United Kingdom) um dos 

mais utilizados. Entretanto, terapias à base de imunossupressores podem levar os 

pacientes a uma maior vulnerabilidade a infecções por diferentes agentes. É importante 

considerar que o efeito terapêutico da Azatioprina na redução de novos surtos e na 

progressão da doença é semelhante ao tratamento à base de IFNβ (Etemadifar et al., 

2007). 

 Um dos mais novos métodos terapêuticos para o tratamento da progressão e da 

ocorrência de novos surtos em pacientes com EM são baseados em anticorpos 

monoclonais. Dentre eles, os principais são: (i) Rituximab (Biogen Idec, North Carolina, 

USA), que é antagonista à molécula -CD20 dos linfócitos B e também utilizado para 

tratamento de artrite reumatoide (Agarwal et al., 2011) e doença linfo-proliferativa 

causada pelo EBV (Ganne et al., 2003; Worth et al., 2011); (ii) Alemtuzumab (Bayer 

HealthCare, Leverkusen, German), anticorpo antagonista a molécula CD52 expressos na 

superfície dos linfócitos B e T.  Este, porém está associado a uma série de efeitos 

colaterais graves como trombocitopenia idiopática púrpura, com registro de dois casos 
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fatais, e um caso de glomeronefrite, que resultou na necessidade de transplante. Em 

virtude disso, o Alemtuzumab foi descontinuado para tratamento com EM (revisado por 

(Kieseier et al., 2010); e (iii) o Natalizumab (Biogen Idec, North Carolina, USA). 

1.5.1 O Natalizumab 

 

Natalizumab é uma das mais novas e promissoras terapias desenvolvidas para 

conter novos surtos e a progressão da EM, sendo a primeira terapia baseada em anticorpo 

monoclonal aprovada para o tratamento da doença. Consiste em um anticorpo 

monoclonal humanizado contra a integrina 4β1, uma subunidade de moléculas de 

adesão expressa na superfície de linfócitos T. O medicamento é capaz de interagir com a 

molécula de adesão vascular-1  (VCAM1), outra molécula de adesão celular presente na 

membrana das células endoteliais, evitando assim a transmigração dos linfócitos T 

através da BHE. Os anticorpos dirigidos para essa integrina agem bloqueando a interação 

entre os leucócitos e as células endoteliais, atenuando assim os efeitos inflamatórios 

(Yednock et al., 1992) (Figura 3).  Um estudo incluindo 942 pacientes com EM, mostrou 

que o Natalizumab foi capaz de reduzir em 68% os relapsos e em 42% o risco de 

progressão da doença (Polman et al., 2006). O Natalizumab foi aprovado em 2004 pelo 

FDA (Kachuck et al., 2005), mas retirado em 2005 quando alguns pacientes sob 

tratamento desenvolveram Leucoencefalopatia Multifocal Progressiva (LEMP), causada 

pela reativação do poliomavírus JC após alguns meses de tratamento. 
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Figura 3. Representação do mecanismo de atuação do Natalizumab. O Natalizumab se 

liga a molécula de adesão VCAM-1, evitando assim a transmigração de linfócitos T 

através da BHE, e posterior inflamação. Fonte: (Noseworthy et al., 2005) 

 

1.6 Classificação e estrutura genômica dos Poliomavírus 

 

Inicialmente, os poliomavírus foram classificados como membros da família 

Papovaviridae junto com os papilomavírus. Entretanto, em 2000, o Comitê Internacional 

de Taxonomia Viral, oficialmente dividiu esses dois vírus em duas famílias, sendo elas 

Papillomaviridae e Polyomaviridae (Van Regenmortel M et al., 2000). Existem até hoje 

sete poliomavírus humanos descritos na literatura com manifestações clínicas diferentes, 

associado a diferentes sistemas do organismo (Tabela 1).  
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Tabela 1. Os diferentes poliomavírus e suas principais manifestações clínicas. 

Poliomavírus Principais Manifestações 

Clínicas 

        Referência 

JC Leucoencefalopatia Multifocal 

Progressiva 

(Padgett et al., 1971) 

 

BK 

 

Cistite Hemorrágica, estenose de 

ureter, nefropatia associada ao BK 

(Fishman et al., 2002; 

Gardner et al., 1973; 

Hilton et al., 2008; 

Rajpoot et al., 2007) 

SV40 Atividades oncogênicas em 

camundongos* 

(Girardi et al., 1962) 

WU Quadros Respiratórios (Gaynor et al., 2007) 

KI Quadros Respiratórios (Allander et al., 2007) 

Merkel cell  Câncer de células Merkel (Feng et al., 2008) 

TSV Tricodisplasia Espinulosa (van der Meijden et 

al., 2010) 

*Não há relatos de cânceres causados pelo SV40 em humanos. 

 

Os poliomavírus humanos JC e BK, dois dos principais vírus da família 

Polyomaviridae de importância médica, são endêmicos na população, com soro 

prevalência em adultos saudáveis e com EM que com mais de 50% para pelo menos um 

desses vírus (Antonsson et al., 2010; Bozic et al., 2011; Brown et al., 1975; Egli et al., 

2009; Gardner et al., 1973; Kean et al., 2009; Ribeiro et al., 2011; Ribeiro et al., 2010; 

Trampe et al., 2012). Após a primo-infecção, os poliomavírus migram para os rins, onde 

adquirem característica de latência. No decorrer da vida de um indivíduo 

imunocompetente, esses vírus podem ser excretados na urina, sem quaisquer 

complicações para a saúde dos indivíduos, sendo que a viremia é um evento raro (Egli et 

al., 2009). 
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Os poliomavírus são não envelopados com capsídeo icosaédricos de 40 a 45 nm 

de diâmetro. Seu genoma possui aproximadamente 5.130 pares de bases (pb), composto 

por uma dupla fita de DNA circular ligado a histonas celulares H2A, H2B, H3, H4 

(Frisque et al., 1984). Os genomas do VBK e do VJC, podem ser dividido em três 

regiões, sendo elas: a região precoce codificadora, que codifica os antígenos tumorais 

grande (AgT) e pequeno (Agt); a região codificadora tardia, que  codifica as três 

principais proteínas do capsídeo VP1, VP2, VP3 e a agnoproteína não estrutural; e a 

região regulatória (RR), não codificadora, que contém os promotores virais e a origem da 

replicação (Imperiale MJ et al., 2007). O capsídeo viral é composto de 72 pentâmeros, 

cada um contendo cinco moléculas de VP1 e uma molécula de VP2 ou VP3 (Figura 4) 

(Imperiale MJ et al., 2007; Liddington et al., 1991).  

 

 

Figura 4. Representação esquemática do poliomavírus BK e JC. Fonte: (Imperiale 

MJ et al., 2007)  

 

Segundo (Frisque et al., 1984), os genomas do VJC e VBK possuem uma 

similaridade no nível nucleotidico de aproximadamente 75% entre si. O gene do AgT é o 

mais conservado em ambos os poliomavírus, e por essa razão, essa região é bastante 

utilizada como alvo para fins de diagnóstico (Arthur et al., 1989; Delbue et al., 2008; 

Fink et al., 2006; Tan et al., 2009). 
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A VP1 é a maior das três moléculas do capsídeo. Essa também é responsável pela 

ligação do vírus à membrana do hospedeiro, e seus epítopos são os únicos expostos entre 

as moléculas que compõem o capsídeo. A VP1 é responsável pela indução da resposta 

imunológica, e em laboratório, é muito útil para a genotipagem das cepas do VJC (Fink et 

al., 2010; Stoner et al., 1986). Adicionalmente, a VP1 do VJC encontrado em casos com 

LEMP apresenta mutações não sinônimas, diferentemente do que é encontrado na urina 

de pacientes sem LEMP, essas mutações aparentemente não exercem um papel direto na 

ligação na região de ligação de siálico, um dos principais sítios de ligação do VJC (Liu et 

al., 1998), entretanto são frequentemente encontradas em casos de LEMP, demonstrando 

uma forte relação entre o aparecimento dessas mutações com a LEMP (Gorelik et al., 

2011; Sunyaev et al., 2009).    

A RR do VJC possui duas formas conhecidas com características biológicas 

distintas: a forma arquetípica, que é altamente conservada e encontrada em vírus 

excretados na urina de indivíduos imunocompetentes e imunocomprometidos (Yogo et 

al., 1990); e a forma rearranjada, que leva esse nome pelo fato de que durante a 

replicação viral, pode sofrer rearranjos e duplicações de determinadas sequências que a 

compõe, os chamados tandem repeats (Figura 5). Acredita-se que os vírus que possuem 

sua RR na forma rearranjada possuem maior neurovirulência em relação àqueles com a 

forma arquetípica, estando diretamente ligada a reativação nos casos de LEMP, e em 

menor frequência, em reativações assintomáticas do VJC (Chen et al., 2009; Daniel et al., 

2001). Acredita-se ainda que, por ser uma região muito variável, a caracterização de 

determinados tipos de mutações presentes na RR do vírus de pacientes com LEMP pode 

ser útil como prognóstico da doença (Pfister et al., 2001). Em pacientes imunodeprimidos 

e com LEMP, a viremia é comum, e a região regulatória dos vírus no sangue, no líquor e 

principalmente nos oligodendrócitos é a mesma  (Chen et al., 2009; Pfister et al., 2001), 



32 
 

muito embora a relação entre viremia e LEMP não estejam totalmente elucidada. O VBK 

também apresenta as duas formas de RR, sendo que a forma rearranjada também pode ser 

associada ao desenvolvimento de nefropatias (Gosert et al., 2008). 

 

 

Figura 5. Representação esquemática da Região regulatória do VJC. 1) Representação da 

forma rearranjada do VJC, demonstrando as repetições de 98 pares de bases. 2) RR  da 

primeira cepa isolada de VJC de paciente com LEMP. 3) Forma arquetípica do VJC, 

caracterizada por não conter repetições de 98 pares de bases, indicada pela linha 

pontilhada. Fonte: (Marzocchetti et al., 2008) 

 

Em virtude das características moleculares peculiares de ambos os vírus, em que 

algum momento durante a replicação viral adquirem novas características consideradas 

mais patogênicas, optou-se pela utilização do termo ’reativação’, no decorrer da 

dissertação como sendo quaisquer mudanças encontradas na RR que se assemelham com 

as características rearranjadas frequentemente encontradas nos casos de LEMP.  Além 

disso, uma vez que a literatura utiliza o termo ‘reativação’ no caso de o DNA viral estar 

presente em fluídos como sangue ou líquido cefalorraquidiano (LCR), essas 

características  também foram consideradas como casos de reativação. Isso é devido ao 

fato de que o vírus comumente encontrado na urina não é associado a doença, e 

dificilmente possui a RR rearranjada. Já a viremia e a presença do vírus no LCR é 

frequentemente acompanhada de rearranjos na RR, e a presença do vírus nesses fluidos 
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pode decorrer tanto de migração como de ‘reativação viral de formas presentes em 

linfócitos ou mesmo no SNC (Tan et al., 2010). Portanto, tanto a primeira quanto a 

segunda abordagem foram utilizadas mesmo na ausência de qualquer sintoma clínico, 

sendo interpretada então como reativação assintomática, abordagem semelhante à 

adotada por (Chen et al., 2009). 

 

1.7 O Natalizumab e a LEMP 

 

A LEMP trata-se de doença desmielinizante do sistema nervoso central (SNC), 

geralmente fatal. A confirmação do VJC como agente etiológico da LEMP foi 

determinada através de microscopia eletrônica e posterior isolamento a partir do tecido 

cerebral de um indivíduo com linfoma de Hodgkin que veio a desenvolver LEMP 

(Padgett et al., 1971). As principais características da LEMP é a desmielinização, 

astrócitos gigantes com aspecto bizarro e hipertrofia nuclear nos oligodendrócitos 

(Astrom et al., 1958). 

Os dois primeiros casos de LEMP associados ao Natalizumab foram descritos em 

2005  (Kleinschmidt-DeMasters et al., 2005; Langer-Gould et al., 2005). O Natalizumab 

foi então retirado do mercado, porém em virtude do grande benefício que proporcionava 

aos pacientes com EM, foi reintroduzido em 2006 sob um rígido programa de controle, o 

qual estabelecia exigências para sua utilização. Exigências estas incluíram sua aplicação 

apenas como monoterapia, e somente em pacientes que apresentam as formas relapso-

remitentes (EMRR) da doença (Biogen et al., 2006). No entanto, mesmo com as 

restrições de uso, nos últimos três anos o número de casos de LEMP cresceu 

rapidamente. Em junho de 2010 haviam sido descritos 27 casos (Sadiq et al., 2010), em 

novembro do mesmo ano esse número subiu para 75, e quase um ano depois, em 
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setembro de 2011, o número de casos de LEMP associados ao Natalizumab chegou a 133 

(Kappos et al., 2011). A última atualização disponível em maio de 2012 relatou 242 casos 

de LEMP associados ao Natalizumab (Kleinschmidt-DeMasters et al., 2012). Frente a 

isso, a prevalência de LEMP em indivíduos que recebem o Natalizumab está em torno de 

1:1000 revisado por (Kappos et al., 2011). 

Além da problemática da LEMP nesses indivíduos, o VJC aparentemente pode ser 

reativado de forma assintomática em pacientes com EM sob tratamento com 

Natalizumab. Chen e colaboradores observaram que após 18 meses de tratamento, a 

frequência do DNA do VJC no plasma subiu de 0 para 20% em amostras de plasma e  de 

0 para 60% das amostras de sangue periférico de pacientes com EM (p= 0.02). 

Principalmente, foi possível observar nas amostras de urina a presença de VJC com 

características rearranjadas semelhantes às encontradas nos indivíduos com LEMP (Chen 

et al., 2009).  

1.7.1 Estratificação de risco para desenvolvimento de LEMP em indivíduos sob 

tratamento com Natalizumab. 

 

Apesar da grande restrição para a utilização do Natalizumab, o número de casos 

de LEMP em pacientes com EM sob esse tratamento é preocupante. Em vista disso, 

tornou-se necessário estabelecer parâmetros de estratificação dos pacientes para o risco 

de desenvolvimento de LEMP (Bloomgren et al., 2012; Laroni et al., 2012; Sorensen et 

al., 2012; Tur et al., 2012). 

A primeira ferramenta disponível para classificar os pacientes em maior ou menor 

risco de desenvolvimento de LEMP foi o teste sorológico para JCV (Gorelik et al., 2010). 

Considerando que o VJC é o principal fator limitante para o uso do Natalizumab, essa 

ferramenta é muito útil para indivíduos não infectados pelo VJC. Desde então, alguns 
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grupos adotaram a sorologia de VJC para determinar o risco para desenvolvimento de 

LEMP em suas respectivas coortes de pacientes (Bozic et al., 2011; Trampe et al., 2012; 

Warnke et al., 2012). Entretanto, como o VJC é altamente prevalente na população e 

possui um processo peculiar de reativação, somente a avaliação qualitativa não parecia 

ser suficiente. Assim, a dosagem de anticorpos por titulação também foi utilizada para a 

busca de uma possível relação entre quantidade de anticorpos circulantes e o prognóstico 

para o desenvolvimento da LEMP (Trampe et al., 2012).  

Outros fatores ainda, aliados ou não a sorologia, também foram considerados para 

estratificação de risco em pacientes sob tratamento com Natalizumab.  Um estudo que 

correlacionou a excreção urinária de VJC com a presença de anticorpos contra o VJC 

encontrou 5,4% pacientes que não possuíam anticorpos anti-VJC mas apresentavam DNA 

de VJC na urina. Embora essa discrepância seja provavelmente relacionada à 

sensibilidade do teste sorológico, enfatiza a importância de uma segunda ferramenta para 

a identificação de indivíduos infectados pelo VJC e, consequentemente, para a análise da 

estratificação de risco dos mesmos (Laroni et al., 2012).  

1.7.2  Natalizumab e o Poliomavírus BK 

 

O VBK tem grande importância médica, especialmente para pacientes receptores 

de medula e rins, que por estarem em condição de considerável imunossupressão, podem 

reativar o VBK e manifestar uma série de doenças do sistema excretor, incluindo cistite 

hemorrágica (Fishman et al., 2002) estenose de ureter (Rajpoot et al., 2007), e  nefropatia 

associada ao VBK (Hilton et al., 2008). Além das doenças do sistema urinário, foi 

descrito um caso de um paciente HIV+ que veio a desenvolver encefalopatia associada ao 

VBK (Vidal et al., 2007). Entretanto, as causas pelas quais esse vírus que está 
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intimamente relacionado a doenças do sistema excretor venha a causar doenças 

neurológicas, são desconhecidas.  

Devido ao grande impacto provocado pela reativação do VJC em pacientes 

recebendo Natalizumab, alguns estudos foram realizados no sentido de investigar a 

reativação do VBK sob as mesmas condições.  Um desses estudos investigou a presença 

do VJC e do VBK no líquor e plasma de 200 pacientes com EM sob o tratamento com 

Natalizumab e observaram a presença do DNA do VBK no líquor de cinco pacientes 

(Sadiq et al., 2010). Outro grupo pesquisou a presença do DNA do VBK no plasma de 54 

pacientes com EM sob tratamento com a droga, e o encontraram em 12 pacientes 

(Lonergan et al., 2009).   
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2. Justificativa  

 Os tratamentos tradicionais para a EM são apenas moderadamente efetivos, 

oferecendo uma redução da frequência de novos surtos e na progressão da doença de 

apenas 20% a 30%, para os pacientes em estágios iniciais. O Natalizumab é uma 

ferramenta nova e eficaz disponível para o tratamento da EM, sendo capaz de reduzir os 

relapsos em até 68%. Entretanto, em virtude da sua aparente capacidade de reativar o 

vírus JC, o uso do Natalizumab intriga as comunidades médica e científica. Assim, após 

sua reintrodução no mercado em 2006, o Natalizumab é apenas indicado para utilização 

como monoterapia e em pacientes com a forma remitente recorrente da doença. Dados 

mais recentes descreveram uma prevalência de LEMP em indivíduos sob tratamento com 

Natalizumab próxima de 1:1000.  Devido a esse fator, muitos médicos solicitam 

avaliação sorológica para a confirmação da infecção pelo VJC como uma forma de 

estratificar os pacientes com EM que estariam sob maior risco de desenvolverem LEMP. 

Entretanto, a presença de IgG para VJC no sangue não tem sido considerado um fator 

preditivo confiável, devido a alta prevalência do vírus na população e as chances de um 

indivíduo vir a desenvolver LEMP.  

Além do VJC, o VBK também sofre reativações em condições de tratamento com o 

Natalizumab, sem que, no entanto, saibamos as possíveis consequências. Infelizmente, 

existem poucos estudos detalhados a respeito das consequências das reativações virais, e 

os mecanismos relacionados a essas reativações, em pacientes com EM sob o tratamento 

prolongado. O Natalizumab foi aprovado para utilização no Brasil em 2011 sendo que o 

medicamento é custeado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Assim, o número de 

pacientes com EM que são tratados com Natalizumab tem aumentado constantemente no 

país. Considerando também a alta prevalência dos VJC e VBK na população, 

informações acerca dos efeitos desse medicamento na reativação desses vírus são 
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essenciais para a definição de protocolos que permitam sua ampla utilização. Além disso, 

uma vez que os pacientes tratados com Natalizumab podem apresentar reativações 

assintomáticas, a caracterização molecular da RR e da VP1 do VJC presente na urina e no 

sangue pode ser útil para uma melhor compreensão dos processos patogenéticos nesses 

pacientes. Além disso, informações mais detalhadas acerca das características 

moleculares dos vírus encontrados na urina poderão ser importantes para o 

monitoramento adequado dos indivíduos, com a vantagem de ser menos invasivo e 

detectar a presença de variantes antes mesmo do aparecimento de viremia. Finalmente, a 

investigação periódica da reativação dos poliomavírus no sangue e urina desses pacientes 

fornecerá subsídios para estratificação de risco dos pacientes portadores desses vírus, e 

que estejam sob tratamento com o Natalizumab. 
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3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo principal 

 

   O objetivo principal desse trabalho foi investigar, durante um período de até 12 

meses, o perfil de excreção urinária e quaisquer indícios de reativação dos poliomavírus 

humanos JC e BK no sangue de pacientes com EM sob tratamento com Natalizumab, em 

comparação com indivíduos com EM sob outros tratamentos. 

3.2 Objetivos específicos 

 

- Analisar a frequência de excreção urinária dos poliomavírus nos pacientes com EM; 

- Caracterizar a VP1 e a RR do VJC nos pacientes com EM; 

- Estimar a carga viral do VJC e do VBK presentes nos indivíduos; 

- Contribuir com uma ferramenta para determinação da estratificação de risco para o 

desenvolvimento de LEMP em pacientes que recebem Natalizumab. 
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4. Metodologia 

4.1 Desenho do estudo  

 

 O presente trabalho foi baseado em estudo de coortes prospectivo. Entretanto, em 

virtude de haverem poucos indivíduos em tratamento regular com Natalizumab, optou-se 

por utilizar uma amostragem de conveniência. 

4.1.1 Pacientes  

 

Foram selecionados adultos de ambos os sexos, diagnosticados com Esclerose 

múltipla por critérios clínicos e de imagem, e atendidos em regime ambulatorial nos 

centros participantes do estudo (Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e 

do Hospital das Clínicas de São Paulo). Esses pacientes foram divididos em dois grupos.  

(i) Grupo Natalizumab (GN) - Pacientes sob tratamento com Natalizumab;  

(ii) Grupo Controle (GC) -  Pacientes sob tratamento com outras drogas. 

 Adicionalmente a divisão dos grupos, os voluntários foram convidados a preencher 

um questionário contendo as seguintes informações: idade, gênero, auto classificação 

étnica, escolaridade, tipo da EM e medicamentos atuais. Alguns médicos solicitaram, aos 

pacientes do GN testes sorológicos para detecção de IgG anti-VJC. Esse teste é custeado 

pela empresa fabricante do medicamento e o resultado é enviado ao médico responsável 

pelo paciente. Dessa forma, esses dados foram cordialmente cedidos pelo grupo de 

pesquisadores do Hospital das Clínicas de São Paulo. 
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4.1.2 Critérios de Exclusão 

 

Foram excluídos do estudo os indivíduos portadores do vírus HIV, pacientes 

submetidos à quaisquer procedimentos de transplante e voluntários que possuíssem outras 

doenças neurológicas.  

4.1.3 Casuística  

 

Para a análise da frequência e possíveis reativações dos poliomavírus VJC e VBK, 

foram realizadas coletas mensais de urina e sangue de pacientes do Grupo Natalizumab 

(GN). As coletas de pacientes com EM sob tratamento com Interferons e 

imunossupressores (GC) foram realizadas em intervalos trimestrais pelas seguintes 

razões: a- Não há relatos na literatura de que pacientes sob esse tipo de tratamento 

venham a desenvolver quaisquer tipos de doença associada com nenhum dos 

poliomavírus avaliados nesse estudo. b- Para garantir a periodicidade das coletas e adesão 

ao protocolo da pesquisa, o programa de acompanhamento desses pacientes foi 

desenhado com base nos retornos trimestrais ao ambulatório para avaliação clínica.  

4.1.4 Aspectos Éticos 

 

Os pacientes participaram de forma voluntária e apenas foram incluídos no estudo 

após preenchimento do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo 3). 

As amostras encaminhadas ao laboratório de Virologia do Instituto de Medicina Tropical 

da Universidade de São Paulo (IMTUSP) foram identificadas por letras e números 

preservando assim sua identidade.  
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4.2 Logística laboratorial e Extração de DNA 

 

As amostras de sangue foram devidamente identificadas e em seguida, separadas 

em duas alíquotas em tubos de 1,5ml. Por último, do sangue total restante, foi feita a 

separação do plasma através de centrifugação a 12.000g por 10 minutos, e também 

acondicionadas em tubos de 1,5ml. Todas as amostras foram estocadas em freezers -80ºC 

até o momento de sua utilização. 

 A extração do DNA viral das amostras de sangue, plasma e urina foram 

realizadas através do kit comercial QIAmp mini blood, (Qiagen, Alemanha) e NucleoSpin 

Blood, (MN, Alemanha), conforme instruções do fabricante. A extração do DNA com os 

kits conta com a utilização de colunas de sílica, onde o DNA se liga de forma iônica. 

Após a ligação na coluna, as mesmas foram lavadas com tampão de lavagem contendo 

altas concentrações de sal e etanol, e o DNA já livre de proteínas e restos celulares, foi 

posteriormente eluído com tampão de eluição, que por possuir baixas concentrações de 

sal, permite a quebra das ligações iônicas entre a sílica e o DNA. Depois de extraídas, as 

amostras foram submetidas às análises moleculares, como se segue descrito 

resumidamente no fluxograma abaixo (Figura 6). 
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Figura 6. Fluxograma metodológico das amostras submetidas ao estudo. 

4.3. Detecção do DNA viral 

 

Para a investigação da presença de DNA dos Poliomavírus foi realizada 

inicialmente uma PCR em caráter de triagem, utilizando primers genéricos e 

complementares a região precoce, comum aos Poliomavírus e altamente conservada, o 

AgT. O protocolo adotado foi o descrito por (Arthur et al., 1989) e posteriormente 

padronizado por (Fink et al., 2006). Os volumes e concentrações da reação estão 

descritos na tabela 2. 
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Tabela 2. Volumes e concentrações dos reagentes utilizados para amplificação dos 

seguintes genes virais: AgT, VP1 de ambos os vírus e da RR do VJC. 

Reagente Volume Concentração final 

H2O 18,1µl  

Tampão10X(50mM de KCl 

e 10mM de tris) 

5µl 1X 

dNTPs 2,5mM 4µl 0,2mM 

MgCl2(50mM) 1,5µl 1,5mM 

Primer Forward e Reverse 

10µM 

1µl cada 0,2µM 

Glicerol 57% 4µl 4,5% 

Cresol Red 2,5µg/µl 5µl 0,25µg 

Taq Polimerase 5U/µl 0,4µl 2U 

DNA 10 µl  

Volume Total 50µl  

 

As condições de ciclagem para a amplificação do AgT foram as seguintes: 94ºC 

por 10 minutos para denaturação inicial, seguido de 40 ciclos de 94ºC por 1,5 minutos, 

55ºC por 1 minuto e 72ºC por 1minuto. Por fim, um passo de 72ºC por 7 minutos foi 

adicionado para extensão final. 

Após a ciclagem, a revelação dos produtos de PCR foi realizada através de 

eletroforese em gel de agarose corados com Brometo de Etídeo. Cerca de 4µl do produto 

de PCR foram aplicados em gel de agarose 1,5% e posteriormente submetidos à corrente 

de 100A. As amostras positivas deveriam apresentar fragmentos de 173 pares de bases 

(pb). 
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4.4 PCR em Tempo Real – Diferenciação entre VJC e VBK 

 

 Em caso de positividade no PCR destinado a amplificação do AgT, as amostras 

eram encaminhadas então para o PCR em Tempo Real para diferenciação entre VJC e 

VBK, bem como para a determinação da carga viral. 

 A técnica de PCR em Tempo Real permite observar os produtos sendo 

amplificados no decorrer da reação e com auxílio de uma curva padrão com 

concentrações conhecidas, podemos realizar a análise de carga viral bem como a 

sensibilidade diagnóstica e analítica do teste. 

A diferenciação entre VJC e VBK das amostras positivas foi realizada através da 

técnica de PCR em Tempo Real de acordo com o sistema TaqMan
®
, cujo protocolo 

adotado foi descrito por (Pal et al., 2006). Essa diferenciação foi feita através de duas 

reações distintas, utilizando primers e sondas específicos para a região precoce 

codificadora dos VJC e VBK (AgT) (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Primers e Sondas utilizadas nas reações de PCR em Tempo Real. 

Oligonucletídeos Sequência 

Forward (VJC) ATGTTTGCCAGTGATGATGAAAA 

Reverse (VJC) GGAAAGTCTTTAGGGTCTTCTACCTTT 

Sonda (VJC) AGGATCCCAACACTCTACCCCACCTAAAAAGA 

Forward (VBK) GAAACTGAAGACTCTGGACATGGA 

Reverse (VBK) GGCTGAAGTATCTGAGACTTGGG 

Sonda (VBK) CAAGCACTGAATCCCAATCACAATGCTC 
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 O volume e concentração dos reagentes utilizados nas reações de PCR em Tempo 

Real para JC e BK estão descritos na Tabela 4. 

As condições de ciclagem do PCR em tempo Real foram as mesmas para JC e para 

o BK, como se segue: 50ºC por 2 minutos para ativação da Uracil-n-glicosilase (UNG), 

95ºC por 10 minutos para ativação da Taq gold e denaturação inicial, seguido de 45 ciclos 

de 95ºC por 15 segundos para denaturação da molécula de DNA e 60ºC por 1 minuto 

para anelamento dos primers e extensão da molécula. A reação, assim como a leitura dos 

produtos amplificados foram realizados em equipamento Applied Biosystems 7300 Real 

Time PCR System. 

Tabela 4.  Volume e concentração dos reagentes utilizados para diferenciação do JC e 

BK das amostras positivas para AgT. 

Reagente Volume Concentração final 

H2O 6µl  

2X TaqMan Universal PCR 

Master Mix 

12,5l 1X 

Primer Forward e Reverse 

10µM 

0,5µl cada 0,2µM 

Sonda 10µM 0,5µl 0,2µM 

DNA 5µl  

Volume Total 25µl  

 

4.4.1 Determinação das curvas padrão para análise de carga viral. 

 

 A padronização dos testes para VJC e VBK bem como a determinação da curva 

padrão, da sensibilidade analítica e sensibilidade diagnóstica foram realizados por (Fink 
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et al., 2009) e Reis (dados não publicados), respectivamente. Os limites de detecção do 

PCR em tempo real para os vírus JC e BK são de 6.000 cópias/ml e 1.000 cópias/ml 

respectivamente (Figura 7 e 8).  

 

Figura 7. Reação de PCR em Tempo Real para a determinação da curva padrão do VBK. 

	
B 

	
A 

                  107        106   105    104      103 



48 
 

(A) Diluições seriadas dos plasmídeos (B) Regressão linear da curva padrão das diluições 

seriadas. Fonte: Reis, dados não publicados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Reação de PCR em Tempo Real para a determinação da curva padrão do VJC. 
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(A) Diluições seriadas dos plasmídeos (B) Regressão linear da curva padrão das diluições 

seriadas. Fonte (Fink et al., 2009) 

4.5 Caracterização molecular da VP1 do VJC e VBK. 

 

 Após a identificação do vírus (VJC ou VBK), as amostras foram submetidas a 

ensaios de PCR convencional, dessa vez para a caracterização molecular dos mesmos. 

Esses ensaios utilizam primers complementares ao gene que sintetiza a proteína do 

capsídeo (VP1) do VJC ou do VBK. 

 Os protocolos utilizados foram baseados nos descritos por (Agostini et al., 1997b) 

para o VJC e por (Jin et al., 1993) para o VBK, como modificações, em todas as reações 

de PCR convencional foram adicionados Glicerol 57% e Cresol Red a mistura de 

reagentes. O Glicerol (57%) foi adicionado como um adjuvante para potencializar a 

amplificação das regiões ricas em ligações G-C (Chou et al., 1992). O Cresol Red foi 

utilizado apenas como corante adicionado à mistura de PCR para posterior aplicação no 

gel de agarose (Hoppe et al., 1992). As mesmas alterações foram utilizadas anteriormente 

por (Fink et al., 2009). 

 Os volumes e concentrações dos reagentes utilizados nas reações de PCR 

dirigidas ao gene VP1 dos VJC e VBK foram idênticas às utilizadas para o AgT, 

descritos na Tabela 2, apenas alterando os primers utilizados (Tabela 6). As condições de 

ciclagem para amplificação do gene VP1 do VBK foram as seguintes: 95ºC por 5 minutos 

para denaturação inicial, seguido de 45 ciclos de 95ºC por 1 minuto, 63ºC por 1, 5 

minutos , 72ºC por 1 minuto  e 72ºC por 10 minutos para extensão final. O tamanho do 

fragmento obtido a partir das amostras amplificadas foi de 353 pb. 

 As condições de ciclagem para amplificação do gene VP1 do VJC foram as 
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seguintes: 95ºC por 5 minutos para denaturação inicial, seguido de 50 ciclos de 95ºC por 

1 minuto, 63ºC por 1,5 minutos, 72ºC por 1 minuto e 72ºC por 10 minutos extensão final. 

O tamanho do fragmento obtido a partir das amostras amplificadas foi de 215pb. 

 Por razões explicitadas na introdução desse trabalho, e discutidas mais adiante no 

item “Discussão”, a caracterização molecular do VJC foi de fato, um dos focos principais 

desse estudo. Entretanto, a PCR comumente utilizada, e inicialmente adotada para 

amplificação e sequenciamento da VP1 amplifica um fragmento muito pequeno (215pb). 

Para fins de genotipagem, essa região é adequada. Mas, para um melhor entendimento 

das possíveis mutações presentes no gene dos vírus de pacientes com excreção e 

reativação viral, fez-se necessário o desenho de um novo protocolo. Assim, com o 

objetivo de obter um fragmento maior para caracterização mais completa do gene da VP1 

do VJC, novos primers foram desenhados. Para isso, utilizou-se 30 sequências de 

referência disponíveis no banco de sequências GenBank, além de algumas sequências do 

VBK.  A inclusão de sequências do VBK no alinhamento foi feita com o objetivo de 

assegurar que os oligos escolhidos somente amplificassem o VJC. As sequências foram 

alinhadas no programa ClustalX (Thompson et al., 1997) e o alinhamento foi analisado 

com auxilio do programa Se-Al  (http://tree.bio.ed.ac.uk/software/seal/). Regiões com 

alto grau de conservação entre as sequências de VJC, e que gerariam um amplicon de 

tamanho adequado, portanto cobrindo a maior parte do gene VP1, foram escolhidas para  

a ancoragem dos oligos. Para garantir a amplificação do maior número de amostras 

possíves, um segundo par de primers, mais interno, foi desenhado. As posições referentes 

ao gene dos novos primers desenhados estão descritos na Figura 9. 

http://tree.bio.ed.ac.uk/software/seal/
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 Figura 9.  Representação esquemática da localização dos primers utilizados na 

amplificação do gene VP1 do VJC.  

Inicialmente, a combinação 88_F e 990_R foi utilizada, gerando um amplicon de 

tamanho aproximado de 900pb. Para o caso de ausência de fragmentos visíveis em gel de 

agarose nessa primeira etapa, as amostras resultantes eram submetidas a PCR-nested, 

dessa vez utilizando a segunda combinação de primers mais internos (108_F e 888_R). 

Os volumes e concentrações dos reagentes utilizados foram idênticas em ambas as 

reações (tabela 5). 

Tabela 5. Volume e concentração dos reagentes utilizados para amplificação do 

fragmento maior do gene VP1 do VJC.  

Reagente Volume Concentração final 

H2O 12,8µl  

Tampão10X(50mM KCl e 

10mM tris) 

2,5 µl  
1X 

dNTPs 2,5mM 1µl  0,1mM 

MgCl2(50mM) 1,5µl 3mM 

Primer Forward e Reverse 

10µM 

1µl 0,1mM 

Taq Polimerase 5U/µl 0,2µl 1U 

DNA 5µl  

Volume Total 25µl  
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As condições de ciclagem para amplificação do fragmento de 900 pb do gene da 

VP1 foram as seguintes: 95ºC por 10 minutos para denaturação inicial, seguido de 35 

ciclos de 95ºC por 30 segundos, 50ºC por 40 segundos, 72ºC por 1 minuto e 72ºC por 7 

minutos para extensão final. Para a amplificação do fragmento de 780 pb do gene da VP1 

as condições foram semelhantes às iniciais, alterando apenas a temperatura de 

anelamento que por sua vez foi de 55ºC por 40 segundos. 

Para amplificação da RR do VJC utilizou-se os primers descritos por Pfister 

(Pfister et al., 2001), com modificações. Adotou-se concentrações idênticas às utilizadas 

na amplificação dos genes AgT e VP1 (Tabela 2), e as condições de ciclagem para 

amplificação de fragmento de aproximadamente 400 pb foram as seguintes:  94ºC por 10 

minutos para denaturação inicial, seguido de 40 ciclos de, 94ºC por 30 segundos, 58ºC 

por 1 minuto, 72ºC por 1 minuto e 72ºC por 7 minutos para extensão final. Os primers 

utilizados em todas as reações de PCR convencional estão descritos na tabela 6.  

Tabela 6. Primers utilizados nas reações de PCR convencional. 

Primers Região 

Viral 

Sequência Ref. 

PEP1 AgT AGTCTTTAGGGTCTTCTAC (Arthur et al., 1989) 

PEP2 AgT GGTGCCACCTATGGAACAG  

JCRS  RR (VJC) ATTAGTGCAAAAAAGGGAAAAACAA

GGG 

(Pfister et al., 2001) 

JCRAS RR(VJC) CTCGGATCCAGCTGGTGACAAGCCA

AAACAG 

 

88_F VP1(VJC) CTCAATGGATGTTGCCTTTAC  

108_F VP1(VJC) TGACTCAATTACAGAGGTAGAATG  

888_R VP1(VJC) AATTGGGTAGGGGTTTTTAACC  

990_R VP1(VJC) CCTCAAAAACTCTAACCTCCTC  

JLP-15 VP1(VJC) ACAGTGTGGCCAGAATTCACTACC (Agostini et al., 1997b) 

JLP-16 VP1(VJC) TAAAGCCTCCCCCCCAACAGAAA  

BKV1 VP1(VBK) GAAGTTCTAGAAGTTAAAACTGGG (Jin et al., 1993) 

BKV2 VP1(VBK) GTGGAAATTACTGCCTTGAATAGG  
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4.6 Clonagem e caracterização da Região Regulatória do VJC 

A RR do VJC é uma região variável que pode, além de apresentar-se de duas 

formas distintas (arquetípica e rearranjada), possuir pequenas deleções e inserções 

(indels) que interfeririam na leitura dos cromatogramas durante o sequenciamento por 

capilar. Logo, o sequenciamento direto dos produtos de PCR contendo a RR do VJC 

poderia fornecer resultados pouco satisfatórios. Portanto, uma abordagem que permitisse 

a identificação das duas formas da RR (quando presente) no sequenciamento fez-se 

necessária. Assim, para aqueles pacientes que mantivessem uma excreção urinária 

contínua do VJC, optou-se pela clonagem dos fragmentos amplificados.  

Para amplificação da RR do VJC utilizou-se os primers descritos por Pfister 

(Pfister et al., 2001). Para tanto, adotou-se concentrações idênticas às utilizadas na 

amplificação dos genes AgT e VP1 (Tabela 2). As condições de ciclagem para 

amplificação de fragmento de aproximadamente 400 pb foram as seguintes:  94ºC por 10 

minutos para denaturação inicial, seguido de 40 ciclos de, 94ºC por 30 segundos, 58ºC 

por 1 minuto, 72ºC por 1 minuto e 72ºC por 7 minutos para extensão final. 

4.6.1 Produção de bactérias eletrocompetentes para transformação em plasmídeo 

Antes da realização da clonagem propriamente dita, foi necessário o preparo das 

bactérias para que se tornassem competentes (a receber o plasmídeo por transformação 

elétrica). 

 Para a etapa inicial de crescimento bacteriano, bactérias E.coli cepa DH5alpha não 

competentes foram inoculadas pelo método de esgotamento em placa de petri com meio 

Luria-Bertani (LB) solidificado e incubadas em estufa a 37ºC por aproximadamente 18 

horas. Após essa etapa, uma única colônia foi recolhida e inoculada em um frasco 
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contendo 50ml de meio LB  líquido, a qual foi encaminhada novamente a estufa por 37ºC 

por 16 horas, agora sob agitação a 200rpm. Após esse período, o meio contendo as 

bactérias foi transferido a um novo frasco contendo 1L de meio LB líquido, o qual foi 

novamente levado a estufa por 3 horas a 37ºC sob agitação de 200 rpm. Em seguida, o 

meio com as bactérias foi transferido para garrafas estéreis e incubadas em gelo por 30 

minutos para interromper o crescimento bacteriano. 

Após o crescimento bacteriano, iniciou-se a lavagem e recuperação das bactérias. 

As bactérias foram centrifugadas a 2000g por 15 minutos a 4ºC, o sobrenadante foi 

descartado e as células foram ressuspendidas em 250ml de água milliQ gelada e estéril. 

Essa etapa foi repetida por mais uma vez. Após a segunda lavagem, as bactérias foram 

ressuspendidas em 20ml de glicerol 10% gelado e estéril e novamente encaminhadas para 

a centrifugação, dessa vez a 4000g por 15 minutos a 4ºC. Em seguida foram feitas 

alíquotas de 50µl em tubos de 1.5ml e as mesmas foram estocadas em freezers -80ºC, até 

o momento da transformação. 

4.6.2 Transformação das bactérias eletrocompetentes e extração do plasmídeo  

 

Os produtos amplificados da RR foram inseridos em um vetor de clonagem 

pCR2.1 TOPO TA (Invitrogen), conforme instruções do fabricante. Resumidamente o 

protocolo do fabricante sugere incubar por 1 hora a temperatura ambiente, 4 μl  produto 

fresco de PCR com  1μl do  vetor e 1μl de solução salina (concentração final 1:4). Após o 

processo de inserção dos fragmentos de RR no vetor, este foi inserido em bactérias 

eletrocompetentes E. coli da linhagem DH5alpha através de eletroporação. 

Dois microlitros da ligação foram adicionados às bactérias eletrocompetentes, a 

mistura foi transferida para uma cuveta de 2mm, e receberam uma carga de 2.500V. Em 
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seguida, 250 μl de meio Super Optimal Catabolite Repression (SOC) foram adicionados 

às bactérias e estas foram incubadas a 37 °C por 1h. Após este período, 100μl da 

transformação foram plaqueados em meio LB sólido com ampicilina (50 μg/ml) e 40μl de 

X-gal (40 mg/ml) e incubado a 37 °C por 12-16h. Após esse período, as colônias brancas, 

portanto que continham o inserto,  poderiam ser visualmente diferenciadas das azuis, que 

continham o vetor vazio circularizado. De cada placa foram picadas entre 10 e 25 

colônias. Estas foram inoculadas em meio LB líquido com ampicilina (50 mg/μl), e 

incubadas a 37 °C por 16h para propagação. Para a extração dos plasmídeos utilizou-se o 

Gene Jet Plasmid Miniprep kit (Fermentas), seguindo as instruções do fabricante e  

encaminhadas para o sequenciamento. 

4.7 Sequenciamento da região Regulatória e da VP1 

 

 Os produtos de PCR que não foram submetidos à clonagem foram purificados 

para a remoção de dímeros de primers e restos de tampão e enzima, utilizando um 

método baseado em precipitação com Polietileno Glicol (PEG). Este consiste em 

incubação do produto de PCR com PEG, em  proporção 1:1, por 15 minutos a 37ºC, 

seguido de duas lavagens com etanol 80% e por fim, ressuspendidos em 20μl de H2O 

milliQ. A quantificação dos produtos purificados utilizados para o sequenciamento foi 

realizada indiretamente por comparação com marcador de massa molecular Low Mass 

Ladder por eletroforese em gel de agarose. Para o sequenciamento, cerca de 10ng de 

DNA para cada 100 pb foram utilizados. 

 Os produtos de PCR purificados e quantificados foram adicionados a uma mistura 

contendo 4μl de Ready Reaction Premix 2.5X, 2 µl de BigDye Sequencing Applied 

Biosystems 3,2 pmol de cada primer e água para um volume final de 20 μl. As condições 

de ciclagem da reação de sequenciamento foram: 96ºC por 5 minutos para denaturação 
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inicial, seguidos de 25 ciclos de 96ºC por 10 segundos, 50ºC por 10 segundos e 60ºC por 

4 minutos e 60ºC por 7 minutos para extensão final. 

 Após a reação de sequenciamento, os nucleotídeos terminadores não incorporados 

foram removidos para a eletroforese. A remoção dos terminadores consistiu em adição de 

80µl de isopropanol 75%, seguido de vigorosa agitação em aparelho tipo vórtex. Após 15 

minutos de repouso sob proteção da luz, a placa foi centrifugada a 3.200g por 45 minutos. 

Ao final da centrifugação, o Isopropanol foi removido por inversão da placa e, para 

completa eliminação do Isopropanol, a placa foi submetida a um spin invertido por 5 

segundos com papel absorvente. Após essa etapa, 150µl de Etanol a 70% foram então 

adicionados e novamente a placa foi centrifugada, desta vez por 15 minutos. O etanol foi 

removido através do mesmo processo realizado para remoção do isopropanol, descrito 

anteriormente. A placa, com as amostras precipitadas, foi então incubada a 37ºC por 10 

minutos para completa remoção do etanol.  Os produtos purificados foram 

ressuspendidos em formamida 10% e submetidos à eletroforese em “ABI PRISM 3100 

Genetic Analyser”.  

4.8 Análises das sequencias e reconstruções filogenéticas 

 

 Após o sequenciamento, os cromatogramas foram analisados quanto a qualidade 

de acordo com o índice phred. Além disso, mesmo os cromatogramas considerados de 

alta qualidade foram visulamente inspecionados em busca de misturas e/ou 

subpopulações. Os genótipos dos vírus foram determinados através de análises 

filogenéticas das sequências da região VP1. Utilizando o programa de alinhamento 

ClustalX (Thompson et al., 1997), essas sequências foram alinhadas juntamente com 

sequências de referência disponíveis no GenBank, representativas dos diferentes 

genótipos do VJC ou do VBK (cada vírus foi analisado separadamente). O alinhamento, 
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salvo no formato nexus, serviu como entrada para o programa de reconstruções 

filogenéticas PhyML (Guindon et al., 2003). As árvores foram visualizadas no programa 

FigTree v1.3.1 (http://tree.bio.ed.ac.uk/software/figtree/).  

 As regiões regulatórias sequenciadas foram alinhadas incluindo demais 

sequências de referência de ambos os tipos (arquetípico e rearranjado).  O alinhamento 

foi manualmente construído e visualmente inspecionado com o auxilio do programa Se-

Al (http://tree.bio.ed.ac.uk/software/seal/). 

 

4.9 Análises estatísticas 

Os dados coletados foram inseridos em banco de dados construído no programa 

SPSS versão 20.0 (Nie et al., 1970) e avaliados por meio de estatística descritiva com 

cálculos de percentuais, frequências e médias. Para análise dos gráficos foi utilizado o 

programa GraphPad Prism versão 6.0 (La Jolla, California).  

Para a comparação dos escores dos diferentes grupos foram utilizados testes 

paramétricos e não paramétricos. Foi utilizado como teste o teste t-student para a 

comparação dos escores de dois grupos e o teste de chi-quadrado com correção de Yates. 

Todos os testes foram realizados sob a admissão de probabilidade de erro de primeira 

espécie (alfa) de 5%. 

 

 

 

 

 

http://tree.bio.ed.ac.uk/software/seal/
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5. Resultados  

 

5.1 Pacientes e dados demográficos 

 

 Foram analisados 97 pacientes provenientes do Hospital das Clínicas de São 

Paulo e da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Desses, 79 (81,4%) 

eram do gênero feminino e 18 (18,6%) do gênero masculino. Sessenta e um (62,9%) 

foram inseridos no grupo controle (GC) e 36 (37,1%) foram inseridos no grupo 

Natalizumab (GN). Em relação ao gênero, 31  mulheres (39%) encontram-se dentro do 

GN e as 48 restantes(61%) pertenciam ao GC. Por outro lado, 9 pacientes (50%) do 

gênero masculino compunham o GC, e 9 os restantes (50%) ao GN (Tabela 7). 

 A partir de informações obtidas de 78 indivíduos que responderam os 

questionários foi possível observar que a idade dos pacientes do GC variou de 20 a 60 

anos e a idade dos pacientes do GN variou de 18 a 50 anos. A análise comparativa da 

idade dos indivíduos dos dois grupos separadamente revelou dados semelhantes, sendo 

média de 38,8 anos para o grupo GC e 34,3 para o grupo GN e mediana de 39 anos para o 

GC e de 35 para o GN. Os pacientes foram divididos em grupos de acordo com a sua 

faixa etária para análise de excreção dos poliomavírus. Essa divisão, bem como a 

quantidade de pacientes em cada grupo está descrito na tabela 7. 

 Dentre os pacientes inclusos no estudo, foram recuperados dados étnicos de 77 

pacientes, sendo que desses, 57 (74%) declararam-se brancos, cinco (6,5%) negros, 13 

(17%) pardos e dois (2,5%) orientais. Obteve-se dados de 74 com relação ao grau de 

instrução, revelando que a nossa casuística é composta basicamente de indivíduos com 

ensino médio completo e com ensino superior. 
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 Foi possível obter dados referentes a classificação diagnóstica da EM de 74 

pacientes. Desses, 65 (87,9%) possuíam EM do tipo remitente recorrente (RR), três 

pacientes (4%) foram classificados como Primariamente Progressiva (EMPP), quatro 

(5,4%) registraram Síndromes Clínicas Isoladas (SCI) e dois pacientes (2,7%) 

apresentavam o tipo Secundariamente Progressiva (EMSP) da EM. 
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Tabela 7. Dados clínicos e demográficos dos pacientes com EM analisados no estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

5.2 Excreção de BK e JC nas amostras de sangue e urina 

 As amostras de sangue e urina dos 97 pacientes foram testadas para a  presença 

do DNA do JC e BK. Todas as amostras de sangue foram negativas para a presença dos 

Variável  (n total) Categoria n (%) 

Gênero (97) Feminino 79(81,4) 

 Masculino 18 (18,6) 

   

Etnia (77) Branca 57 (74) 

 Negra 5 (6,5) 

 Parda 13 (17) 

 Oriental 2 (2,5) 

   

Idade (78) 18 a 23 anos 6 (7,5) 

 24 a 29 anos 12 (15,6) 

 30 a 35 anos 19 (24,4) 

 36 a 41 anos 16 (20,4) 

 42 a 47 anos 12 (15,6) 

 48 a 53 anos 9 (11,5) 

 54 a 60 anos 4 (5) 

   

Escolaridade (74) Fundamental Incompleto 1 (1,3) 

 Fundamental Completo 3 (4) 

 Médio Incompleto 2 (2,7) 

 Médio Completo 30 (40,6) 

 Superior Incompleto 7 (9,5) 

 Superior Completo 27 (36,5) 

 Pós Graduado 4 (5,4) 

   

Classificação da EM (74) RR 65 (87,9) 

 PP 3 (4) 

 SCI 4 (5,4) 

 SP 2 (2,7) 
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poliomavírus. Por outro lado, 35 pacientes (36%) apresentaram o DNA do poliomavírus 

na urina, em pelo menos 1 das coletas analisadas, sendo que desses, 21 (21,6%) 

excretavam JC, oito (8,2%) excretavam BK e seis (6,2%) pacientes apresentaram 

excreção urinária de ambos os poliomavírus. Adicionalmente, a frequência de excreção 

urinária foi avaliada nos dois grupos estudados (GC e GN), e os valores obtidos foram 

semelhantes.  Não foi observado diferença estatística entre eles (Tabela 8).  

Tabela 8. Excreção de poliomavírus na urina de pacientes com EM de ambos os grupos 

do estudo.  

 

Não foi observada diferença significativa entre a prevalência de excreção urinária de 

poliomavírus (VJC, VBK ou ambos) em relação ao gênero dos indivíduos estudados. Os 

dados de excreção em relação ao gênero estão descritos na tabela 9. 

 

 

 

 

 

Grupos Poliomavírus (%) VJC (%) VBK (%) Ambos (%) 

GC (61) 21 (34,5) 13 (21,3) 5 (8,2) 3 (4,9) 

GN (36) 14 (38,9) 8 (22,2) 4(11,1) 2 (5,6) 

Total (97) 35 (36) 21 (21,7) 9 (9,3) 5 (5,1) 

P 0,668 0,440 0,722 0,367 
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Tabela 9. Excreção de Poliomavírus JC, BK e ambos de acordo com o gênero dos 

indivíduos estudados. 

Vírus Feminino (n=79) (%) Masculino (n=18) (%) P 

Poliomavírus  27 (34,2) 6 (33,4) 0,417 

VJC 16 (20,3) 3 (16,7) 0,493 

VBK 5 (6,3) 3 (16,7) 0,266 

Excreção Simultânea 6 (7,6) - 0,253 

 

 Foi investigada também a relação entre prevalência de excreção de Poliomavírus 

(VJC, VBK ou ambos) por idade. Para tal análise, foram utilizados dados de 78 

indivíduos. Foi possível observar uma maior frequência de excreção urinária do VJC do 

VBK e de ambos os poliomavírus em indivíduos entre 36 e 41 anos, entretanto sem 

diferença estatística (p=0.540) (Tabela 10). 

Tabela 10. Excreção de poliomavírus VJC, VBK de ambos os grupos nos pacientes com 

EM de acordo com diferentes grupos de faixa etária. 

Idade(n) JC(%) BK(%) Excreção simultânea(%) 

18-23 (6) - - 1(16) 

24-29 (12) 3 (25) - - 

30-35 (19) 6 (31,6) 2 (10,5) - 

36-41 (16) 2 (12,5) 3 (18,7) 3 (18,7) 

42-47 (12) 2 (16) 2 (16) - 

48-53 (9) 1 (11) 1 (11) - 

54-60 (5) - 1 (20) - 
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5.6 Excreção e determinação da carga viral do JC e BK em amostras seriadas de 

urina 

 

 Dos 97 pacientes incluídos no estudo, 33 do GC apresentaram pelo menos três 

coletas e 20 pacientes do GN apresentaram mais de quatro coletas. Optou-se, então,  

analisar esses pacientes separadamente quanto ao perfil de excreção, bem como por 

variações de carga viral. Dos 20 indivíduos incluídos nessa etapa do estudo, cinco (25%) 

faziam uso do medicamento por menos de um ano, nove (40%) entre um e dois anos e 

sete (35%) tratavam com Natalizumab a mais de 2 anos. A estimativa média do tempo de 

tratamento foi obtida através da data de início da introdução da terapia com Natalizumab 

até a data da última amostra coletada para o acompanhamento.  

 Os pacientes em geral, de ambos os grupos, não apresentaram um padrão no perfil 

de excreção urinária de poliomavírus JC e BK. Pode-se observar ainda, que alguns 

pacientes excretaram poliomavírus  praticamente durante todo o acompanhamento, como 

no caso dos pacientes PMS09, PMS29, PMS63 e PMS40, enquanto outros apresentaram 

excreção em apenas uma coleta, exemplificado pelos pacientes PMS18, PMS 68, PMS 44 

e PMS 77.  Ainda, foram observados indivíduos possuindo excreção intermitente, como 

por exemplo os pacientes  PMS24, PMS38, PMS65, PMS75 e PMS 91 (Tabela 11). 

 Foi possível observar que alguns pacientes, de ambos os grupos, passaram a 

excretar poliomavírus após o início do acompanhamento. No caso do GC, três pacientes 

passaram excretar VBK, sendo dois casos de excreção esporádica apenas. Com relação ao 

GN, cinco pacientes passaram a excretar poliomavírus após o início do acompanhamento, 

sendo que desses três  passaram a excretar VBK e dois VJC. Dos indivíduos que 

excretavam o poliomavírus BK, dois apresentaram excreção contínua a partir do 

momento inicial de detecção, e um apresentou excreção em uma única coleta. Por outro 



64 
 

lado, os indivíduos que passaram a excretar o VJC excretaram por no máximo dois meses 

sendo que as amostras subsequentes foram negativas para poliomavírus . É importante 

observar que os únicos três pacientes que passaram a excretar concomitantemente  

VJC+VBK durante o projeto, são justamente aqueles que se encontram sob tratamento 

por mais de um ano (Tabela 11). 

 

Tabela 11. Excreção de VBK e VJC na urina dos pacientes do grupo GN e GC em 

amostras submetidas ao acompanhamento (três ou mais coletas) com pelo menos uma 

coleta positiva. Legendas: C: Controle, Na: Natalizumab, J: amostra JC positiva, B: 

amostra BK positiva, N: amostra negativa, X: amostra não coletada, -: coletas onde o 

acompanhamento não foi realizado, *: pacientes com mais de 1 ano de tratamento.  

Registro Grupo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

PMS05 C N N B N N - - - - - - - - 

PMS17 C B N N - - - - - - - - - - 

PMS18 C N N N B - - - - - - - - - 

PMS23 C JB JB JB - - - - - - - - - - 

PMS24 C J J N J - - - - - - - - - 

PMS 38 C J N N J - - - - - - - - - 

PMS40 C J   J J - - - - - - - - - - 

PMS41 C B B N - - - - - - - - - - 
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PMS44 C X J N N - - - - - - - - - 

PMS53 C J J J - - - - - - - - - - 

PMS63 C J J J J - - - - - - - - - 

PMS68 C N N N B - - - - - - - - - 

PMS09* Na J J J J J JB JB JB JB JB JB JB JB 

PMS29* Na J X J J JB JB JB JB X JB - - - 

PMS54* Na N N N N J N N N - - - - - 

PMS65* Na N J J J J N N JB JB - - - - 

PMS75 Na N N N N J J N N N - - - - 

PMS77 Na N N N N B - - - - - - - - 

PMS91 Na JB N JB JB - - - - - - - - - 

 

5.7 Determinação da Carga Viral (CV) do VJC e VBK 

 

 Foi possível determinar a CV do VJC em 27 indivíduos. Desses, 19 pertenciam ao 

GC e 8 ao GN. Os resultados de CV foram analisados de duas formas: análise temporal 

por paciente, e fazendo a média da CV entre as coletas para a comparação entre grupos. 

A CV do VJC nos indivíduos do GC variou de 6.000 cópias/ml até 2,21.10
9 

cópias/ml,
 

com
 
média de 5,63.10

7 
cópias/ml. Por outro lado a CV do VJC dos indivíduos do GN 

infectados pelo VJC variou de 6.000 cópias/ml 4,03.10
8 

cópias/ml, com média de 

1,28.10
8
.  A média de CV do GN foi ligeiramente maior do que a GC, entretanto não foi 



66 
 

p=0.57 

observada diferença estatística entre os grupos (p=0.576) (Figura 10). Adicionalmente, 

foi possível observar um aumento na carga viral apenas em duas pacientes 

constantemente positivas para o VJC (PMS09 e PMS29). A CV da paciente PMS09 subiu 

de 3,6.10
4 

na primeira coleta atingindo um picos de carga viral de 1,47.10
9 

 cópias/ml no 

sétimo mês e 1,38.10
9
 cópias/ml no décimo mês de tratamento e depois caindo para 

9,2.10
4
 cópias/ml no último mês de acompanhamento. A paciente PMS29, por sua vez, 

apresentou 7.103 cópias/ml na primeira amostra positiva para VJC e subiu 

gradativamente no decorrer dos meses atingindo carga viral de 6,78.10
5
 na última coleta.  

  

 

Figura 10. Carga viral média do poliomavírus JC nos indivíduos com EM. Em azul, os 

pacientes do GC e em vermelho, os pacientes do GN. Não foi observada diferença 

estatística entre os grupos (p=0.576). 

 Para o VBK, por sua vez, foi possível determinar a carga viral de 13 indivíduos, 

sendo que desses, oito pertenciam ao GC e cinco ao GN. Assim como no caso do VJC, 

para os pacientes que apresentaram positividade para o VBK em mais de uma coleta, foi 

calculado a média de CV entre as coletas positivas para posterior análise da CV em 

ambos os grupos. A CV do GC variou de 4000 cópias/ml à 3,75.10
7
, com média de 
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p=0.27 

1,86.10
6
, quanto ao grupo GN a CV variou de 5520 cópias/ml à 2,38.10

6
, com média de 

1,45.10
5
. A média do GN também foi ligeiramente maior do que a do GC, entretanto 

não foi observado diferença estatística (p=0.278) (Figura 11). Não observada um 

aumento na CV dos indivíduos que apresentaram mais de uma coleta para o VBK em 

ambos os grupo. 

 

Figura 11. Carga viral média do poliomavírus VBK nos indivíduos com EM. Em azul, 

os pacientes do GC e em vermelho, os pacientes do GN. Não foi observada diferença 

estatística entre os grupos (p=0.278). 

 

5.8 Excreção urinária de VJC e detecção de Anticorpos contra VJC 

 

 Segundo o grupo de pesquisadores do HC, 27 pacientes do GN realizaram a 

pesquisa de anticorpos contra o VJC para sua inclusão no protocolo de tratamento com 

Natalizumab, como exigência do seu médico. Dos 27 indivíduos, 14 apresentaram 

anticorpos contra o VJC, representando uma frequência de 52% de indivíduos infectados. 

Comparando os dados de sorologia com os nossos resultados de excreção, temos que oito 

(58%) pacientes apresentaram excreção urinária e presença de anticorpos contra o VJC 
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concomitantemente, por outro lado seis (42%) pacientes com sorologia positiva para o 

VJC não excretaram o poliomavírus JC em nenhum momento do acompanhamento. 

Interessantemente, uma paciente (PMS54) apresentou excreção urinária em uma coleta 

durante o acompanhamento, entretanto não apresentou anticorpos contra o VJC. 

 

5.9 Caracterização molecular da VP1 e da RR de pacientes positivos para VJC 

 

 Todas as amostras positivas para VJC no ensaio de PCR em Tempo Real foram 

submetidas a novos ensaios de PCR convencional, destinadas aos genes da RR e da VP1 

para fins de sequenciamento e caracterização molecular.  Todas as sequências de RR de 

JCV obtidas foram caracterizadas como arquetípica, as quais geralmente, não são 

associadas a LEMP.  

 Considerando que duas pacientes demonstraram positividade constante do 

poliomavírus JC durante praticamente todo o estudo e que o método de sequenciamento 

utilizado foi o de Sanger, cuja cobertura poderia não identificar populações virais 

minoritárias de características rearranjadas, optou-se por clonar a RR das três últimas 

coletas positivas dessas pacientes. Cerca de 20 clones foram obtidos para cada uma das 

amostras clonadas. Todas as sequências demonstram-se idênticas entre si e semelhantes 

às definidas arquetípicas. 

 Ao todo 38 amostras positivas para o VJC foram sequenciadas para 

caracterização da VP1. Não foram encontradas mutações nas sequências consenso do 

gene VP1 relacionadas a LEMP em nenhuma amostra. Entretanto, uma análise mais 

cuidadosa dos cromatogramas revelou o surgimento de uma mutação não sinônima de 

Adenina para Guanina no nucleotídeo 86 do gene VP1 da paciente PMS09 (Figura 12). 
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Essa posição corresponde ao aminoácido 29 do gene VP1, resultando na substituição de 

Glutamato para Glicina (E29G), aminoácidos estes com polaridades diferentes entre si.  

Essa mutação foi detectada somente nos cromatogramas correspondentes aos oitavo, 

nono e décimo meses após o início de tratamento com Natalizumab, não sendo mais 

observada no 11
o
 mês. Vale lembrar que essa paciente apresentou positividade para o 

VJC na urina em todas as amostras analisadas (Tabela 11). 

 

Figura 12. Cromatogramas resultantes do sequenciamento da VP1 do VJC encontrado na 

urina de paciente com EM sob tratamento com Natalizumab. A linha em azul demonstra 

o sítio de aparecimento da mutação no nível nucleotídico.  

 Ainda, de acordo com a análise da carga viral do VJC presente na urina dessa 
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paciente, a mutação apareceu dentro do período em que a carga viral apresentou-se nos 

níveis mais elevados de todo o período de acompanhamento (Figura 13).  

 

Figura 13. Cópias virais/ml nas amostras seriadas de urina. O gráfico demonstra cópias 

virals de JC/ml estimadas por meses de coleta. Tempo 0 corresponde a coleta antes do 

tratamento. Asteriscos indicam os meses onde a variante da VP1 foi encontrada. 

  

 É importante mencionar que essa nova variante viral não atingiu a população 

majoritária, e a mutação não foi observada nos cromatogramas dos meses subsequentes. 

Essa mutação não se assemelha com nenhuma das mutações anteriormente descritas que 

possuem uma relação positiva com LEMP (Sunyaev et al., 2009).  
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5.10 Genotipagem do poliomavírus JC 

 

 Para a análise de genotipagem do VJC, 24 sequências de referência representando 

diferentes genótipos foram alinhadas junto a sequências de 18 pacientes, sendo que 

alguns desses possuíam mais de uma amostra sequenciada. Após alinhamento, as 

sequências foram submetidas a reconstrução filogenética por verossimilhança (Figura 

14). 

 De acordo com a reconstrução, as sequências de 8 pacientes (61%) agruparam 

com sequências de referência do genótipo 3 (Africano); três indivíduos (17%) excretavam 

o vírus de genótipo 1 (Europeu), sendo 1a ou 1b; dois pacientes (11%) excretavam JC do 

genótipo 2 (Asiático); um (5,5%) indivíduo excretava o genótipo 6 (Africano) e um 

indivíduo (5,5%) excretava o genótipo 4 (Europeu) (Figura 14). Esse dado sugere que 

vírus provenientes da África, Ásia e Europa circulam entre a população estudada, em 

diferentes prevalências. Os dados genotípicos foram analisados também de acordo com o 

grupo de inclusão (GC e GN).  Os quatro indivíduos excretores dos genótipos 1 e 4 fazem 

parte do GC, os dois indivíduos excretores do genótipo 2 pertenciam ao GN e finalmente 

dos 11 indivíduos excretores dos genótipos 3 e 6, 8 pertenciam ao GC e três pertenciam 

ao GN (Tabela 12). 
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Figura 14. Reconstrução filogenética por máxima verossimilhança do vírus VJC dos 

pacientes com EM do GC (em azul), do GN (em vermelho) e sequências de referência 

(em preto) de diferentes genótipos. A reconstrução foi feita baseada no fragmento de 

aproximadamente 900 do gene VP1. Apenas valores de suporte de bootstrap maiores que 

50 foram demonstrados na árvore.  
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 Os vírus encontrados em pacientes com positividade em mais de uma coleta 

apresentaram um alto grau de conservação nucleotídica agrupando-se com distância zero 

ou próxima a zero, nos mesmos genótipos. 

 Uma vez que temos dados étnicos da maioria dos pacientes, cruzamos essas 

informações com o genótipo encontrado nos respectivos indivíduos. Não foi observada 

relação entre genótipo e a etnia declarada pelos pacientes, todos os dados étnicos estão 

descritos na Tabela 12 Dentre os sete pacientes excretores dos genótipos 3 e 6, seis 

indivíduos (86%)  classificaram-se como de etnia Branca, enquanto um paciente (14%) 

classificou-se como sendo da etnia Parda. Com relação aos pacientes excretores dos 

genótipos 1 e 4, todos classificaram-se como sendo da etnia Branca. Infelizmente, não 

foram obtidos dados étnicos dos dois indivíduos excretores do genótipo 2. 

 

Tabela 12. Descrição da  frequência genotípica do VJC dos grupos de estudo. 

Genótipos VJC GN(%) GC (%) Etnia(%) 

Genótipos Europeus - 4 (100) Brancos (100) 

Genótipos Africanos 3 8 Brancos (86) Pardos 

(14) 

Genótipo 2 (Asiático) 2 (100) - - 
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5.11 Genotipagem do poliomavírus BK 

   

 Foram obtidas com qualidade sequencias provenientes de oito pacientes 

excretores do VBK, sendo que de um deles, mais de uma amostra positiva foi 

sequenciada. Sendo assim, sete (87,5%) pacientes excretavam o genótipo 1, sendo que 

desses, cinco excretavam o subtipo 1b e dois o subtipo 1a do VBK e um (12,5%) 

indivíduo excretava o raro genótipo 3 (Figura 15). Todos os indivíduos excretores do 

genótipo 1 (subtipo 1a e 1b) classificaram-se como sendo da etnia Branca.  

 A amostra positiva para o VBK por mais de uma coleta que foi sequenciada 

apresentou alto grau de conservação nucleotídica, agrupando-se no mesmo ramo, com 

similaridade de 100% entre si. Dos oito pacientes que tiveram amostras 

sequenciadas  do VBK, quatro pertencem ao GC e quatro são do GN, sendo que os quatro 

do GN excretavam o genótipo 1. Desses, dois excretavam o subtipo 1a e dois excretavam 

o subtipo 1b.  No GC por sua vez, três indivíduos excretavam o genótipo 1b e um 

indivíduo excretava o genótipo 3.  
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Figura 15. Reconstrução filogenética por máxima verossimilhança do vírus VBK dos 

pacientes com EM do GC (em azul), do GN (em vermelho) e sequências de referência 

(em preto) de diferentes genótipos. A reconstrução foi feita baseada no fragmento parcial 

do gene VP1 de 353 pb. Apenas valores de suporte de bootstrap maiores que 50 foram 

demonstrados na árvore. 
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6. Discussão 

 

6.1 Dados demográficos dos pacientes com EM 

 

 Em nossa casuística, foi encontrado um número maior de mulheres com EM 

relação aos homens, concordando com o que havia sido relatado anteriormente (Callegaro 

et al., 2001; Milo et al., 2010). Entretanto, a razão entre o número de homens e mulheres 

da nossa amostragem (4,5:1) é maior do que a razão mundial descrita de 2 mulheres/1 

homem (Milo et al., 2010). Outros estudos de prevalência no Brasil, entretanto, 

descrevem razão semelhante à observada nessa casuística. Lana-Peixoto et al., 

descreveram uma razão de 3,3 mulheres/1 homem no estado de Minas gerais (Lana-

Peixoto et al., 2012). Outro estudo no mesmo estado relatou prevalência de 2,5 

mulheres/1 homem (Ribeiro et al., 2011). Na região Nordeste do país, no estado de 

Pernambuco, a razão é de 4,1 mulheres/ 1 homem (Ferreira et al., 2004), assim como a 

encontrada no estado da Bahia (Cardoso et al., 2006). Considerando que ainda existem 

muitos aspectos a esclarecer sobre a etiologia da EM, os motivos que levam essa grande 

diferença entre mulheres e homens ainda não estão elucidados.  

 Apesar da razão de 4,5 mulheres/homem inclusos no estudo, foi observado 

também que nove homens (50%) estavam inseridos no GN. Esse dado pode ser explicado 

pelo fato de que a EM apresenta maior progressão do curso da doença nos homens do que 

nas mulheres (Voskuhl et al., 2012), e por essa razão, os médicos optam mais 

frequentemente por introduzir o Natalizumab mais precocemente.   

 De acordo com os dados étnicos descritos na tabela 7, pode-se observar que 74% 

dos pacientes classificaram-se como brancos. Esse achado já era esperado e está de 
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acordo com a maioria dos resultados demográficos encontrados em outros trabalhos, 

mostrando invariavelmente maior prevalência de pacientes brancos que desenvolvem EM 

quando comparado com as demais etnias (Callegaro et al., 2001; Compston et al., 2008; 

Milo et al., 2010). 

 De acordo com os dados de escolaridade de 74 pacientes, 90% deles concluíram o 

ensino médio, superior ou com pós graduação. Foi interessante observar que esses dados 

divergem do que foi publicado pelo Instituto Brasileiro de geográfica e Estatística (IBGE) 

para a população do Estado de São Paulo, onde cerca de 41% é sem instrução ou com o 

ensino fundamental incompleto (http://www.ibge.gov.br/estadosat/temas 

.php?sigla=sp&tema =resultprelamostra_censo2010). 

 Ainda, dentro da população geral, o grupo de pessoas com ensino médio 

representam 27,8%, e apenas 11.5% possuem ensino superior completo. Uma possível 

sugestão para esse viés pode ser pelo fato de que indivíduos com um grau de instrução 

maior tendem a buscar um serviço médico ao aparecimento dos sintomas da EM, 

entretanto um estudo mais específico seria necessário para melhor explicar essa 

diferença. 

 

6.2 Detecção do DNA dos poliomavírus nos pacientes com EM 

 A excreção urinária de VJC de 36% em indivíduos com EM foi semelhante à 

frequência de excreção encontrada em indivíduos imuncompetentes. Estudos descrevem 

frequências de excreção urinária que variam de 18,9% a 24% (Egli et al., 2009; 

Markowitz et al., 1993; McClure et al., 2012). 

  A taxa de excreção descrita aqui contrasta do que foi descrito anteriormente por 

Nali et al., Matos et al., e Machado et al., onde os autores descreveram frequências de 
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VJC superiores a 50% em indivíduos infectados pelo HIV (Machado et al., 2011; Matos 

et al., 2010; Nali et al., 2012). Entretanto a frequência de excreção do VJC  obtida foi 

semelhante às encontradas por Behzad-behbahani, que foi de 26,9% em pacientes 

infectados pelo HIV (Behzad-Behbahani et al., 2004). Ainda, em outros grupos de 

imunocomprometidos como no caso de indivíduos submetidos a transplante renal e de 

fígado, a excreção urinária de VJC variou de 27,2% a 38% (Drachenberg et al., 2007; 

Kusne et al., 2012). Essa diferença era esperada, uma vez que indivíduos 

imunodeprimidos tendem a apresentar uma maior replicação viral em virtude da condição 

do sistema imunológico. 

 Com relação a excreção do VJC em indivíduos com EM, há relatos de taxas mais 

elevadas que as nossas. Um estudo anterior buscou a presença do DNA viral na urina de 

pacientes com EM tratados com Natalizumab no decorrer de 18 meses. Nesse estudo foi 

descrito uma variação de 18,75% no inìcio do tratamento com Natalizumab até 63,1% 

após 18 meses de acompanhamento (Chen et al., 2009). Laroni et al, por sua vez, também 

buscaram a presença de DNA do vírus na urina de indivíduos tratados com EM, e 

descreveram excreção em 45,4% (Laroni et al., 2012). Outro estudo que avaliou a 

presença de DNA viral na urina de pacientes antes do início do tratamento com 

Natalizumab, encontrou vírus na urina de 26% dos indivíduos (Rudick et al., 2010). 

 A frequência de excreção do VBK encontrada aqui (9,3%) se assemelha a outros 

estudos anteriores em indivíduos imunocompetentes, cujas  frequências variaram de 7% a 

13,5% (Egli et al., 2009; Kling et al., 2012; McClure et al., 2012). Por outro lado, esse 

dado contrasta com dados de excreção de indivíduos acometidos pelo HIV, que 

encontraram frequências que variavam de 27,6% a 30,1% (Behzad-Behbahani et al., 

2004; Machado et al., 2011). Com relação a indivíduos com outras imunodepressões, 

estudos relatam frequências de excreção ainda maiores das que foram encontradas em 
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indivíduos infectados pelo HIV, atingindo 52% a 56,3% em indivíduos submetidos à 

transplante renal (Drachenberg et al., 2007; Kusne et al., 2012).  

 Existem poucos trabalhos descrevendo frequência de excreção urinária de VBK 

em indivíduos com EM. Um deles relatou a viruria de BK em 21% de indivíduos com 

EM (Chen et al., 2009), e outro, avaliando pacientes com EM sob tratamento com 

Natalizumab, encontrou viruria em 22,2% dos indivíduos estudados (Lonergan et al., 

2009).  As razões para essa diferença entre nossa casuística e dados já reportados pode 

estar relacionado ao tempo de tratamento dos indivíduos, uma vez que aparentemente as 

populações com o maior tempo de tratamento podem apresentar taxas de excreção 

maiores, ou ainda nas taxas de soroprevalência de cada população.  

 Nessa casuística foi observada uma baixa frequência de indivíduos excretando 

ambos os vírus simultaneamente (5,1%). Ao contrário do que se encontrou para 

excretores de VJC exclusivamente, excretores simultâneos de VJC e VBK infectados por 

HIV apresentam frequências similares a encontradas nesta casuística. Três estudos 

anteriores descreveram frequências de excreção do VJC e VBK que variou de 3,3% a 

13,2% (Behzad-Behbahani et al., 2004; Knowles et al., 1999; Markowitz et al., 1993).  

 De uma maneira geral, as frequências de excreção encontradas para o VJC, VBK 

e excreção simultânea de ambos vírus na população com EM foram semelhantes às 

frequências de indivíduos imunocompententes. Esse achado pode ser explicado pelo fato 

dos medicamentos utilizados nos pacientes com EM não interferirem de forma crucial no 

sistema imunológico, portanto, não contribuindo para elevação das taxas de excreção dos 

poliomavírus.  

 Finalmente, não foi observada diferença na frequência de excreção entre o GN e o 

GC, esse dado também foi observado por Rudick et al., que relataram praticamente a 



80 
 

mesma prevalência de excreção em pacientes com EM sem o uso de Natalizumab (26%) 

e após 1 ano de tratamento com o Natalizumab (25%) (Rudick et al., 2010).  

 Nenhuma das amostras de sangue testadas para a presença do DNA do VJC e do 

VBK foram positivas nos ensaios de PCR. O dado descrito aqui concorda com estudos 

anteriores que afirmam que eventos de viremia são considerados raros em pacientes 

imunocompetentes e indivíduos com EM. Alguns estudos descreverem episódios raros de 

viremia onde os autores buscaram a presença do DNA viral em amostras de sangue de 

indivíduos imunocompetentes e não encontraram em nenhuma das amostras analisadas. 

(Egli et al., 2009; Koralnik et al., 1999).   

 Por outro lado, há estudos que chamam a atenção para o fato de que em 

indivíduos com EM, a viremia pode ocorrer. Por exemplo, enquanto Laroni et al., 

encontraram o DNA do VJC em células mononucleares de sangue periférico (CMSP) de 

apenas 6,1% dos indivíduos pesquisados (Laroni et al., 2012), outro estudo encontrou em 

28,5% de amostras de sangue de indivíduos com EM (Mancuso et al., 2012). Ainda, é 

possível que a ocorrência de viremia seja mais influenciada pelo tratamento prolongado 

com Natalizumab, uma vez que foi descrito a presença do DNA de VJC em 60% das 

amostras de CMSP de indivíduos sob tratamento prolongado com Natalizumab (Chen et 

al., 2009). Apesar de Chen ter encontrado um aumento significativo na frequência da 

viremia após 18 meses de tratamento com o Natalizumab, esse dado não foi encontrado 

no presente estudo. Embora o acompanhamento aqui tenha sido realizado por não mais 

que 13 meses nos voluntários do grupo GN, haviam indivíduos que já faziam uso do 

medicamento anteriormente ao início do acompanhamento do estudo, ou seja, alguns 

pacientes tratavam com o Natalizumab por mais de 2 anos.  

 O fato de não termos observado viremia no presente estudo pode ser explicado 
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por alguns motivos: (i) os imunomoduladores, imunossupressores e o Natalizumab 

aparentemente não afetam diretamente a replicação, minimizando assim as possibilidades 

desse vírus migrar para o sangue; (ii) o N reduzido de indivíduos sob tratamento com 

Natalizumab por mais de 2 anos, impossibilitando uma análise mais fidedigna. Logo, um 

estudo mais direcionado, com indivíduos comprovadamente infectados (presença de 

anticorpos contra VJC) e sob o tratamento com o Natalizumab seria o modelo ideal para 

essa análise.   

Estudos descrevem que a prevalência de poliomavírus tende a aumentar de acordo 

com a faixa etária (Kitamura et al., 1990; Polo et al., 2004; Zhong et al., 2007), 

entretanto esse dado não foi observado nesta casuística. É possível que pelo nosso N não 

ser grande o suficiente, a quantidade de indivíduos que se classificaram dentro de cada 

faixa etária não fornece dados conclusivos para análise dessa observação. 

 

6.3 Investigações moleculares dos poliomavírus encontrados nos pacientes com EM. 

 

Através de análises moleculares, são conhecidos até o momento oito genótipos do 

VJC. Ainda, a distribuição global desses vírus parece seguir um padrão geográfico, onde 

cada genótipo é mais prevalente em determinadas regiões geográficas (Agostini et al., 

1997a; Chima et al., 1998; Stoner et al., 2000). Desta forma, sabe-se que o genótipo 3 é 

originalmente Africano, o genótipo 2 trata-se de um genótipo frequentemente Asiático e 

finalmente, o genótipo 1 é fundamentalmente Europeu. Assim, foram encontrados vírus 

dos continentes Africano, Europeu e Asiático na população estudada. Esse dado diverge 

de populações de outros países nos quais possuem uma distribuição genotípica do VJC 

mais homogênea com predominância de um genótipo específico (Boukoum et al., 2012; 

Kmieciak et al., 2008; Matos et al., 2010; Rossi et al., 2007; Sugimoto et al., 1997). Por 
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outro lado os dados genotípicos do VJC encontrados estão de acordo com outros estudos 

brasileiros, onde há distribuição homogênea, sem predominância de um genótipo 

específico, mas com presença principalmente de vírus dos genótipos Africano e Europeu 

(Fink et al., 2010; Fumian et al., 2010). A distribuição genotípica do VJC provavelmente 

é fruto de diversas migrações populacionais para o Brasil. A população brasileira foi 

marcada por várias migrações durante o período de 1890 e 1950, onde cerca de 5 milhões 

de europeus e asiáticos vieram para o Brasil em busca de melhores oportunidade de 

trabalho e em busca de segurança durante a I e II Guerra Mundial  (Levy et al., 1974). 

Adicionalmente muitos indivíduos do continente Africano foram trazidos para o Brasil 

durante o período colonial através do tráfico negreiro. Esses indivíduos representavam 

uma parcela considerável da população brasileira da época (Adams et al., 1925). Portanto 

é plausível que os genótipos africanos, europeus e asiáticos do VJC tenham sido trazidos 

para o país através de grandes migrações populacionais, e durante as migrações internas e 

aumento da urbanização, esses vírus foram se espalhando e adquirindo diferentes 

prevalências.  

 O VBK, por sua vez, possui apenas 4 genótipos descritos até então, os quais são 

distribuídos pelo mundo de maneira heterogênea, e aparentemente não apresenta relação 

entre genótipo e região geográfica (Krumbholz et al., 2006).   

 Foram encontrados no presente estudo os genótipos 1 (subtipo 1a e 1b) na maioria 

dos indivíduos excretores de VBK, e apenas um indivíduo com o genótipo 3. De fato, o 

genótipo 1 é o mais prevalente, conforme constatado em diversos estudos de 

epidemiologia molecular pelo mundo (Agostini et al., 1995; Boukoum et al., 2011; Di 

Taranto et al., 1997; Jin et al., 1993; Krumbholz et al., 2006; Zheng et al., 2007; Zhong 

et al., 2009). Ainda de acordo com os nossos  achados, o genótipo 4 é mais 

frequentemente encontrado no leste da Ásia e finalmente os genótipos 2 e 3 são 
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raramente encontrados (Nishimoto et al., 2007; Zheng et al., 2007). 

 Uma observação interessante é que os subtipos do VBK, ao contrário dos 

genótipos, parecem apresentar uma relação com alguma região geográfica. O subtipo 

mais prevalente nesse estudo foi o 1b. Os subtipos 1a e 1b também são encontrados em 

diversas regiões do mundo, embora o 1a seja mais comum na África e leste Europeu e o 

subtipo 1b, por sua vez, é encontrado com uma menor frequência África, e mais 

frequentemente encontrado na Europa (Zheng et al., 2007). Dados referentes à 

distribuição genotípica do VBK em populações da América do Sul são escassos, mas um 

estudo brasileiro também descreveu uma maior prevalência de genótipo 1b em sua 

respectiva casuística (Zalona et al., 2011). Assim como o JCV, a maior prevalência do 

subtipo 1b na nossa população pode ter sido fruto também das migrações europeias e 

africanas para o nosso continente no decorrer da história.  Porém, as diferenças 

observadas entre subtipos, podem ser consequência de efeito fundador de cada vírus em 

determinadas populações.  

 Durante as análises das sequências de VP1 geradas, foi observado que uma 

paciente apresentou mutações nesse gene provenientes de uma segunda população viral 

detectada (Figura 12).  Ainda, essa mutação foi encontrada exatamente nos momentos de 

maior carga viral durante o acompanhamento (Figura 13).   

 Apesar da identificação de vírus mutantes concomitantemente com o maior pico 

de carga viral do VJC, essa mutação não era associada a nenhuma das outras mutações 

frequentemente encontradas em casos de LEMP (Fink et al., 2010; Sunyaev et al., 2009) 

e não estava mais presente após o 11
o
 mês de tratamento. Entretanto, o aparecimento de 

variantes na população viral excretada na urina pode não ser um evento tão incomum. É 

plausível que quanto maior a replicação viral, maiores as chances de emergirem mutantes 
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durante a síntese de novos DNA virais. Nesse sentido, uma vez que pacientes sob 

tratamento com Natalizumab podem apresentar altas cargas virais na urina (Laroni et al., 

2012), podemos esperar que a chance de mutantes aparecerem durante o tratamento não 

seja tão pequena. Ainda, é importante lembrar que o aparecimento de uma nova variante 

que garanta ao vírus um maior fitness viral, ou ainda tropismo por diferentes 

células/tecidos pode acarretar na migração do mesmo para outros tecidos e finalmente, 

aumentar o risco de desenvolvimento de LEMP.  

 Diferentes hipóteses são consideradas quando se discute o aparecimento do VJC 

no SNC, causando ou não LEMP. Alguns autores acreditam que o VJC pode fazer 

latência em diferentes sítios, como linfócitos e tecido cerebral, e portanto, a viremia ou a 

LEMP, são nada mais do que consequências da reativação de um vírus dormente, causada 

principalmente pela imunodepressão (Delbue et al., 2008; Perez-Liz et al., 2008). Por 

outro lado, existem linhas que acreditam que o aumento da replicação viral na urina, 

associado a uma transativação do VJC pelo HIV (Daniel et al., 2001) e pela 

imunodepressão, também causada pelo HIV (Gasnault et al., 2003; Koralnik et al., 2006), 

possa facilitar o surgimento de variantes (principalmente com mutações na VP1 e RR), 

que garantiriam ao vírus o escape do sistema imune do hospedeiro. Além disso, se o vírus 

mutante for capaz de se replicar em outros tecidos,  pode migrar para o SNC através de 

intensa replicação na corrente sanguínea, onde finalmente causaria LEMP. Apesar das 

discordâncias quanto as teorias da patogênese da LEMP, o que é aceito e tido como 

praticamente um consenso é que os vírus presentes em líquor e nas células produtoras de 

mielina do SNC de pacientes com LEMP apresentam características rearranjadas (Daniel 

et al., 2001; Delbue et al., 2005; Laroni et al., 2012; Marzocchetti et al., 2008; Pfister et 

al., 2001; Pietropaolo et al., 2003; Yogo et al., 2001).  Portanto, o aparecimento de 

sequências da RR rearranjadas apresentam, de fato um risco extremamente elevado para o 
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desenvolvimento da doença.  

 Todas as amostras analisadas nesse estudo apresentaram sequências da RR do 

VJC do tipo arquetípicas. Há relatos, embora escassos, onde foram detectadas sequências 

de RR, em pacientes com LEMP, com características arquetípicas, sendo que os mesmos 

apresentaram um melhor prognóstico da doença comparados aos pacientes com RR 

rearranjadas (Ferrante et al., 2003; Pfister et al., 2001). Portanto as sequências aqui 

encontradas, não apresentaram características que representassem reativação viral ou um 

risco maior de desenvolvimento de LEMP.  

  A detecção do DNA do VJC no sangue como um marcador preditor de LEMP é 

uma ideia controversa. Alguns autores afirmam que a detecção do DNA viral no sangue 

durante o tratamento pode servir como interpretação de risco de LEMP (Chen et al., 

2009). Por outro lado, outros afirmam que a detecção do DNA viral no sangue não serve 

como um bom preditor de LEMP, uma vez que a detecção pode ocorrer apenas no 

momento do aparecimento dos sintomas da LEMP (Laroni et al., 2012; Rudick et al., 

2010).  Embora nenhum dos pacientes do presente estudo tenha desenvolvido LEMP, ou 

sequer viremia, tivemos algumas evidências de que mutantes podem, de fato, emergir na 

população viral presente na urina.  Ainda, esses mutantes foram diretamente relacionados 

a um aumento na carga viral que ocorreu durante o tratamento com Natalizumab.  

Embora esse achado não possa ser considerado como evidência direta, acreditamos que a 

teoria do surgimento de variantes virais com maior fitness ou ainda, tropismo por 

diferentes tecidos, possa ocorrer primariamente na urina. Contudo, as chances dessas 

variantes migrarem para outros tecidos e atingirem o SNC vai depender de fatores 

diversos, tais como intrínsecos aos novos mutantes, bem como do estado imunológico do 

paciente, que poderá ou não controlar a replicação viral. 
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6.4 Anticorpos contra o VJC e correlação a excreção urinária. 

 A frequência de 52% de indivíduos com anticorpos contra o VJC do grupo 

estudado é semelhante à frequência encontrada por outros grupos (Antonsson et al., 2010; 

Bozic et al., 2011; Egli et al., 2009; Kean et al., 2009; Ribeiro et al., 2010; Trampe et al., 

2012). Curiosamente, uma paciente (PMS54) com sorologia negativa apresentou 

excreção urinária do VJC em uma das coletas analisadas. Esse dado poderia ser explicado 

de duas maneiras: (i) apesar de não obtermos a data de quando o teste sorológico foi 

realizado, é possível que o evento único de excreção urinária trata-se de uma primo-

infecção, ou (ii) o título de anticorpos da paciente pode estar abaixo do limite de detecção 

do teste, o qual não conhecemos.  Entretanto, uma avaliou da relação entre sorologia e 

viruria e demonstrou que 37% dos indivíduos estudados apresentaram sorologia negativa 

e eventos de excreção urinária (Berger et al., 2013), sugerindo que o atual teste 

sorológico utilizado pode subestimar o real número de indivíduos infectados pelo VJC.   

 Além disso, foi observado no presente trabalho que 42% dos pacientes com 

sorologia positiva para o VJC não apresentaram nenhum evento de excreção urinária 

durante o acompanhamento. É importante lembrar que o vírus, após a primo infecção, 

fica latente nos rins, e pode se replicar e ser excretado na urina no decorrer da vida de 

forma esporádica, contínua ou intermitente (Egli et al., 2009). Estudos relatam que 

pacientes que tratavam com Natalizumab e desenvolveram a LEMP, frequentemente 

apresentaram eventos de excreção urinária do VJC e em alguns casos, viremia (Laroni et 

al., 2012; Reid et al., 2011). Portanto, acreditamos que pacientes infectados pelo VJC que 

não apresentem eventos de excreção provavelmente possuem um risco menor de 

desenvolver LEMP, uma vez que a presença do DNA do VJC na urina é frequentemente 

encontrada em indivíduos com LEMP. 
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6.5 Perspectivas para o futuro dos pacientes com EM no Brasil  

 Quando o projeto teve início, o Natalizumab era comercializado no Brasil sob 

rígido controle, e chegava aos pacientes apenas por importação, elevando assim o custo e 

a acessibilidade ao medicamento. Entretanto foi publicada a portaria 493, em setembro de 

2010, permitindo o uso do Natalizumab pela rede SUS. Essa aprovação, ainda em fase 

final de implantação em diversos centros, permitirá o uso em maior escala e 

consequentemente aumentará a probabilidade de indivíduos susceptíveis a desenvolverem 

LEMP. Portanto, ferramentas que contribuam para uma melhor estratificação de risco 

para LEMP deverá oferecer aos médicos possibilidade de adotar protocolos mais 

adequados para cada situação/paciente, e assim, mais seguro para a administração do 

Natalizumab.  

A detecção de anticorpos contra o VJC, realizada por enquanto apenas pela Biogen dos 

Estados Unidos, fornece informações referentes apenas a presença ou ausência de 

infecção, além representar um problema grande de logística. Além disso, indivíduos 

infectados podem ou não apresentar viruria, e viremia em raras ocasiões, sendo 

geralmente detectado no sangue no exato momento do aparecimento dos sintomas de 

LEMP. Em contra partida, a RR com características rearranjadas apresenta forte 

associação com a LEMP. Finalmente, mutações relacionadas a VP1 pode garantir ao 

vírus uma forma de escape do sistema imune ou um tropismo por outros tecidos. Com 

base nessas informações, e nos dados obtidos no presente estudo, propomos um 

fluxograma para a análise da estratificação de risco dos indivíduos com EM sob 

tratamento com Natalizumab (Figura 16). Sabemos que as análises moleculares feitas de 

forma sistemática devem encarecer o protocolo de acompanhamento dos pacientes. 

Entretanto, o Natalizumab, até o momento da conclusão desse trabalho, é a melhor opção 

de tratamento para indivíduos com EM que não respondem a outras terapias. Além disso, 
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como não há consenso sobre a relação tratamento e riscos aumentados de LEMP, muitas 

vezes os médicos optam por não introduzir o Natalizumab em pacientes infectados pelo 

VJC, ou ainda, interrompem o medicamento ao menor sinal de virúria.  A interrupção é 

ainda pior pois invariavelmente produz surtos severos no indivíduo. Dessa forma, a 

relação custo-benefício desse tratamento deve ser cuidadosamente analisada em pacientes 

portadores do VJC.  

 

Figura 16. Representação esquemática do fluxograma proposto para o monitoramento 

dos pacientes com EM sob tratamento com Natalizumab para a melhor definição da 
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estratificação de risco.  

7. Conclusões 

 

 As frequências de excreção do VJC, VBK e ambos os vírus simultaneamente  

foram semelhantes nos pacientes que receberam natalizumab e nos que receberam 

imunossupressores ou imunomoduladores. 

 Os genótipos 1, 2, 3, 4 e 6 do VJC e os genótipos 1 e 4 do VBK encontrados 

nesse estudo, reforçam a ideia de estudos anteriores de que vírus oriundos de outras 

regiões geográficas circulam na população estudada. 

 Não foi observada diferença na carga viral média do VBK e do VJC entre os 

indivíduos de ambos os grupos. 

 A presença da mutação (E29G) na VP1 de uma paciente sob tratamento com 

Natalizumab concomitantemente com o pico da carga viral, reforça a importância da 

investigação molecular do VJC na urina de pacientes com EM sob tratamento com esse 

medicamento para uma melhor estratificação de risco desses pacientes. 

 Todas as sequências da RR do VJC  foram semelhantes às sequências de 

característica arquetípica. 

 O tratamento com Natalizumab por mais de um ano pode contribuir para a 

excreção permanente de VJC+VBK. 

 Detecção de anticorpos, concomitantemente com a investigação molecular do 

VJC poderá contribuir para uma melhor determinação da estratificação do risco de 

desenvolvimento de LEMP em indivíduos com EM sob tratamento com Natalizumab. 
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Anexo 1. Comprovante de submissão do artigo submetido ao Journal of NeuroVirology  
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Anexo 2.  Carta de Aprovação do CEP do IMT do projeto de pesquisa. 
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Anexo 3.  Carta de aprovação da CAPPESQ do projeto de pesquisa.  
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Anexo 4. Exemplo do Temo de Consentimento Livre e Esclarecido apresentado aos 

voluntários participantes do estudo.  
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU 

RESPONSÁVEL LEGAL 

 

1. NOME: .:............................................................................. 

........................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    .M □   F  □ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO ................................................................................. Nº ........................... 

APTO: .................. 

BAIRRO:  .......................................................... CIDADE  

............................................................. 

CEP:......................................TELEFONE: DDD (............) 

...................................................................... 

 

2. RESPONSÁVEL LEGAL 

.................................................................................................................. 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) 

............................................................................ 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M □   F □   

DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 

ENDEREÇO:.............................................................................................Nº...................A

PTO: .......... 

BAIRRO: ....................................................... CIDADE: 

...................................................................... 

CEP:..............................................TELEFONE: DDD (      )........................................... 
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________________________________________________________________________

_____________ 

 

 

 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: INVESTIGAÇÃO DA 

REATIVAÇÃO DE VÍRUS LATENTES EM PACIENTES COM ESCLEROSE 

MÚLTIPLA SOB TRATAMENTO COM NATALIZUMAB  

 

PESQUISADOR : Dra. CAMILA MALTA ROMANO 

 

CARGO/FUNÇÃO: PESQUISADOR CIENTÍFICO 

UNIDADE DO HCFMUSP: LABORATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO MÉDICA 

LIM-52 

 

2.  AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

 RISCO MÍNIMO X  RISCO MÉDIO □ 

 RISCO BAIXO  □  RISCO MAIOR □ 

  

3. DURAÇÃO DO ESTUDO : 2 ANOS 

 

4. DURAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES: 12 MESES 

 

1 – Desenho do Estudo e Objetivo 

 

Estamos realizando um estudo de caráter observacional em indivíduos com Esclerose 

Múltipla, que estejam recebendo tratamento distintos (interferons e imunossupressores ou 

Natalizumab). Isso está sendo proposto pelo fato de que o Natalizumab, o qual tem se 

mostrado muito promissor para o controle da doença, parece permitir a reativação de 
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alguns vírus em certos pacientes. Um desses virus pode causar uma doença grave, que 

acomete o cérebro. O objetivo deste termo é convidá-lo a participar desse estudo, onde 

será avaliada a presença e caracterização de alguns tipos de vírus na urina e no sangue de 

pacientes com Esclerose Múltipla que se encontram sob diferentes tratamentos.  É 

importante mencionar que nenhum tipo de interferência será feita por parte do estudo nos 

regimes terapêuticos que os voluntários estejam recebendo. Ainda, o acompanhamento 

proposto nesse estudo será de 12 meses, a ser contado a partir da sua inclusão no estudo.  

Dessa forma, de acordo com a decisão do seu médico, você pode ser incluído em 

um dos seguintes grupos de voluntários: 

 

- Pessoas que tem Esclerose Múltipla e estejam tratando (ou iniciarão o tratamento) com 

interferons e imunossupressores; 

- Pessoas que tem Esclerose Múltipla e estejam tratando (ou iniciarão o tratamento) com 

Natalizumab. 

 

 

2 – Procedimentos de Pesquisa 

 

Após ter sido esclarecido sobre o estudo, você poderá decidir se deseja ou não 

participar. Se decidir participar, você será solicitado a assinar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido ou colocar suas impressões digitais em frente a uma 

testemunha de sua confiança. Uma cópia deste documento lhe será fornecida. O seu 

acompanhamento e tratamento prosseguirão normalmente a cargo dos médicos que lhe 

acompanham e não será modificado de maneira alguma caso você decida participar ou 

não da pesquisa. Além disso, você poderá optar por não participar mais do estudo a 

qualquer momento, sem que exista qualquer implicação no seu tratamento médico. Caso 

você aceite participar, será solicitado uma amostra de sangue, e uma amostra de urina, a 

serem coletadas nos dias do seu retorno ao consultório médico.  A cada visita ao 

consultório para administração do medicamento e/ou acompanhamento de rotina, lhe será 

dado um potinho de coleta para que você forneça sua urina.  Ainda no consultório, cerca 

de 20 a 30 ml do seu sangue será coletado por punção da veia periférica do membro 

superior (braço direito ou esquerdo).  O seu material e os dados coletados durante este 

projeto serão utilizados apenas para o estudo da presença do material genético de 

diferentes vírus, e poderá ser armazenado para posteriores estudos que envolvam a 

investigação de outros vírus, bem como características genéticas dos pacientes. 

Entretanto, o paciente deverá ser contatado para permitir o uso da amostra em outro (s) 

estudo (s). 

 

 

3 - Benefícios e Obrigações do Participante 
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Você não terá despesas pessoais por participar desse estudo, e nem qualquer 

obrigação. Também não haverá compensação financeira por sua participação. A 

princípio, esse estudo não trará nenhum benefício imediato a você. Entretanto, as 

informações obtidas de sua participação poderão beneficiar no futuro outras pessoas nas 

mesmas condições que você. 

 

4 – Riscos para o participante 

 

Por ser um estudo observacional, ou seja, sem qualquer tipo de intervenção nos 

regimes terapêuticos aos quais os pacientes estão submetidos, esse estudo não oferece 

riscos para os voluntários envolvidos. A coleta de sangue consiste no único procedimento 

invasivo, o que pode, em casos extremos, acarretar em hematoma no local da punção, que 

deve desaparecer em um ou dois dias após a coleta.  

 

 

 

5- Garantia de Acesso aos Pesquisadores 

 

Você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento 

de eventuais dúvidas. Um deles é Camila M. Romano, que pode ser encontrada na Rua 

Eneas de Carvalho Aguiar, 470, prédio IMTI, 2º andar, SP. Tel: 3061-7020, ou pelo 

endereço eletrônico cmromano@usp.br.  Ainda, você poderá entrar em contato com o Dr 

Augusto C. Penalva, cujo endereço eletrônico é rdecassia@uol.com.br. 

 

6 – Direito de Confidencialidade 

 

A confidencialidade das informações obtidas nesse estudo será garantida e os 

dados obtidos serão analisados em conjunto com os de outros voluntários, não sendo 

divulgada a identificação do voluntário. Sua participação neste estudo é confidencial e 

sigilosa. Você poderá ter acesso aos resultados dos seus exames colhidos durante o 

estudo, bem como terá acesso, se assim desejar, às publicações pertinentes.  
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CONSENTIMENTO 

 

 

Eu, abaixo assinado, afirmo que li na íntegra e entendi completamente as 

informações. Concordo que as informações a respeito de minha condição médica e os 

resultados obtidos através de meu sangue e  minha urina podem ser utilizados neste 

estudo. Minha participação é voluntária e livre de qualquer tipo de pressão ou coação.  Eu 

entendo que estas informações serão confidenciais e que meu nome não será mencionado 

em qualquer publicação deste estudo.  

 

 

_____________________________________________        _____________________ 

Nome completo do voluntário/representante legal                                      Data 

 

 

 

_____________________________________________         _____________________ 

Assinatura do voluntário/representante legal                                              Data 

 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste 

estudo 

_____________________________________________        _____________________                                                                                                    

Pesquisadora responsável: Camila Malta Romano             Data                                 

 

 

____________________________________________           _____________________ 

Médico responsável :                                                                                  Data 
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CONSENTIMENTO 

 

 

Permissão de armazenamento 

 

Eu, abaixo assinado, afirmo que li na íntegra e entendi completamente as 

informações. Concordo que as informações a respeito de minha condição médica e os 

resultados obtidos através de meu sangue e  minha urina podem ser armazenados para 

que seja possível estudá-los em projetos futuros. Entendo que os pesquisadores deverão 

entrar em contato comigo caso minha amostra seja utilizada para outro estudo além deste. 

Minha participação é voluntária e livre de qualquer tipo de pressão ou coação.   

Eu entendo que estas informações serão confidenciais e que meu nome não será 

mencionado em qualquer publicação deste estudo.  

 

 

 

 

_____________________________________________        _____________________ 

Nome completo do voluntário/representante legal                                      Data 

 

 

 

_____________________________________________       _____________________ 

Assinatura do voluntário/representante legal                                              Data 
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Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste 

estudo 

 

 

 

__________________________________________               _____________________                                                                                                    

Pesquisadora responsável: Camila Malta Romano           Data                                 

 

 

 

_________________________________________                 _____________________ 

Médico responsável :                                                                             Data 
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Anexo 5. Ficha fornecida aos pacientes para coleta de dados demográficos 

Ficha Inicial 

 

TENTE PREENCHER OS CAMPOS ABAIXO, CASO NAO SAIBA RESPONDER 

ALGUM DELES, NAO SE PREOCUPE, CONVERSAREMOS PESSOALMENTE OU 

POR TELEFONE! 

NOME : 

DATA:    IDADE 

ETNIA:       NEGRA     PARDA  BRANCA  ORIENTAL      INDIGENA 

A FAMILIA DO SEU PAI OU MÃE TEM ORIGEM DE OUTRA NACIONALIDADE? SE 

SIM,QUAL? 

 

ANO DO 1
o
 SURTO:  

ANO DE DIAGNÓSTICO DA DOENÇA                  

DATA DO ULTIMO SURTO: ____/_____/_________ 

MEDICAMENTO USADO ATUALMENTE PARA A ESCLEROSE MÚLTIPLA: 

Rebiff                                 Interferon            Azatioprina       Natalizumab 

Copaxone                         Avonex                  

Outros:____________________________________ 

MEDICAMENTO JÁ UTILIZADOS PARA A ESCLEROSE MÚLTIPLA: 

Rebiff                                 Interferon            Azatioprina      Natalizumab 

No ___________ 
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Copaxone                         Avonex                  

Outros:____________________________________ 

DATA APROXIMADA DO ULTIMO SURTO: 

POSSUI ALGUMA OUTRA DOENÇA? 

______________________________________ 

VOCÊ ESTÁ COM NOVOS SINTOMAS HA MENOS DE UM MÊS? 

Sim                             Não        Quais?______________________________________ 

VOCÊ SENTE, OU JA SE SENTIU EXTREMAMENTE CANSADO SEM CAUSA 

APARENTE?  

Sim                             Não                         Razoavelmente   

ESCOLARIDADE: 

 Fundamental Incompleto 

 Fundamental Completo 

 Ensino Médio Incompleto 

 Superior Completo 

 Superior Incompleto 

 Superior Completo 

 Pós Graduação Incompleto 

 Pós Graduação Completo 

 

PROFISSÃO OU ÚLTIMA PROFISSÃO: 



121 
 

 

TIPO DA DOENÇA: 

 

EDSS: __________________ 

 

OBSERVAÇÕES RELEVANTES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 REMITENTE-RECORRENTE           PRIMARIAMENTE PROGRESSIVA 

SECUNDARIAMENTE PROGRESSIVA    SÍNDROME CLÍNICA ISOLADA 


