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RESUMO 

O eritema infeccioso (EI) é a manifestação clínica mais comum da infecção 
pelo parvovírus humano B19 (B19V) em crianças, e é caracterizado pela 
ocorrência de surtos com intervalos de quatro a cinco anos.  Para investigação 
dos surtos, amostras de soro e/ou saliva dos pacientes são coletadas para 
confirmação laboratorial através da detecção de IgM específica anti-B19V. 
Como o setor de Doença Infecciosas e Parasitárias do HUAP/UFF possui um 
banco de soros e salivas coletados de pacientes durante dois surtos (1999-
2000 e 2004-2005) de doença exantemática em Niterói, RJ, as amostras de 79 
pacientes com soros positivos para IgM anti-B19V, foram testadas pela PCR 
convencional com dois pares de iniciadores (E1905/E1987 e P12-P13/P16) e 
PCR quantitativo (qPCR) a fim de determinar se a saliva pode ser utilizada para 
detecção do genoma e estudos de variabilidade genética do B19V durante 
epidemias de EI. Utilizando o PCR convencional com os iniciadores 
E1905F/E1987R e P13/P16 foi possível detectar o genoma viral em 12,7% 
(10/79) e 17,7% (14/79) das amostras de saliva e 36,7% (29/79) e 49,4% 
(39/79) das amostras de soro, respectivamente.  Pelo qPCR 30,4% (24/79) das 
amostras de saliva e 74,7% (59/79) de soro foram B19-DNA positivas.  Dos 79 
casos estudados, 13 apresentaram resultados concordantes em todos os 
testes quanto a detecção do DNA do B19V em amostras de saliva e soro sendo 
12 negativos e um positivo.  Para outros 31 casos somente amostras de soro 
foram positivas, portanto o DNA do B19V pode ser detectado em um total de 36 
(45,6%) amostras de saliva por pelo menos um dos testes utilizados. As salivas 
de 24 pacientes apresentaram carga viral de 103 a 108 cópias do genoma/mL, 
sendo que para 14 pacientes foi maior que 105 cópias do genoma/mL. Para 
dois pacientes (RJ667/1999 e RJ654/1999) a saliva coletada após nove dias 
apresentava 105 cópias de genoma/mL. A carga viral nos soros de 59 
pacientes variou de 103 a 1012 cópias do genoma/mL, sendo que em 35 foi 
maior que 105 cópias do genoma/mL. A análise da sequência parcial (427pb) 
do gene que codifica a proteína do capsídeo viral de 15 amostras de saliva de 
13 pacientes (oito do surto de 1999/2000 e sete do surto de 2004/2005) 
permitiram classificá-las no genótipo 1. Os resultados demonstram que a coleta 
de saliva, por ser um método não invasivo, pode ser uma alternativa a coleta 
de sangue para estudos moleculares do B19V durante surtos de EI, e 
ressaltam que a saliva destes pacientes com exantema podem conter 
concentrações de vírus maiores que 104 cópias do genoma/mL. 
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ABSTRACT 

Erythema infectiosum (EI), is the most prevalent clinical manifestation of human 
parvovirus B19 (B19V) infection in children. The disease appears to cycle in 
approximately 4-5 years. Outbreaks of EI are investigated by the detection of 
IgM anti-B19V in serum or saliva samples. The Infectious Diseases Department 
of Hospital universitário Antônio Pedro (HUAP) at the Universidade Federal 
Fluminense kept saliva and serum samples simultaneously collected from 
patients during two outbreaks (1999-2000 and 2004-2005) of exanthematic 
disease in Niterói, RJ.  Saliva and serum samples from 79 patients with 
serological confirmation of B19V infection (IgM anti-B19V positive) were tested 
by both conventional PCR using two primer pairs (E1905/E1987 and P12-
P13/P16) and real time PCR (qPCR) to investigate the potential of saliva to 
replace serum for B19V genome detection and molecular studies of B19V 
diversity during outbreaks of EI.  Using conventional PCR with primers 
E1905/E1987 and P12-P13/P16, B19V-DNA was detected in 12.7% (10/79) and 
17,7% (14/79) of saliva and  36.7% (29/79) and 49.4% (39/79) of serum 
samples respectively. Approximately 30% (24/79) of saliva and 75% (59/79) of 
sera tested B19V-DNA positive by qPCR.  Concordant results in all three tests 
were found for 13/79 cases (12 negative and one positive).B19V-DNA was 
detected in a total of 36 (45.6%) saliva samples. In 31 cases, viral DNA was 
detected only in sera. B19V-DNA loads by qPCR ranged from 103 to 108 

copies/mL in saliva and 103 to 1012 copies/mL in serum samples. Viral loads 
over 105 copies/mL were found in 14/24 saliva and 35/59 sera. Saliva collected 
from a patient nine days after the beginning of the rash had 105 copies/mL. A 
semi nested PCR for partial amplification of the capsid gene of 15 saliva 
samples collected from 13 patients was performed and sequence analysis 
revealed that all sequences belonged to genotype 1. These results demonstrate 
that saliva, a noninvasive sample collection, may be an alternative to blood for 
molecular studies of B19V during EI outbreaks. It may concern that viral load 
over 104 copies/mL was detected in saliva from patients with rash disease. 
  

Key words: B19V-DNA, saliva, ertythema infectiosum, outbreak, Niterói 
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1. INTRODUÇÃO 

A infecção pelo Parvovírus Humano B19 (B19V) é caracterizada pela 

ocorrência de surtos com intervalos de quatro a cinco anos com sazonalidade 

similar à de outras doenças exantemáticas, inclusive no estado do Rio de 

Janeiro onde estudos epidemiológicos mostraram um aumento do número de 

casos no final de inverno e primavera (CUBEL et al., 1997; OLIVEIRA et al., 

2001). O diagnóstico diferencial das doenças exantemáticas é de extrema 

importância, pois um erro diagnóstico pode repercutir sobre o paciente, seus 

contatos e a comunidade em geral.  

Para a investigação dos surtos de doença exantemática utiliza-se a 

coleta de sangue dos pacientes para a detecção de anticorpos IgM anti-B19V 

que permitem confirmar o agente etiológico. Os primeiros relatos de que 

amostras de saliva poderiam ser utilizadas para a detecção de anticorpos para 

infecções virais como hepatites ou HIV vieram dos estudos pioneiros de Parry e 

colaboradores (1987; 1989) no final da década de 80. A seguir, outros estudos 

surgiram descrevendo que amostras de saliva podiam ser utilizadas para 

estudos epidemiológicos dos vírus das hepatites A, B e C como também de 

surtos de doença exantemática, através da detecção de IgM específica contra 

sarampo, rubéola, parvovírus B19 e mais recentemente, dengue (PERRY et al., 

1993; CUBEL et al., 1996; RICE & COHEN, 1996; RAMSAY et al., 1998; 

OLIVEIRA et al., 1998, 2000; NOKES et al., 2001, AMADO et al., 2006). 

A utilização da saliva como alternativa a coleta de sangue oferece 

vantagens potenciais para investigar surtos e rastreamento epidemiológicos de 

qualquer doença viral, já que não é um método invasivo e doloroso, confere 

facilidade para adquirir as amostras na população, principalmente crianças, que 

é o grupo mais suscetível à infecção (PARRY et al., 1987; DEEPA & 

THIRRUNAVUKKARASU, 2010). 



Logo, é importante também investigar se o fluido oral poderia substituir 

amostras de soro nos estudos de genotipagem dos vírus circulantes durante a 

vigilância de viroses preveníeis por vacinação como sarampo e rubéola (JIN et 

al., 2002; OLIVEIRA et al., 2001;2003).  

Em 1994 foi iniciado um estudo na Disciplina de Doenças Infecciosas e 

Parasitárias/UFF com o objetivo de avaliar a aplicabilidade da utilização da 

saliva para o diagnóstico das doenças exantemáticas em pacientes com 

doença exantemática de início agudo (até 30 dias de doença) atendidos no 

local. Portanto, este Serviço possui um banco de amostras pareadas de soro e 

saliva coletadas de pacientes durante dois surtos de doença exantemática em 

Niterói-RJ e que já foram testadas para a presença de IgM específica anti-

B19V (CUBEL et al., 1996; PEREIRA, 2014).   

Neste estudo, as amostras de saliva dos pacientes com confirmação 

laboratorial de eritema infeccioso coletadas nos surtos de 1998-1999 e 2004-

2005, foram testadas pela PCR convencional e PCR quantitativo, a fim de 

investigar se a saliva pode ser utilizada para detecção do genoma e estudos de 

genotipagem do B19V durante epidemias de EI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1  Histórico 

O parvovírus humano B19 (B19V) foi descoberto ao acaso, em Londres, 

por Cossart e colaboradores (1975), enquanto testavam amostras de soro de 

doadores de sangue quanto à presença do vírus da hepatite B por 

contraimunoeletroforese (CIE). Alguns soros considerados positivos por CIE 

eram negativos quando testados por métodos mais específicos e sensíveis 

como a hemaglutinação passiva reversa e o radioimunoensaio (RIE). A 

microscopia eletrônica (ME) das linhas de precipitação de uma amostra revelou 

a presença de partículas regulares, de aproximadamente 23nm de diâmetro, 

com simetria icosaédrica, características da família Parvoviridae. 

 A primeira associação entre B19V e doença humana foi relatada em 

1980 por Shneerson e colaboradores que demonstraram por ME, a presença 

de partículas de parvovírus no soro de dois pacientes com doença febril e, na 

fase de convalescença somente anticorpos foram detectados nos soros por 

CIE. A seguir vários relatos surgiram relacionando esse vírus com a ocorrência 

de crise aplástica transitória (CAT) (PATTINSON et al., 1981), eritema 

infeccioso (EI)  (ANDERSON et al., 1983), artrite aguda (WHITE et al., 1985), 

hidropsia fetal (BROWN et al., 1984a),  anemia crônica em indivíduos 

imunocomprometidos (KURTZMAN et al., 1987), entre outras. 

 Inicialmente, a análise de diferentes isolados do parvovírus humano 

revelou uma baixa diversidade genética, e o B19V era considerado o único 

protótipo (MORI et al., 1987; UMENE &NUNOUE, 1991) até que em 2002, o 

sequenciamento do genoma de novos isolados  possibilitou a classificação 

destes vírus em três genótipos distintos: genótipo 1 correspondendo ao B19, 

genótipo 2 ao A6 e genótipo 3 ao V9 (HOKYNAR et al., 2002; SERVANT et al., 

2002). 



2.2 Classificação e características do vírus 

O B19V está classificado na família Parvoviridae, subfamília: 

Parvovirinae, gênero Erythroparvovirus e espécie Primate Erythroparvovirus 1, 

devido ao tropismo do vírus por células precursoras de eritrócitos (COTMORE 

et al., 2014). Por aproximadamente três décadas, o B19V foi o único membro 

desta família associado à doença em humanos, até que Allander e 

colaboradores (2005) descreveram a detecção do genoma do Bocavírus 

(HBoV) a partir de aspirado de nasofaringe de pacientes com infecção 

respiratória e, atualmente existe a discussão da importância deste vírus como 

um agente de gastrenterite (ONG et al., 2016). 

Quando visualizadas por microscopia eletrônica, as partículas do 

parvovírus são esféricas, não envelopadas, capsídeo de simetria iscosaédrica, 

com diâmetro variando de 18 a 26 nm (Figura 1). 

 

 

Figura 1: A – Fotomicrografia eletrônica das partículas de B19V em plasma de doador 

de sangue assintomático no Rio de Janeiro (CRUZ et al., 1989). B – Esquema da 

partícula viral (Fonte: www.viralzone.expasy.org). 

 

A partícula completa possui um peso molecular de 5,5 a 6,2x106 daltons 

e densidade de 1,41g/mL em gradiente de cloreto de césio, onde cerca de 80% 

desta partícula é composta de proteínas e o restante de DNA (20%). 

Provavelmente devido à estrutura simples, a partícula viral permanece estável 

a 56°C/60minutos e após tratamento com solventes orgânicos, porém pode ser 



inativada por formalina, -propiolactona e irradiação gama (SIEGL et al., 1985; 

COHEN et al., 1992). 

O capsídeo de simetria icosaédrica é constituído de 60 capsômeros 

contendo duas proteínas estruturais, VP1 e VP2. A proteína VP1 de 83 kDa, 

constitui menos que 5% do capsídeo viral e é idêntica à proteína principal VP2 

(58 kDa) com adição de 226 aminoácidos na região aminoterminal (região 

única de VP1 – VP1u) (COTMORE et al., 1986; OZAWA et al.,  1987). 

O genoma é constituído por um filamento único de DNA linear (ssDNA) 

de 5.596 nucleotídeos, com sequências palindrômicas idênticas nas 

extremidades, que assumem a configuração de hairpin (em formato de grampo) 

(CLEWLEY et al., 1984). 

 

2.3 Organização genômica 

O genoma do B19V apresenta duas principais sequências de leitura 

aberta (open reading frames - ORF) e a partir de um único promotor (P6) 

localizado na unidade de mapa 6 são transcritos nove RNAms (R1-R9) que 

codificam as proteínas não estruturais – NS (NS1, 11 e  7,5 kDa) e proteínas 

estruturais (VP1 e VP2)(OZAWA et al., 1987; LUO & QIU, 2015) (Figura2). 

O único RNAm que não sofre o processamento pós-transcricional, traduz 

a proteína NS1 que é importante na replicação e lise celular. A proteína NS1 

atua como ativadora da transcrição tanto pela ligação do promotor P6 ao DNA 

bem como através de fatores de ativação celular e atua na replicação viral. 

Esta proteína é altamente citotóxica para células eritróides e não eritróides e a 

citotoxicidade está relacionada a apoptose, que pode alterar e degradar 

proteínas celulares vitais, tais como enzimas de reparo de DNA, induzindo a 

morte celular (ZHI et al., 2006; SERVANT-DELMAS et al.,  2010, LUO & QIU, 

2015).  

Chen e Qiu (2010) demonstraram que a proteína de 11 kDa é expressa 

em altas concentrações em células progenitoras de eritrócitos infectadas com o 

B19V, participa na sinalização celular e é capaz de induzir apoptose. A função 

da proteína de 7,5 kDa ainda não é conhecida.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Organização genômica e mapa de transcrição do B19V (Adaptado de 

SERVANT et al., 2008). 

 

Como os demais parvovírus, as duas proteínas estruturais são 

codificadas pela mesma sequência de leitura aberta: nucleotídeos (nt) 2.444-

4.786 para VP1 e NT 3.123-4.786 para VP2, que são idênticas, exceto pela 

adição de 227 aminoácidos na extremidade amino-terminal de VP1, o qual é 

denominada de região única de VP1 - VP1u (OZAWA et al., 1987; HEEGARD 

& BROWN, 2002). Acredita-se que a proteína VP1 esteja exposta na superfície 

do vírus, já que muitos epítopos neutralizantes são encontrados neste domínio 

que apresenta um grau elevado de variabilidade nucleotídica e aminoacídica 

quando comparado às demais regiões do genoma viral. A proteína VP2, 

principal componente do capsídeo, é responsável pela ligação do vírus ao 

receptor celular, e também apresenta muitos epítopos neutralizantes 

conformacionais (HEEGARD & BROWN, 2002; GALINELLA et al., 2003). 

Estudos relativos à replicação do B19V em células eritróides permitiram 

identificar uma pequena ORF que codifica a proteína X localizada dentro da 

região VP1 do genoma viral. Entretanto a função desta proteína na 

infectividade do B19V ainda não foi elucidada (ZHI et al., 2006). 

 

 

 

Sequências de leitura aberta 

RNAm proteínas 

DNA do B19V 

nucleotídeos 

unidades de mapa 



2.4 Ciclo replicativo do B19V 

A replicação do B19V é restrita a células progenitoras eritróides porque 

elas apresentam alta expressão do antígeno P (globo – tetraosil - ceramida, 

GalNac (β1-3) Gal(α1-4) Gal (β1-4) GlcCer), um glicofosfolipídeo que é o 

principal receptor celular para o vírus, como também da integrina α5β1 que 

atua como correceptor e é indispensável para a internalização do vírus na 

célula (BROWN et al., 1993; WEIGEL-KELLEY et al., 2003). Além disso, estas 

células apresentam os fatores intracelulares necessários para ativação 

transcricional do promotor e para replicação viral. Isto explica porque outras 

células que possuem o antígeno P (células do rim, fígado, placenta, tecido 

sinovial, endotélio vascular) não são permissivas à replicação viral (SLAVOV et 

al., 2011). 

Após a ligação ao receptor celular, o vírus penetra na célula por um 

mecanismo de endocitose mediada por receptor (Figura 3A). A porção N-

terminal da região única de VP1 apresenta atividade de fosfolipase A2 (PLA2) e 

acredita-se que essa ação deve ser necessária para a entrada do vírus na 

célula (LUPESCU  et al., 2006). 

 A replicação viral ocorre quando a célula encontra-se na fase S tardia ou 

fase G inicial da mitose, isto porque o B19V utiliza a DNA polimerase celular. 

No núcleo celular, as sequências palindrômicas terminais 5’ e 3’ do DNA viral 

dobram-se sobre si mesmas formando uma estrutura semelhante a um grampo 

(hairpin) que funciona como um iniciador da reação de polimerização pela DNA 

polimerase celular. Nestas regiões de dupla fita tem início à replicação com a 

formação de uma fita complementar. Posteriormente, estas fitas duplas serão 

clivadas por enzimas que irão gerar DNA de fita simples (YOUNG, 1988; 

SLAVOV et al., 2011).  

A síntese das proteínas estruturais acontece no citoplasma celular e a 

montagem de novas partículas virais ocorre no núcleo da célula, seguidas de 

liberação das partículas completas por lise celular. O processo de lise celular 

pode ser observado por microscopia eletrônica em culturas de células 

infectadas, onde os principais efeitos observados foram vacuolização do 

citoplasma, marginação da cromatina nuclear e presença de corpúsculos de 

inclusão (YOUNG & BROWN, 2004; SLAVOV et al., 2011 ). 



 

Figura 3: (A) Ilustração simplificada do ciclo replicativo do B19V (adaptado de 

SLAVOV et al., 2011)  (B) Aspirado de medula óssea com ausência de precursores 

eritróides maduros e com característicos pronormoblastos gigantes (adaptado de 

YOUNG & BROWN, 2004). 

 

2.5 Epidemiologia e variabilidade genética 

A infecção pelo B19V tem distribuição mundial, apresenta um padrão 

epidemiológico cíclico a cada 4-5 anos, caracterizado por um período de alta 

taxa de infecção, seguido por períodos de baixa circulação, além de 

sazonalidade definida: nas regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste do país e 

observa-se um aumento do número de casos no fim do inverno e início da 

primavera, podendo estender até o início do verão (SHIRLEY et al., 1987; 

CUBEL et al., 1997; OLIVEIRA et al., 2001; 2002). 

Estudos realizados em vários países, inclusive no Brasil, mostram que a 

prevalência de anticorpos IgG anti-B19V aumenta com a idade podendo chegar 

a aproximadamente 80% até os 15 anos de idade, seguido de uma diminuição 

nestes níveis de anticorpos para 40% a 60% em adultos jovens, podendo 

atingir até 90% em idosos (MMWR, 1989; NASCIMENTO et al., 1990; 

HEEGARD & BROWN, 2002).  

Tais estudos mostram que uma proporção de doadores de sangue (18-

30 anos) são suscetíveis à infecção pelo B19V e a chance de se detectar 

B19V-DNA no plasma de doadores durante epidemias de EI é de 1:300 

doações. Em períodos não epidêmicos a frequência varia de 1:10.000 a 

1:50.000 doações (BLUT et al., 2010).  



A infecção pelo parvovírus humano pode causar várias manifestações 

clínicas e, por esta razão desde 1986 estudos de mapeamento do genoma de 

diferentes isolados de B19V com enzimas de restrição vêm sendo realizados, a 

fim de se tentar estabelecer uma associação entre um tipo genômico particular 

e as diferentes manifestações clínicas (MORI et al., 1987; MORINET et al., 

1986; UMENE & NUNOUE, 1991).  

O sequenciamento do genoma do B19V a partir de amostras de sangue 

de doadores na Inglaterra (Wi e Stu) (BLUNDELL et al., 1987; HICKS et al., 

1996),  e de uma criança com crise aplástica transitória (CAT) nos EUA 

(variante ou isolado Au), (SHADE et al., 1986) mostrou uma diversidade <2%. 

Posteriormente, o sequenciamento do gene que codifica a proteína de 

capsídeo viral de outros isolados obtidos de doadores de sangue 

assintomáticos e pacientes com infecção aguda e/ou persistente por B19V, 

confirmaram a baixa variabilidade genômica (1-2%) (ERDMAN et al., 1996). 

Em 1999, na França, Nguyen e colaboradores identificaram uma 

variante do B19V, denominada V9, no soro de uma criança com CAT. A análise 

de um fragmento de 346 nucleotídeos da região VP1u mostrou uma 

divergência de 11% em relação às sequências já conhecidas de B19V, e o 

sequenciamento do genoma completo confirmou que tais divergências não 

eram restritas apenas a região VP1u, mas estavam presentes em todo o 

genoma, e esta variante foi denominada V9 (NGUYEN et al., 1999). 

 Posteriormente, ao analisarem amostras de soros coletadas entre 1991-

2001 submetidas ao National Institute of Health (NIH) para serem testadas para 

B19V, Nguyen e colaboradores (2002), detectaram em um soro de 1991, de um 

paciente italiano infectado pelo HIV e com anemia crônica outra variante, 

denominada A6, que apresentou 12% de divergência com o B19 e 8% com o 

V9.  

 A seguir, um estudo realizado na França a fim de avaliar a circulação da 

variante V9 em grupos de pacientes com diversas manifestações clínicas da 

infecção pelo B19V e em doadores de sangue, revelou a presença de uma 

variante no soro de uma criança com crise aplástica transitória (variante D91.1) 

com 5,3% de divergência em relação a V9 (SERVANT et al., 2002). Estes 

achados levaram os autores a sugerir a classificação do parvovírus humano em 

três genótipos distintos: B19V correspondendo ao genótipo 1, A6 ao genótipo 2 

e o genótipo 3 subdividido em 3A (V9) e 3B (D91.1).  



 A análise de soros de pacientes infectados pelo vírus da hepatite B para 

a presença do genoma do B19V no Vietnã, revelou que as sequências de B19V 

classificadas como genótipo 1 apresentavam uma diversidade nucleotídica de 

5-6% e que agrupavam em dois clusters distintos na árvore filogenética (TOAN 

et al., 2006). Os autores sugeriram então a subdivisão do genótipo 1 em dois 

subgrupos: 1A  (amostras relacionadas ao B19V) e 1B, sendo este o 

predominante no Vietnã. 

A prevalência de cada genótipo varia com a origem geográfica, 

população e tipo de amostra clínica. A análise filogenética de 166 isolados de 

parvovírus humano de 11 países de três continentes (Europa, Ásia e África) 

confirmou o predomínio mundial do genótipo 1A (91,57%) seguido dos 

genótipos 3B (5,42%) e 3A (3,17%). O genótipo 3B, prevalente em Gana 

(PARSYAN et al., 2007), no qual se atribui uma origem africana, já foi descrito 

na França, Reino Unido, Estados Unidos e inclusive no Brasil (HUBSCHEN et 

al., 2009).  

Em um estudo baseado na detecção de DNA do B19V em tecidos 

(amostras de pele, tonsilas e fígado) de pacientes nascidos entre 1913-2000 na 

Europa, o genótipo 1 foi detectado em pacientes de todos os grupos etários 

enquanto que o genótipo 2 somente nos nascidos até 1973, sugerindo o 

desaparecimento do  genótipo 2 de circulação (NORJA et al., 2006).Entretanto, 

o genótipo 2 foi detectado no plasma de doadores de sangue na Holanda e 

Alemanha pela metodologia de PCR em tempo real- qPCR (KOPPELMAN et 

al., 2007; EIS-HUBINGER et al., 2014). Toan e colaboradores (2013) ao 

analisarem 28 sequências do DNA de B19V a partir do soro de crianças com 

diagnóstico laboratorial de malária na África, observaram que oito agrupavam 

com o genótipo 2. 

No Brasil os três genótipos do B19V já foram detectados (Quadro 1). A 

análise de sequências de B19V provenientes de amostras de tecido (medula 

óssea) e soro de pacientes com infecção aguda ou persistente demonstraram, 

como nos demais países, a predominância do genótipo 1 (SANABANI et al., 

2006; FREITAS et al., 2008; GARCIA et al., 2009; KELLER et al., 2009; 

MENDONÇA et al., 2011; SLAVOV et al., 2012; DA COSTA et al., 2013; 

PEREIRA, 2014). 

Em 1990, Freitas e colaboradores realizaram um estudo na região Norte 

e detectaram uma soroprevalência de 42,6% na população urbana de Belém, 



mas em apenas 4,7% a 10,7% dos índios de tribos amazônicas. O genótipo 3B 

foi detectado em soro de pacientes com exantema, artropatia e desordens 

hematológicas em Belém (FREITAS et al., 2008),anemia aguda após 

transplante renal em São Paulo (KELLER et al., 2009) e paciente infectado pelo 

HIV que soroconverteu durante epidemia de EI em Niterói (AZEVEDO et al., 

2012), além de amostras de medula óssea de pacientes com manifestações 

hematológicas diversas, citopenias e leucêmicos em São Paulo (SANABANI et 

al., 2006; GARCIA et al., 2009; DA COSTA et al., 2013). Até o momento, o 

genótipo 2 só foi detectado em São Paulo, em amostras de medula óssea de 

pacientes com idade superior a 51 anos apresentando citopenias de origem 

desconhecida e com neoplasias hematológicas (SANABANI et al., 2006; 

GARCIA et al., 2009). Em 2013, da Costa e colaboradores descreveram a 

coinfecção dos genótipos 1a e 3b em amostras de medula óssea de pacientes 

leucêmicos. 
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Quadro 1: Distribuição dos Genótipos de B19V detectados no Brasil em pacientes 

com diversas manifestações clínicas da infecção. 

Pacientes 
Amostra 

clínica 
Período Local 

Região do 

genoma 

sequenciada 

Genótipos Referência 

Transplantados ou 

infectados pelo HIV com 

anemia, pancitopenia, 

trombocitopenia, aplasia 

pura de célula vermelha 

Medula 

óssea 

12/2003 

–

03/2005 

SP NS 1 
Sanabani et al., 

2006 

       

EI, doenças 

hematológicas, artropatia, 

hepatite, miocardite, lúpus 

Soro 

01/1995 

– 

12/2005 

AM VP1/VP2 1 e 3b Freitas et al., 2008 

       

Citopenia 
Medula 

óssea 

09/2006 

–

05/2009 

SP ------- 1,2 e 3 Garcia et al., 2009 

       

EI, artropatia, CAT, aplasia 

crônica de células 

vermelhas, hidropsia fetal, 

miocardite, cardiomiopatia, 

hepatite 

Soro 
1995 - 

2009 
SP VP1/VP2 3 Keller et al., 2009 

EI, artropatia, anemia 

grave, CAT 
Soro 

08/1997 

– 

12/2005 

Sul, 

Sudeste 

e Centro 

Oeste do 

Brasil e 

Paraguay 

VP1u 1 
Mendonçaet al., 

2011 

       

Doença falciforme, β-

talassemia 
Plasma 

03/2010-

05/2011 

Ribeirão 

Preto, SP 
NS1 1A Slavov et al., 2012 

       

Leucemia 
Medula 

óssea 

11/2007 

– 

08/2010 

SP 
NS1, 

VP1/VP2 
1, 1A, 3B 

Da Costa et al., 

2013 

       

Infectados pelo HIV Soro 
2001 – 

2008 

Niterói, 

RJ 
VP1/VP2 1A e 3B Pereira et al., 2014 



       

 

2.6 Transmissão, patogênese e manifestações clínicas 

A principal forma de transmissão da infecção por B19V é a via 

respiratória, mas pode ocorrer também por transfusão de sangue e/ou 

hemoderivados, verticalmente de mãe para o feto via placenta e transplante de 

órgãos (SLAVOV et al., 2011).  O curso clínico da infecção por B19V pode ser 

elucidado em um estudo realizado por Anderson e colaboradores (1985). 

Aproximadamente uma semana após inoculação intranasal de plasma 

contendo B19Vem um grupo de voluntários soronegativos, uma intensa viremia 

foi observada (1011 cópias do genoma/mL de soro) por um período de quatro a 

cinco dias, acompanhada de sintomas febris, com detecção do vírus em 

aspirados nasais e lavados de garganta. No período de viremia, estudos 

hematológicos revelaram reticulocitopenia associada a uma queda na 

concentração de hemoglobina e redução temporária do número de neutrófilos, 

linfócitos e plaquetas. Aproximadamente no 17º dia pós-infecção, com o 

desenvolvimento da resposta imune, apareceram os sintomas específicos da 

doença como exantema e artralgia. A sequência de eventos imunológicos, 

hematológicos e virológicos da infecção por B19V está ilustrado na Figura 4.  

 

 

 



 

Figura 4: Principais eventos clínicos, hematológicos, virológicos e 

imunológicos durante a infecção aguda e persistente pelo B19V (Adaptado de 

https://web.stanford.edu/group/virus/parvo/2005/B19.html). 

 

Anticorpos IgM anti-B19V foram detectados no soro por volta do décimo 

dia até 3 meses pós-infecção. A produção de anticorpos está relacionada a 

diminuição ou ausência de DNA viral no soro, enquanto IgG anti-B19V é 

detectável duas semanas pós-infecção e confere imunidade duradoura 

(ANDERSON et al., 1985).   

A detecção de IgM anti-B19V e altos títulos do genoma viral (10¹¹ cópias 

do genoma/mL)no soro é indicativo de infecção aguda, a qual está associada a 

uma variedade de sintomas de acordo com a idade, status imunológico e 

estado gestacional (ADAMSON-SMALL et al., 2014).  

Estudos anteriores mostraram que é possível detectar o DNA do B19V e 

anticorpos IgG anti-B19V em aproximadamente 1% de doadores de sangue, 

mesmo sendo assintomáticos, sugerindo que estes indivíduos infectados 

podem transmitir o vírus (CANDOTTI et al., 2004; LEFRERE et al., 2005). Isto é 

particularmente importante para os pacientes que possuem desordem 

hematológica de origem genética com uma menor sobrevida dos glóbulos 

vermelhos (anemias crônicas), gestantes e indivíduos imunocomprometidos 

(portadores de doenças crônicas, transplantados). Nesses casos pode haver 

https://web.stanford.edu/group/virus/parvo/2005/B19.html


uma reativação da doença, resultando em reticulocitopenia persistente e 

anemia crônica (BROLIDEN, 2001). 

 

2.6.1 Eritema Infeccioso(EI) 

O Eritema Infeccioso (EI) ou quinta doença é uma doença exantemática 

aguda que ocorre principalmente em crianças entre cinco a 14 anos de idade, 

caracterizada por um exantema maculopapular que, em geral começa na face, 

estendendo-se ao tronco e membros onde adquire uma aparência reticular, 

podendo ser confundido com rubéola. É conhecido popularmente como 

“síndrome da bochecha esbofeteada” (slapped-cheek disease), pois as 

bochechas das crianças infectadas ficam avermelhadas semelhantes às 

marcas de um “tapa no rosto”. Cerca de  25 a 50% dessas infecções podem 

ser assintomáticas. 

O EI é chamado de quinta doença por fazer parte de uma lista de 

doenças exantemáticas infantis ocupando o quinto lugar de uma ordem 

cronológica em relação a primeira identificação (sarampo, escarlatina, rubéola, 

doença de Duke, quinta doença e sexta doença – exantema súbito HHV-6). 

Acredita-se que o exantema seja resultado da interação entre o vírus e a 

resposta imune do hospedeiro, pois seu desenvolvimento está relacionado à 

presença de anticorpos IgM no soro (ANDERSON et al., 1985). 

 

2.6.2 Artropatia 

A manifestação mais comum da infecção em adultos, principalmente 

mulheres, é a artropatia (REID et al., 1985; WHITE et al., 1985; OLIVEIRA et 

al., 2009). O quadro é de curta duração (1 a 3 semanas) e acredita-se que 

pode ser causado pela deposição de complexos imunes nas articulações, uma 

vez que os sintomas aparecem após o desenvolvimento da resposta imune ao 

vírus (COHEN et al., 1986). O envolvimento simétrico das articulações 

principalmente das mãos e ocasionalmente dos joelhos, tornozelos e pulsos 

pode mimetizar uma artrite reumatóide, mas na artropatia por B19V, mesmo 

quando persiste por meses ou anos, não se observa a destruição das 

articulações (YOUNG & BROWN, 2004). 

 



 

2.6.3 Crise Aplástica Transitória (CAT) 

A crise aplástica transitória (CAT) foi a primeira manifestação clínica 

associada à infecção por B19V. Originalmente descrita em pacientes com 

anemia falciforme (PATTISON et al.,1981), sabe-se que a infecção pelo B19V 

pode causar CAT em pacientes com esferocitose hereditária, talassemia, 

enzimopatia de células vermelhas, anemia hemolítica autoimune e anemia 

diseritropoética (CUBEL et al., 1992; YOUNG & BROWN, 2004).   

A CAT é um evento agudo, transitório que pode agravar o quadro de um 

paciente portador de anemia hemolítica crônica, caracterizada por uma parada 

transitória da eritropoese que dura de quatro a cinco dias, em virtude da 

ausência de precursores de eritrócitos na medula óssea. Estudos in vitro 

demonstraram que o vírus é citotóxico para células progenitoras de eritrócitos 

(MORTIMER et al., 1983a). Em indivíduos sem alterações hematológicas, a 

aplasia transitória não leva ao aparecimento de sintomas clínicos. Nos 

indivíduos portadores de anemia hemolítica, a interrupção da eritropoese 

concomitante ao reduzido tempo de vida dos eritrócitos (10-20 dias), provoca o 

desaparecimento de reticulócitos do sangue periférico e uma redução no nível 

de hemoglobina para menos de 50% dos valores considerados normais para 

esses pacientes resultando em anemia grave, que pode ser fatal, se não 

tratada a tempo por transfusão sanguínea (YOUNG, 1988). 

 

2.6.4 Anemia Persistente 

A infecção pelo B19V em pacientes com imunodeficiência congênita 

(KURTZMAN et al., 1987) ou adquirida pela infecção por HIV (FRICKHOFEN et 

al., 1990), leucemia linfocítica aguda sob quimioterapia (KURTZMAN et al., 

1989) e em pacientes submetidos a transplantes de órgãos (WEILAND et al., 

1989) torna-se crônica devido à ausência de resposta humoral que é 

usualmente relacionada com a eliminação viral.  

A persistência do vírus na medula óssea leva a uma aplasia pura de 

células vermelhas desencadeando anemia crônica e dependência de 

transfusões de sangue. A anemia está associada à detecção do genoma viral 



no soro e pronormoblastos gigantes, característicos da infecção pelo B19V, 

podem ser observados na medula óssea (YOUNG et al, 1984) (Figura 3B).  

O restabelecimento destes pacientes só ocorre após tratamento com 

transfusão sanguínea e preparações de imunoglobulina comercial, devido à 

incapacidade de produzirem anticorpos que neutralizem o vírus (KURTZMAN et 

al., 1989).  Nos pacientes infectados pelo HIV com o advento da terapia 

antirretroviral (TARV) de alta potência (High Ativity Antiretroviral Ativity – 

HAART), estudos têm demonstrado melhora na anemia causada pelo B19V, 

mesmo quando não é realizada a terapia com imunoglobulina, devido à 

elevação dos níveis de linfócitos CD4+ (AZEVEDO et al., 2012; PEREIRA et 

al., 2014). 

Em regiões da África onde a malária é endêmica, a infecção por B19V 

está associada a ocorrência de anemia grave (hematócrito <20%) em crianças 

infectadas com Plasmodium falciparum (SLAVOV et al., 2011; TOAN et al., 

2013). 

2.6.5 Hidropsia Fetal 

A fim de determinar o risco da infecção pelo B19V na gestação vários 

estudos foram realizados e demonstraram que a transmissão transplacentária 

do B19V pode ocorrer em aproximadamente 25-33% dos casos de infecção 

materna e o risco de um efeito adverso varia de 3,0-12%, dependendo ou não 

se a época do estudo coincidiu com a ocorrência de epidemias de EI na 

comunidade (JONG et al., 2011; PASQUINELLI et al., 2009). Infecções 

sintomáticas ou assintomáticas em mulheres soronegativas podem resultar em 

transmissão vertical, e os efeitos adversos da infecção intrauterina diminuem 

de acordo com a idade gestacional. 

A infecção fetal pode resultar em aborto espontâneo, hidropsia fetal não 

imune, trombocitopenia, miocardite e manifestações neurológicas, caso a 

infecção ocorra no segundo trimestre da gestação (BROWN et al., 1984; 

CUBEL et al., 1996). Durante o segundo trimestre da gestação há um aumento 

no volume de células vermelhas, principalmente no fígado, e a infecção dos 

precursores de eritrócitos desencadeia um quadro de anemia que leva a uma 

falha cardíaca secundária, resultando em hidropsia (YOUNG& BROWN, 2004). 

Estudos recentes sugerem que o endotélio capilar das vilosidades da placenta 

é capaz de suportar a replicação do vírus o que pode levar a uma destruição 



estrutural e funcional da troca de sangue entre a mãe e o feto, facilitando o 

comprometimento fetal (PASQUINELLI et al., 2009; FELDMAN et al., 2016). 

 

2.6.6 Outras Manifestações Clínicas 

A infecção pelo B19V também foi relacionada a outras doenças como a 

hepatite, vasculite, doença de Kawasaki, miocardite, síndrome hemofagocítica, 

síndrome purpúrico-papular em “luvas e meias”, síndrome da fadiga crônica, 

encefalite, entre outras (YOTO et al., 1996; SHARAD & KAPUR, 2005; 

OLIVEIRA et al., 2009; GARCIA et al., 2009). 

 

2.7 Diagnóstico laboratorial 

A escolha da amostra clínica para o diagnóstico laboratorial da infecção 

pelo B19V depende das manifestações clínicas do paciente e baseia-se 

principalmente na detecção de anticorpos no soro ou na detecção do genoma 

viral por PCR. 

 

2.7.1 Detecção de Anticorpos 

Devido ao tropismo por células precursoras de eritrócitos, o B19V só pode 

ser propagado em cultura de células de medula óssea humana ou fígado fetal, 

o que não se aplica para fins diagnósticos (KURTZMAN et al., 1988; OZAWA et 

al., 1997; HEEGARD& BROWN, 2002). Por este motivo os testes comerciais 

de detecção de anticorpos (ensaio imunoenzimático) utilizam as proteínas de 

capsídeo viral obtidas em sistema de expressão de baculovírus recombinante 

(BROWN et al., 1991; COHEN & BATE, 1995). 

A pesquisa de imunoglobulinas específicas é a metodologia mais utilizada 

para o diagnóstico laboratorial, através da detecção de IgM anti-B19V  e/ou  

IgG anti-B19V que permitem a caracterização de infecção recente ou passada. 

Ensaios para determinar a avidez de anticorpos IgG também podem ser 

utilizados para diagnosticar infecção recente (MAPLE et al., 2014). 

Os anticorpos IgM anti-B19V são detectados em casos de EI e CAT, e 

persistem de dois a três meses pós infecção aguda. Em casos de infecção 

fetal, IgM anti-B19V pode ser detectado no sangue do cordão umbilical e no 

líquido amniótico. O soro materno mostrará soroconversão, mas esses testes 



podem apresentar resultados falso-positivos no inicio da hidropsia fetal 

(YOUNG & BROWN, 2004). 

Cubel e colaboradores (1996) mostraram que amostras de saliva podem 

ser utilizadas, como alternativas as amostras de soro, para diagnóstico 

sorológico de infecção recente pelo B19V, principalmente em casos de surtos 

de EI, uma vez que amostras de saliva podem ser facilmente obtidas de 

crianças mais prontamente do que amostras de sangue.  

 

2.7.2 Detecção do Genoma viral através da Reação em Cadeia Pela Polimerase 

(PCR) 

Uma variedade de técnicas de Biologia Molecular está disponível para a 

detecção de B19V, estas incluem, hibridização Dot Blot, Tecnologia de 

Amplificação de Ácido Nucléico (NAT), Reação em Cadeia da Polimerase 

(PCR), Nested PCR e PCR em Tempo Real (PETERLANA et al., 2006). 

Os primeiros métodos de PCR para a detecção de B19V em amostras 

de soro e tecidos fetais surgiu no início de 1989 (SALIMANS et al., 1989). A 

partir disso, foi criada uma variedade de métodos moleculares para a detecção, 

que está em constante evolução (SLAVOV, 2011). 

É um método de alta sensibilidade, e com possibilidade de detecção 

mesmo em amostras estocadas por longos períodos (SLAVOV, 2011). 

Recentemente, a tecnologia de PCR em Tempo Real, tem mostrado 

benefícios para a detecção do B19V em um curto período de tempo e pode ser 

considerado como um método padrão (ROGO et al., 2014). Tem sido relatado 

como o mais sensível, quando comparada ao PCR convencional, utilizando 

tanto métodos in house quanto kits comerciais.  

O procedimento é semelhante ao PCR convencional, diferindo apenas 

na possibilidade de quantificação em tempo real do DNA amplificado em cada 

ciclo (PETERLANA et al., 2006). PCR convencional e PCR em tempo real 

melhoram a sensibilidade de detecção do B19V, e pode ser usado como 

diagnóstico complementar ao sorológico, devido ao fato dos níveis de IgM 

estarem relacionados com os níveis detectáveis de DNA no soro (PETERLANA 

et al., 2006). 

Testes de detecção de genoma (PCR convencional e PCR em tempo 

real) são usados para detectar B19V-DNA no soro de paciente com CAT como 

também para diagnóstico de infecção persistente. 



 

2.8 Prevenção e Tratamento 

A maioria dos casos de EI não requer tratamento enquanto alguns 

pacientes com artropatia necessitam de tratamento sintomático (uso de drogas 

anti-inflamatórias). O tratamento da CAT consiste na transfusão de 

concentrado de hemácias e nos casos de anemia persistente, a aplicação 

intravenosa de gamaglobulina humana padrão, geralmente contém anticorpos 

em quantidade suficiente para debelar a anemia. A infecção em gestantes 

soronegativas deve ser monitorada por ultrassom semanal, e no caso de 

anemia fetal alguns autores recomendam realizar transfusão fetal intrauterina 

(HEEGARD & BROWN, 2002; YOUNG & BROWN, 2004). 

A prevenção da infecção é importante para os pacientes que tem alto risco 

de desenvolverem sérias complicações devido a infecção pelo B19V, como os 

portadores de anemias constitucionais e gestantes soronegativas. Estes 

indivíduos devem ser advertidos para evitar o contato com pacientes com CAT 

que estejam transmitindo o vírus, e em casos de epidemia de EI na 

comunidade, a administração de imunoglobulinas comerciais pode ajudar na 

proteção destes indivíduos susceptíveis (CARLSEN, 2006). 

A triagem da infecção pelo B19V é essencial em bancos de sangue, 

devido a possibilidade de infecção durante as transfusões de sangue e/ou 

produtos do sangue para pacientes imunodeprimidos, transfundidos e doentes 

crônicos (CANDOTTI et al., 2004). Apesar deste fato, esta triagem ainda não é 

obrigatória nos bancos de sangue (SLAVOV et al., 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL:  

 Avaliar a aplicabilidade da saliva e a sensibilidade dos métodos 

biomoleculares para detecção de ácidos nucléicos a partir deste 

espécime clínico durante surtos de Eritema Infeccioso.  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Detectar através da reação em cadeia da polimerase (PCR) o genoma 

do B19Vem salivas pareadas a soros de pacientes com eritema 

infeccioso; 

 Detectar através da PCR quantitativa (qPCR), e determinar a carga viral 

do B19V em amostras pareadas de soro e saliva de pacientes com 

eritema infeccioso; 

 Realizar o sequenciamento parcial do gene que codifica a proteína de 

capsídeo viral e a análise filogenética das variantes de B19V em 

amostras de saliva durante surtos de eritema infeccioso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Considerações sobre os aspectos éticos 

Para a realização deste projeto foram utilizados soros e salivas 

coletados de pacientes com doenças exantemáticas do projeto da pesquisa 

"Doenças exantemáticas: estudo clínico-epidemiológico e avaliação de técnicas 

laboratoriais no diagnóstico e na vigilância epidemiológica dessas doenças 

após a introdução de campanhas de vacinação em massa contra o sarampo e 

a rubéola”, aprovada pelo Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da UFF 

(CEPCCM/HUAP No. 134/05). 

 

4.2 Amostragem 

Desde a implantação da vigilância epidemiológica das doenças 

exantemáticas no Serviço de Infectologia do HUAP/UFF, a partir de janeiro de 

1994, foram coletadas (até março de 2009) amostras sanguíneas e de saliva 

de pacientes com doenças exantemáticas. Para 79 pacientes com confirmação 

sorológica (IgM anti-B19V positivo) da infecção pelo B19V, amostras de soro e 

saliva estocadas a –20ºC estavam disponíveis para este estudo.  

Para 13/79 pacientes, foram coletadas duas amostras de saliva com 

intervalo de7 a 24 dias (denominadas s1 e s2), totalizando 92 amostras.  

Foram selecionados os espécimes clínicos coletados durante os surtos 

de 1998-99 (n=21) e 2004-05 (n=58) em que o aparecimento do exantema não 

excedesse o equivalente a sete dias de doença (Anexo I). 

As amostras de saliva foram obtidas simultaneamente com o sangue, 

utilizando-se  um dispositivo para coleta de saliva (OraSure, Epitope, USA). As 

amostras foram coletadas escovando-se suavemente o suabe ao longo das 



gengivas, no nível dos molares inferiores, por várias vezes. Após a escovação, 

o suabe foi mantido no local (margem gengivo-mandibular) por 

aproximadamente dois minutos para absorver a saliva, especialmente aquela 

rica em fluido gengival. Em seguida, o suabe foi colocado em um recipiente 

apropriado e transportado para o Laboratório de Pesquisa do Serviço de DIP. 

Nesse local, tais amostras foram inicialmente extraídas do suabe através da 

centrifugação dos recipientes a 2500 rpm por 15 minutos e depois 

acondicionadas a -20oC em frascos rosqueados, sem prévio tratamento.   

Os participantes do projeto foram treinados pelo coordenador da 

pesquisa para a coleta da saliva. Todo o material coletado foi estocado a -20oC 

até a realização das técnicas laboratoriais. O dispositivo de coleta de saliva 

(OraSure, Oral Specimen Collection Device) utilizado nesta pesquisa foi 

patenteado nos Estados Unidos da América por Epitope, Inc, Beaverton, OR 

97008, USA, sob os seguintes números: U.S. Patents 5,103,836; 5,234,001; 

5,335,673.  

 

4.3 Iniciadores utilizados para detecção, quantificação e tipagem do 

B19V 

Foram utilizados os iniciadores E1905F (1905-1923) e E1987R (1987-

2007) que amplificam um fragmento de 102pb da região do genoma que 

codifica para a proteína NS1 (NGUYEN et al., 2002) e os iniciadores P12/P16 e 

P13/P16 (Tabela 1 e Figura 5) que amplificam um fragmento de 563pb e 

476pb  respectivamente, da  região do genoma que codifica para a proteína de 

capsídeo viral, VP1/VP2 (DURIGON et al., 1993).  

Tabela 1: Descrição dos iniciadores utilizados para detecção, quantificação e tipagem 

do B19V. 

Iniciador Posição Sequencia (5’-3’) Amplicon 

E1905 Fa 1905-1923 TGCAGATGCCCTCCACCCA 102pb 

E1987 R 1987-2007 GCTGCTTTCACTGAGTTCTTC 
 

 

P12 Fb 4127-4148 CAGCCATACCACCACTGGGACA 563pb 

P16 R 4689-4665 AGTACATATGGTAAATGACCTGCTG  

P13 Fb 4214-4237  GACAAAGAGTATCAGCAAGGAGTG  476pb 

P16 R 4689-4665 AGTACATATGGTAAATGACCTGCTG  

a
NGUYEN et al., 2002;  

b
DURIGON et al., 1993 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Localização da sequência dos iniciadores de cadeia utilizados na detecção e 

sequenciamento do genoma do B19V(NGUYEN et al., 2002; DURIGON et al., 1993). 

 

4.4 Extração do ácido nucleico das amostras clínicas 

 A extração do genoma viral a partir de amostras clínicas foi realizada 

com o DNA blood minikit (Qiagen®) conforme instruções do fabricante. Nesta 

etapa utilizou-se 200µL de soro e 400µL de saliva e o DNA foi eluído da coluna 

com 100µL (salivas) e 200µL (soros)do tampão. OsDNAs extraídos foram 

estocados a -20ºC. 

 

4.5 Reação em cadeia pela polimerase (PCR) e Semi Nested PCR 

A PCR foi realizada em termociclador automático (Applied Biosystems®) 

em um volume final de 25µL (20µL da mistura de reação e 5µL de DNA 

extraído) contendo 10mM Tris-HCl (pH 8,3), 50mM KCl, 1,5 mM MgCl2 

(Invitrogen®), 0,2 mM de cada NTP (Invitrogen®), 20pmol dos iniciadores 

P12/P16 ou P13/P16  e 12,5 pmol do iniciador E1905/E1987 e 0,5U de Taq 

DNA Polimerase Platinum II (Invitrogen®) (Tabela 2).  

 

 

 

 

 

  

  

  

ATG (nt 2444) 
ATG (nt 436) 

E1905 (1905-1923) E1987 (1987-2007) 

P12 (4127-4138) P16 (4665-4689) 

P13 (4214-4237) 

VP1 
(84kDa)  

VP2 

(58kDa) 

P16 (4665-4689) 



Tabela 2: Reagentes utilizados na reação em cadeia pela polimerase convencional 

para detecção do DNA do B19V em amostras de soro e saliva de pacientes com 

eritema infeccioso em Niterói, RJ. 

Reagentes Volume por Reação (1x) 

H2O DNAse/RNAse free (Gibco®) 13,5 µL 

10X PCR Buffer (Invitrogen®) 2,5 µL 

dXTP (dATP, dTTP, dCTP e dGTP) 2,5mM (Invitrogen®) 2,0 µL 

MgCl2 50mM (Invitrogen®)   0,75 µL 

Iniciador Sense (IDT) 0,5 µL 

Iniciador Antisense (IDT) 0,5 µL 

Platinum Taq DNA Polymerase II (5U/µL) (Invitrogen®) 0,25 µL 

Total 25 µL 

 

Para os iniciadores E1905/E1987, após incubação inicial a 94°C por 10 

minutos, a PCR consistiu de 35 ciclos de incubação a 94°C/30 segundos, 

55°C/30 segundos, 72°C/30 segundos seguida de uma extensão final a 72°C/7 

minutos (NGUYEN et al., 2002). Todos os cuidados e precauções para o 

trabalho com métodos de amplificação genômica foram estritamente seguidos, 

sendo cada etapa realizada em uma área distinta. Como controle negativo foi 

utilizada água Ultra Pure™ DNase/RNase-Free (Invitrogen®) e como controle 

positivo, amostra BrIIIobtidade plasma de doador de sangue assintomático 

(CRUZ et al., 1988) e/ou uma amostra de soro de paciente com eritema 

infeccioso B19V DNA positivo. 

A PCR com os iniciadores P12/P16 consistiu em uma desnaturação 

inicial a 94°C por 5 minutos, seguida de 40 ciclos de incubação a 94°C/45 

segundos, 55°C/45 segundos e 72°C/1 minuto e uma extensão final a 72°C por 

7 minutos (DURIGON et al., 1993). As amostras positivas e negativas na 

primeira reação foram submetidas à nova amplificação (Semi Nested PCR) 

com os iniciadores P13/P16. As concentrações de reagentes da mistura da 

reação e as condições da PCR foram as mesmas descritas para os iniciadores 

P12/P16. 

A cada produto da reação de PCR (amplicon) foi adicionado 1µL de 

corante azul de bromofenol e procedeu-se a eletroforese em gel de agarose a 

1,2% em tampão TBE 0,5X. Utilizou-se como padrão de corrida 50bp DNA 

Ladder ou 100bp DNA Ladder (Invitrogen® Life Technologies, U.S.A).  O gel foi 



corado em solução de brometo de etídio a 0,5µg/mL, e os produtos 

amplificados foram visualizados através de fotodocumentador L-PixEx (Loccus 

Biotecnologia). 

 

4.6 Sequenciamento 

As amostras positivas dos pacientes com eritema infeccioso foram 

submetidas à nova amplificação (Semi Nested) com os iniciadores P13/P16, 

gerando um fragmento de 476 pb. 

 O produto desta nova amplificação foi purificado com o uso do kit 

comercial GFX PCR DNA and Gel Band Purification kit (GE, Healthcare, UK) 

conforme as recomendações do fabricante. 

 Após a purificação, foi realizado o sequenciamento direto destes 

produtos através do kit comercial Big Dye Terminator v 3.1 Cycle Sequencing 

Kit (Applied Biosystems, CA, USA), seguindo as recomendações do fabricante. 

 Os cromatogramas das sequências foram obtidos a partir do 

sequenciador automático ABI prism 3130 Genetic Analyzer (Applied 

Biosystems, Foster City, CA, USA) do laboratório de equipamentos de alta 

complexidade do MIP/UFF. 

 Todas as amostras foram sequenciadas nas duas direções (5’ → 3’ e 3’ 

→ 5’). Após o alinhamento com as sequências padrões, as regiões 

correspondentes aos iniciadores foram retiradas e um fragmento de 427 pb foi 

utilizado para análise filogenética. 

 

4.7 Análise filogenética 

 A fim de comparar as sequências obtidas neste estudo com as descritas 

na literatura mundial, buscou-se no GenBank sequências disponíveis 

referentes ao B19V que apresentavam a região correspondente ao fragmento 

de 427pb referentes aos iniciadores P13/P16. As sequências foram alinhadas 

usando o método Clustal W, do programa BioEdit® (HALL, 1999) e editadas 

neste mesmo programa. 

 Para escolha do melhor modelo evolutivo para construção das árvores 

filogenéticas foi utilizado o programa Modeltest 3.7 (Posada, 2006), que 

compara de forma hierárquica, diferentes modelos de substituição de 

nucleotídeos.  Uma vez determinado como melhor modelo o Hasegawa-



Kishino-Yanoda (HKY) + Gama shape, as reconstruções filogenéticas foram 

realizadas utilizando o método de máxima verossimilhança (ML) contido no 

pacote de programa MEGA v.6.0 (TAMURA et al., 2013). 

 

4.8 PCR em tempo real ou quantitativo (qPCR) 

Para quantificação do DNA do B19V nas amostras de soro e saliva foi 

realizada a metodologia de qPCR com os  mesmos iniciadores do PCR 

convencional, E1905F/E1987R (Figura 5) conforme descrito por Maple et al 

(2014) e foi utilizada uma curva padrão sintética obtida a partir de ultrâmeros 

da região NS1, comercializada pela empresa Integrated DNA Technologies 

(IDT) para quantificação das amostras. 

 Nesta técnica utilizou-se o sistema SYBR Green (Invitrogen®), um 

fluoróforo que funciona se ligando em qualquer dupla fita de DNA formada na 

reação emitindo fluorescência. Como controle positivo foi utilizado plasma de 

doador de sangue assintomático, com uma carga viral de 10⁸ cópias do 

genoma/mL, estocado a -20ºC (CRUZ et al,. 1988) pertencente a coleção do 

laboratório e como controles negativos, água Ultra Pure™ DNase/RNase-Free 

(Invitrogen®) e a mistura de reação sem a adição do DNA (NTC - No Template 

Control). As amostras foram aplicadas em uma microplaca de 96 cavidades 

(Micro Amp®, Applied Biosystem®) contendo 15µL da mistura de reação e 5µL 

de DNA para volume final de 20 µL (Tabela 3). 

 

Tabela 3: Reagentes utilizados na PCR em tempo real para detecção do DNA do 

B19V em amostras de soro e saliva. 

Reagentes Volume na Reação Concentração Final 

2x Syber Master Mix 10 ul 1x 

Primer E1905F 20pmol/ul 0.4 ul 0.4 mM 

Primer E1987R 20pmol/ul 0.4 ul 0.4 mM 

RNasefreeWater 4.2 ul  

Amostra 5ul  

Total 20 ul  

  



A amplificação foi realizada em um termociclador automático 7500 

(Applied Biosystems®) acoplado a um computador fazendo uso do software 

7500 System SDS Software, programado para ser executado da seguinte 

forma: Estágio 1 – início da ativação da enzima (50ºC/2 min), Estágio 2 – 

ativação da enzima e início da desnaturação das fitas (95ºC/10 min), Estágio 3 

- 40 ciclos de 95ºC/15 (anelamento dos iniciadores) e 61ºC/1 min (extensão). O 

Estágio 4, gera os dados da temperatura de melting (Tm) para avaliar a 

temperatura de dissociação das fitas: 1 ciclo de 95ºC/15 seg, 60ºC/20 seg e 

95ºC/15 seg. 

 Para determinar a especificidade do produto amplificado, analisou-se a 

sua curva de dissociação, que gerou o valor da Tm, sendo este comparado as 

amplificações obtidas e ao melhor ponto amplificado da curva padrão. 

 Os dados de amplificação, quantificação e a carga viral de cada amostra 

determinada em cópias do genoma/uL, foram analisados no programa 7500 

System SDS Software (Applied Biosystems®), em cada reação foi gerada uma 

curva padrão específica para B19V pela adição de 5µL da diluição seriada 

(1:10) do ultrâmero de NS1 nas concentrações de 1011 a 101 cópias 

DNA/reação.A carga viral de cada amostra determinada em cópias do 

genoma/uL foi convertida a cópias do genoma/mL, somando-se a três o valor 

correspondente ao expoente (ex.: 2x10³ = 2x106). 

 A fim de confirmar a especificidade do método, soros de pacientes com 

outras doenças exantemáticas, IgM positivos para dengue (n=3), rubéola (n=4), 

HIV(+)B19V(-) (n=3), HIV(+)B19V(+) (n=3) e doença exantemática (n=3) e 

B19V-DNA negativos pelo PCR convencional, cedidos pela Profa. Solange A. 

Oliveira (DIP/HUAP/UFF) foram testados e os resultados foram negativos.   

 

4.9 Análise estatística 

 A concordância entre as metodologias aplicadas foi verificada utilizando o 

índice Kappa (k) que é um teste que mede o grau de concordância além do que 

seria esperado tão somente pelo acaso. O índice kappa foi estimado como: 

Kappa =  Concordância observada – Concordância esperada 

 1 - concordância esperada  

Os cálculos foram realizados manualmente, sendo considerada a 

seguinte interpretação em relação ao grau de intensidade da concordância do 



referido coeficiente: valor <0: não existe concordância; 0,0 - 0,20: concordância 

mínima; 0,21 - 0,40: concordância razoável; 0,41 - 0,60: concordância 

moderada; 0,61 - 0,80: concordância substancial; 0,81 - 0,99: concordância  

ótima; e 1,0: perfeita (ALMEIDA FILHO & ROUQUAYROL, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

5. RESULTADOS 

 

5.1 Dados sócio-demográficos dos pacientes com EI 

 Entre os 79 pacientes com confirmação sorológica de EI, 48 eram do 

sexo feminino.  Vinte pacientes, sendo 17 mulheres, apresentaram também 

artralgia e para 14 destas 17 a idade variava de 22 a 54 anos. 

Aproximadamente 52% das amostras (41/79) foram coletadas de pacientes 

entre 1-10 anos, e 32% (25/79) de pacientes entre 21-40 anos de idade 

(Tabela 4), Um total de 21 amostras foram coletadas de junho a agosto de 

1999, e outras 58 amostras no período de julho de 2004 a maio de 2006. 

Tabela 4: Distribuição dos pacientes com eritema infeccioso no período de 1998-99 e 

2004-05em Niterói-RJ, de acordo com a idade, sexo e manifestação de artralgia. 

Grupo etário 

(anos) 

Sexo feminino  Sexo masculino 

Total artralgia  artralgia 

sim não  sim não 

1-5 0 12  0 12 24 

6-10 3 4  1 9 17 

11-15 0 2  0 5 7 

16-20 0 1  0 1 2 

21-40 12 11  1 1 25 

41-60 2 1  1 0 4 

 

 



5.2 Detecção do genoma do b19v nas amostras dos pacientes com EI 

através da PCR convencional e qPCR 

Amostras de saliva e soro de 79 pacientes foram inicialmente testadas 

neste estudo para detecção do genoma do B19V por PCR convencional 

utilizando dois pares de iniciadores: (a) E1905/E1987 que amplificam um 

fragmento de 102pb da região que codifica a proteína NS1, (b) P12/P16 + 

P13/P16 que amplificam uma região de 573pb e 476pb respectivamente, do 

gene da proteína de capsídeo viral, e posteriormente por qPCR com os 

iniciadores E1905/E1987. Foi possível detectar o genoma do B19V a partir da 

saliva de 36 pacientes e do soro de 66 pacientes (Figura 6).  

Pelo PCR convencional, o DNA do B19V foi amplificado com os 

iniciadores E1905F/E1987R e P13F/P16R em amostras de saliva de 10 e 14 

pacientes, respectivamente. Utilizando o qPCR, salivas de 24 pacientes foram 

positivas.  Em relação a amostras de soro, no PCR convencional 29 foram 

positivas com os iniciadores E1905/E1987 e 39 com os iniciadores P13/P16 

enquanto que pelo qPCR 59 foram positivas (Figura 6, Tabela 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Distribuição das amostras B19V-DNA positivas de saliva (n=36) e soro 

(n=66) de pacientes com eritema infeccioso pelo PCR convencional e qPCR. 

 

Utilizando o PCR convencional com os iniciadores E1905F/E1987R e 

P13P16 foi possível detectar o genoma viral em 12,7% (10/79) e 17,7% (14/79) 

das amostras de saliva e 36,7% (29/79) e 49,4% (39/79) das amostras de soro, 
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respectivamente.  Pelo qPCR 30,4% (24/79) das amostras de saliva e 74,7% 

(59/79) de soro foram B19-DNA positivas. 

Dos 79 casos estudados, 13 apresentaram resultados concordantes em 

todos os testes quanto a detecção do DNA do B19V em amostras de saliva e 

soro sendo 12 negativos (RJ694/1999, RJ1413/2005, RJ1422/2005, 

RJ1458/2005, RJ1462/2005, RJ1472/2005, RJ1485/2005, RJ1511/2005, 

RJ1520/2005, RJ1526/2005, RJ1537/2005, RJ1539/2005) e um positivo 

(RJ1386/2004).  Para outros 31casos somente amostras de soro foram 

positivas, portanto o DNA do B19V pode ser detectado em um total de 36 

amostras de saliva por pelo menos um dos testes utilizados (Tabela 5). 

Entre as 36 amostras de saliva, quatro foram positivas tanto no PCR 

convencional como no qPCR (RJ654/1999, RJ1386/2004, RJ1471/2005, 

RJ1524/2005).  Outras doze amostras foram positivas somente no PCR 

convencional (RJ653/1999, RJ668/1999, RJ671/1999, RJ672/1999, 

RJ677/1999, RJ1391/2004, RJ1411/2004, RJ1412/2004, RJ1439/2005, 

RJ1450/2005, RJ1464/2005, RJ1515/2005) e vinte somente no qPCR 

(RJ649/1999, RJ667/1999, RJ676/1999, RJ687/1999, RJ695/1999, 

RJ696/1999, RJ1376/2004, RJ1378/2004, RJ1380/2004, RJ1381/2004, 

RJ1407/2004, RJ1408/2005, RJ1423/2005, RJ1477/2005, RJ1479/2005, 

RJ1495/2005, RJ1503/2005, RJ1506/2005, RJ1514/2005, RJ1535/2005) 

(Tabela 5). 

Ao analisar os resultados de detecção de genoma pelo PCR 

convencional e qPCR nas 66 amostras de soro, observa-se que 19 foram 

positivas em todos os testes. Entre as 47 amostras de soro positivas em pelo 

menos um dos testes, cinco foram positivas no PCR convencional com ambos 

os pares de iniciadores (RJ672/1999, RJ683/1999, RJ1399/2004, 

RJ1442/2005, RJ1443/2005) e 22 somente no qPCR (Tabela 5). 

 

 

 

 

 

 



Tabela 5: Resultados da detecção do DNA do B19V em amostras pareadas de saliva 

e soro de pacientes com eritema infeccioso por PCR convencional e qPCR. 

No de pacientes 
PCR convencional 

qPCR 
E1905/ E1987 P13/P16 

Saliva    

43 neg neg neg 

2 pos pos pos 

1 pos neg pos 

1 neg pos pos 

6 pos pos neg 

5 neg pos neg 

1 pos neg neg 

20 neg neg pos 

Soro    

13 neg neg neg 

19 pos pos pos 

5 pos pos neg 

22 neg neg pos 

12 neg pos pos 

5 pos neg pos 

3 neg pos neg 

 

Para 13/79 pacientes, duas amostras de saliva coletadas com intervalos 

de sete a 24 dias estavam disponíveis para análise (Tabela 6).  Para seis 

pacientes, os resultados de PCR convencional e qPCR foram concordantes: 

um B19-DNA positivo (RJ654/1999) e cinco B19-DNA negativos (RJ675/1999, 

RJ680/1999, RJ683/1999, RJ686/1999 e RJ1393/2004). Para outros seis 

pacientes, o DNA do B19V foi amplificado somente pelo PCR convencional nas 

amostras s1 (RJ653/1999, RJ671/1999, RJ1450/2005) ou s1 + s2 

(RJ668/1999, RJ1391/2004), enquanto no paciente RJ667/1999 o DNA viral foi 

detectado somente por qPCR.  O DNA do B19V pode ser detectado nas 

amostras de soro destes pacientes por pelo menos uma das metodologias 

(Tabela 6). 

 

 

 



Tabela 6: Resultados da detecção do DNA do B19V em amostras pareadas de saliva 

e soro de 13 pacientes com eritema infeccioso por PCR convencional e qPCR. Em 

destaque em cinza, as amostras com resultados concordantes para os testes de PCR 

e qPCR a partir de amostras de saliva. 

 

Dias de 

exantema 

 PCR qPCR  PCR qPCR 

 E1905/ 
E1987 

P13/P16 
E1905/ 
E1987 

 E1905/ 
E1987 

P13/P16 
E1905/ 
E1987 

saliva  saliva saliva saliva  
soro soro soro 

s1 s2  s1 s2 s1 s2 s1 s2  

RJ1393/2004 2 9  neg neg neg neg neg neg  neg neg pos 

RJ675/1999 1 8  neg neg neg neg neg neg  pos pos pos 

RJ686/1999 1 11  neg neg neg neg neg neg  pos pos pos 

RJ680/1999 5 29  neg neg neg neg neg neg  neg pos neg 

RJ683/1999 1 8  neg neg neg neg neg neg  pos pos neg 

RJ654/1999 3 10  pos pos pos pos pos pos  neg neg pos 

RJ668/1999 3 10  neg neg pos pos neg neg  pos pos pos 

RJ1391/2004 1 21  pos neg pos pos neg neg  pos pos pos 

RJ653/1999 1 11  neg neg pos neg neg neg  neg pos neg 

RJ671/1999 3 16  pos neg pos neg neg neg  pos neg pos 

RJ1450/2005 6 27  neg neg pos neg neg neg  pos pos pos 

RJ672/1999 7 16  neg pos neg pos neg neg  pos pos pos 

RJ667/1999 2 9  neg neg neg neg pos pos  pos pos pos 

 

O índice Kappa mostrou uma concordância moderada do PCR 

convencional com os dois pares de iniciadores para detecção do DNA-B19V 

em amostras de saliva (k=0,59) e soro (k=0,50).  Entretanto, ao se avaliar as 

duas metodologias aplicadas, PCR convencional e qPCR, o índice Kappa 

mostrou uma concordância mínima para detecção do DNA-B19V em amostras 

de soro (k=0,26)  e sem concordância para amostras de saliva (k<0). 

 

 



5.3 Determinação da carga viral pelo qPCR em amostras pareadas de 

soro e saliva de pacientes com EI 

Foi possível quantificar o genoma do B19V por qPCR em amostras de 

salivas de 24 pacientes com EI e a carga viral variou de 103 a 108 cópias do 

genoma/mL, sendo que para 14 pacientes foi maior que 105  cópias do 

genoma/mL. Soros destes pacientes apresentaram carga viral de 103 a 1012 

cópias do genoma/mL (Tabela 7).  Para dois pacientes (RJ667/1999 e 

RJ654/1999) em que duas amostras de saliva foram coletadas, pode-se 

detectar 5,61x104 e 6,05x105 cópias do genoma/mL em salivas coletadas com 9 

e 10 dias do início do exantema (Tabela 7).  

Amostras de saliva e soro de sete pacientes (RJ1479/2005, 

RJ1514/2005, RJ1378/2004, RJ1477/2005, RJ649/1999, RJ696/1999, 

RJ1376/2004) apresentaram cargas virais semelhantes, para outros 13 

pacientes o soro apresentou concentrações maiores de DNA viral. Para quatro 

pacientes (RJ1503/2005, RJ1535/2005, RJ654/1999, RJ1524/2005) as salivas 

apresentaram carga viral maior que os soros (Tabela 7).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 7: Resultados do PCR convencional e determinação da carga viral por qPCR 

nas amostras de saliva e soro de 24 pacientes com eritema infeccioso.  

N
o
 da amostra 

Saliva  Soro 

PCR convencional qPCR  PCR convencional qPCR 

E1905/E1987 P13/P16 carga viral/mL  E1905/E1987 P13/P16 carga viral/mL 

RJ1479/2005 neg neg 6,45.10³  neg neg 2,57.10³ 

RJ1495/2005 neg neg 1,49.10³  neg neg 2,19.104 

RJ1514/2005 neg neg 2,06.10³  neg neg 2,85.10³ 

RJ687/1999 neg neg 3,83.104  pos pos 2,86.106 

RJ695/1999 neg neg 4,64.104  pos pos 5,36.105 

RJ1378/2004 neg neg 4,42.104  neg pos 7,05.104 

RJ1380/2004 neg neg 1,83.104  neg pos 1,56.105 

RJ1408/2005 neg neg 4,27.104  pos neg 6,40.106 

RJ1477/2005 neg neg 7,76.104  neg neg 1,46.104 

RJ1506/2005 neg neg 7,55.104  pos pos 3,19.105 

RJ649/1999 neg neg 6,98.105  neg neg 1,81.105 

RJ667/1999 s1-neg 

s2-neg 

s1-neg 

s2-neg 

9,96.105 

5,61.104  

pos pos 8,61.106 

RJ676/1999 neg neg 2,56.105  pos pos 2,53.106 

RJ696/1999 neg neg 3,43.105  neg pos 1,75.105 

RJ1376/2004 neg neg 3,77.105  neg pos 4,15.105 

RJ1381/2004 neg neg 3,54.105  pos pos 1,25.106 

RJ1423/2005 neg neg 5,19.106  pos neg 1,31.105 

RJ1471/2005 neg pos 6,58.105  pos neg 2,25.106 

RJ1503/2005 neg neg 1,13.105  neg neg 9,77.104 

RJ1535/2005 neg neg 1,31.105  neg pos 4,35.10³ 

RJ654/1999 s1-pos 

s2-pos 

s1-pos  
s2-pos 

1,12.106  
6,05.105  

neg neg 1,31.105 

RJ1407/2004 neg neg 2,34.106  neg neg 1,49.107 

RJ1524/2005 pos neg 2,00.106  neg pos 9,37.10³ 

RJ1386/2004 pos pos 1,74.108  pos pos 1,79.10¹² 

 



 

Em relação a 35 pacientes em que o DNA do B19V só foi quantificado 

em amostras de soro por qPCR, a carga viral variou de 103 a 109 cópias do 

genoma/mL, sendo que em 14/35 amostras detectou-se 104 cópias genoma/mL 

e outras 12/35, os valores foram iguais ou maiores a 105 cópias genoma/mL. 

Conforme demonstrado na Tabela 8, amostras de saliva e soro com 

carga viral de 103e 104 cópias do genoma/mL testaram negativas pelo PCR 

convencional com ambos os pares de iniciadores, enquanto todas as amostras 

com >108 cópias genoma/mL foram positivas. 

 

Tabela 8: Comparação dos resultados do PCR convencional com a carga viral das 

amostras de saliva e soro de pacientes com eritema infeccioso. 

Carga viral  

cópias 
genoma/mL 

 N
o
 de salivas B19-DNA (+)  N

o
 de soros B19-DNA (+) 

 

qPCR 

PCR convencional  

qPCR 

PCR convencional 

 E1905/E1987 P13/P16  E1905/E1987 P13/P16 

103  3 0 0  6 0 0 

104  7 0 0  18 0 0 

105  10 0 1  11 2 7 

106  3 2 1  13 11 7 

107  0 0 0  9 8 7 

108  1 1 1  0 0 0 

109  0 0 0  1 1 1 

1012  0 0 0  1 1 1 

 



 

5.4  Caracterização molecular das sequências de B19V em amostras de 

saliva de pacientes com EI 

Dentre as 15 amostras de saliva de 13 pacientes com eritema infeccioso 

(oito do surto de 1999/2000 e sete do surto de 2004/2005) que apresentaram 

eletroferogramas com qualidade suficiente para realização da análise das 

sequências para genotipagem, todas foram classificadas como genótipo 1A 

(Figura 7). 

 A fim de analisar as substituições de nucleotídeos no fragmento 

amplificado, as sequências de genótipo 1a deste estudo foram comparadas 

com as sequências obtidas do GenBank de soros coletados nos surtos de 

eritema infeccioso de 1999/2000 e 2004/2005 (Anexo II). 

 Pode-se observar nas amostras de saliva do RJ mudanças de 

nucleotídeos em 15 posições ao longo do fragmento amplificado (Tabela 9).  

Duas sequências de amostras que circularam no surto de 2004/2005 

apresentaram alterações nucleotídicas ainda não descritas: RJ1412/2004 (nt 

4258,  AT) e  RJ1439/2005 (nt 4486, TC). Apenas a substituição no nt 

4258 (RJ1412/2004) resultou na mudança de aminoácido: LysAsn (Tabela 

10). 
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Figura 7: Árvore filogenética da sequência parcial (427bp) da região codificante da 

proteína VP1/VP2 do B19V construída pelo método de máxima verossimilhança (ML) 

baseado no modelo evolutivo de Hasegawa-Kishino-Yanoda (HKY)- distribuição 

gamma com 2.000 réplicas de Bootstrap (valores menores que 50% não estão 

representados).  
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Tabela 9: Representação das mudanças de nucleotídeos das amostras de Genótipo 

1a do B19V encontradas a partir do alinhamento das sequências parciais da região 

que codifica a proteína de capsídeo viral. 

 
Nucleotídeos 

Protótipos/Amostras 

4
2
5
8
 

4
2
6
1
 

4
3
0
0
 

4
3
4
5
 

4
3
4
9
 

4
4
6
2
 

4
4
7
1
 

4
4
7
7
 

4
4
8
6
 

4
5
0
7
 

4
5
2
2
 

4
5
3
7
 

4
5
7
0
 

4
5
9
1
 

4
6
2
4
 

M13178/1982 (G1a) A A C C C A G G T A A A C T G 

DQ357064/2002(G1b) . G T . . . . . . . . G . A T 

AY064476/1991(G2) . G . . T G A A . G . . A . T 

AJ249437/1995(G3a) . . . . . G . A . . . . T C T 

AY083234/1991(G3b) . . . A T G . A . . C . T . T 

DQ293995/2002 . . T T . . . . . . . . . . . 

EU478562/2005 . . T . . . . . . . C . . . . 

EU478578/2004 . . . . T T . A . . . . T C . 

Z68146/1993 . . . . . . . . . . . . . C . 

EF089179/2001 . . . . . . . . . . . . T . . 

EF089205/2005 C . T . . . . . . . . . . . . 

Soros- EI                

RJ677/1999 . . . . T T . . . G . . T C . 

RJ695/1999 . . T . T T . . . G . . . C . 

RJ696/1999 . . T . . . . . . . . . . . . 

RJ730/1999 . G . . . . . . . . . . T . A 

RJ816/2000 . . T . . . . . . . . . . . . 

RJ1409/2004 . . T . . . . A . . C . . . . 

RJ1445/2005 . . T T . . . . . . C . . . . 

RJ1452/2005 . . T . . . . . . . C . . . . 

RJ1524/2005 . . . . . G . . . . . . . . . 

Salivas - EI                

RJ649/1999sal . . . . . . . . . . . . T . . 

RJ653/1999sal . . . . . . . . . . . . T . . 

RJ654/1999sal1 . G . . . . . . . . . . T . A 

 RJ654/1999sal2 . G . . . . . . . . . . T . A 

RJ668/1999sal1 . G . . . . . . . . . . T . A 

RJ668/1999sal2 . G . . . . . . . . . . T . A 

RJ672/1999sal . G . . . . . . . . . . T . A 

RJ677/1999sal . . . . T T . . . G . . T C . 

RJ1386/2004sal . . T T . . . . . . C . . . . 

RJ1411/2004sal . . . . . . . . . . . . T . A 

RJ1412/2004sal T . T . . . . . . . C . . . . 

RJ1439/2005sal . G . . . . A . C . . G T . A 

RJ1450/2005sal . . T . . . . . . . C . . . A 

RJ1464/2005sal . . . . T . . . . . C . T C . 

RJ1471/2005sal . . T . . . . A . . C . . . . 

A= Adenina, T=Timina, C= Citosina, G=Guanina 



Tabela 10: Mudanças de nucleotídeos e aminoácidos das amostras de Genótipo 1ado 

B19V encontradas a partir do alinhamento das sequências parciais da região que 

codifica a proteína de capsídeo viral. 

Posição nt  Mudança de nt aa Amostras 

4258 AAA→AAT Lys→Asn RJ1412/2004 

4261 GAA→GAG Glu 
RJ654/1999 RJ668/1999 
RJ672/1999RJ1439/2005 

4300 TAC→TAT Tyr 
RJ1386/2004, RJ1412/2004, 
RJ1450/2005, RJ1471/2005 

4345 CGC→CGT Arg RJ1386/2004 

4349 CTA→TTA Leu RJ677/1999, RJ1464/2005 

4462 GGA→ GGT Gly RJ677/1999 

4471 TTG→ TTA Leu RJ1439/2005 

4477 CAG→CAA Gln RJ1471/2005 

4486 CCT→ CCC Pro RJ1439/2005 

4507 TTA→TTG Leu RJ677/1999 

4522 CCA→CCC Pro 
RJ1386/2004, RJ1412/2004, 
RJ1450/2005, RJ1464/200RJ1471/2005 

4537 AAA→AAG Lys RJ1439/2005 

4570 GCC→GCT Ala 
RJ649/1999, RJ653/1999, RJ668/1999, 
RJ672/1999,RJ677/1999, RJ1411/2004, 
RJ1439/2005, RJ1464/2005 

4591 ACT→ACC Thr RJ677/1999. RJ1464/2005 

4624 ACG→ACA Thr 
RJ654/1999, RJ668/1999, RJ672/1999, 
RJ1411/2004, RJ1439/2005, 
RJ1450/2005 

Lys = lisina; Asn = asparagina; Glu = glutamato; Tyr = tirosina; Arg = arginina; Leu = 

leucina; Gly = glicina; Gln = glutamina; Pro = prolina; Ala = alanina; Thr = treonina. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

6. DISCUSSÃO 

Desde a primeira descrição da associação entre o B19V e o eritema 

infeccioso (Anderson et al., 1984), outros relatos surgiram confirmando que o 

EI é a manifestação clínica mais comum da infecção por este agente (SHIRLEY 

et al., 1987; YOUNG, 1988). A infecção é caracterizada pela ocorrência de 

surtos com intervalos de quatro a cinco anos, e os estudos de prevalência de 

anticorpos mostram que a faixa etária mais susceptível é a de 5 a 14 anos de 

idade (ANDERSON et al., 1984; SHIRLEY et al., 1987; CUBEL et al., 1997; 

OLIVEIRA et al., 2001; 2002). 

A investigação dos surtos de EI normalmente é realizada por 

confirmação sorológica (detecção de IgM específica).  Em virtude das 

vantagens da utilização da saliva como alternativa à coleta de sangue (PERRY 

et al., 1993; DEEPA & THIRRUNAVUKKARASU, 2010), estudos prévios 

realizados pelo nosso grupo e outros demonstraram que o diagnóstico 

laboratorial dos casos agudos de infecção pelo B19V pode ser realizado 

através da detecção de IgM específica na saliva, principalmente durante 

epidemias da doença (CUBEL et al., 1996; RICE & COHEN, 1996).  

Este é o primeiro estudo que se propõe a investigar a presença do 

genoma do B19V em amostras de saliva de pacientes durante surtos de EI.  A 

avaliação incluiu os testes rotineiramente utilizados para detecção do DNA do 

B19V em amostras de soro: PCR convencional, com pares de iniciadores que 

amplificam duas regiões distintas do genoma viral, as quais codificam para as 

proteínas não estrutural e de capsídeo viral, além do qPCR. Como já 

demonstrado em estudos anteriores estes iniciadores são capazes de 

amplificar os três genótipos de B19V (NGUYEN et al.,2002; FREITAS et al., 

2008; PEREIRA, 2014; MAPLE et al., 2014). 



Os resultados encontrados neste estudo demonstram que é possível 

detectar o genoma do B19V na saliva de pacientes com EI, mas a proporção 

de amostras positivas é quase 2,5 vezes menor quando comparada com o 

soro. É importante lembrar que o EI é um evento relativamente tardio da 

infecção pelo vírus (17º dia pós-infecção), e a patogênese do exantema está 

relacionada ao desenvolvimento da resposta imune (ANDERSON et al., 1984; 

1985). 

A metodologia de Semi Nested PCR com os iniciadores P12-P13/P16 

não foi tão eficiente em aumentar o número de salivas B19-DNA positivas 

quando comparada com a reação de PCR convencional com os iniciadores 

E1905/E1987.  No entanto, a proporção de amostras de soro B19-DNA 

positivas com os dois pares de iniciadores (E1905/E1987=36,7% e 

P13/P16=49.4%) está em concordância com os resultados de Freitas e 

colaboradores (2008) que, utilizando os mesmos iniciadores (P13/P16), 

conseguiram amplificar o DNA do B19V em 42% dos soros de pacientes com 

EI. Em outros estudos realizados no Rio de Janeiro, foi possível amplificar o 

DNA do B19V em 8,3% (20/214) e 15.3% (67/439) dos soros de pacientes com 

exantema (WERMELINGER et al., 2002; MENDONÇA et al., 2005). 

O qPCR apresentou maior sensibilidade para detecção do genoma tanto 

em amostras de saliva como de soro nos casos de EI.  A especificidade do 

método foi demonstrada pela ausência de amplificação do genoma do B19V no 

soro de pacientes com outras doenças exantemáticas. Resultados 

concordantes entre o qPCR e PCR convencional foram observados em 

amostras de saliva e soro com carga viral >106 cópias do genoma/mL. 

Em um estudo para investigar a taxa de eliminação viral na cavidade oral 

de pacientes com evidência sorológica de infecção recente pelos vírus do 

sarampo, rubéola ou caxumba, Lin e colaboradores (2002) sugeriram que para 

estudos moleculares é ideal que amostras de fluído oral sejam coletadas até 7 

dias do início do exantema, aliquotadas para evitar ciclos de 

congelamento/descongelamento e  armazenadas a -70oC.  Neste estudo, a 

maioria das amostras de saliva foi coletada até dois dias do início do exantema, 

mas estocadas a -20oC o que pode ter contribuído para a baixa detecção do 

genoma viral. 

Mesmo assim, foi possível detectar o genoma do B19V em 30% das 

amostras de saliva e 75% das amostras de soro utilizando o qPCR e 14/24 



amostras de saliva e 35/59 soros apresentaram carga viral >105 cópias do 

genoma/mL. Para um paciente em que duas amostras de saliva foram 

coletadas (RJ654/1999), detectou-se uma carga viral de 105cópias de 

genoma/mL nove dias após o início do exantema. 

Na infecção primária, a replicação do B19V resulta na detecção de altos 

títulos de DNA viral no soro que pode chegar a 1014 UI DNA/mL (BAYLIS et al., 

2004). A alta carga viral durante a infecção aguda está relacionada com a 

transmissão do vírus através de transfusão de sangue ou hemoderivados, e 

para reduzir este risco recomenda-se que a concentração de DNA do B19V 

nestes produtos não ultrapasse o limite de 104 UI/mL (CASSINOTI & SIEGL, 

2000; BAYLIS et al., 2004; MARANO et al., 2015). 

Em geral, com o desenvolvimento da resposta imune, ocorre uma 

diminuição da carga viral para níveis de 102-103 UI B19V DNA/mL (CASSINOTI 

& SIEGL, 2000; BAYLIS et al., 2004) entretanto, ISHIKAWA e colaboradores 

(2014) ao quantificarem o nível de DNA do B19V no soro de 65 pacientes com 

EI (infecção aguda), detectaram uma média de 105cópias do genoma/mL. 

Considerando estes dados, pode-se afirmar que 14 pacientes deste estudo 

eram capazes de transmitir o B19V através da saliva. 

A análise de um fragmento de 427pb que codifica para a região de 

VP1/VP2 possibilitou caracterizar o genótipo 1 do B19V nas salivas de 13 

pacientes com EI atendidos no Serviço de Infectologia (HUAP/UFF) nos surtos 

de 1999-2000 e 2004-2005. Tal fato já era esperado, pois este é o mais comum 

dos genótipos do B19V detectado em todo o mundo (NORJA et al., 2006; 

HUBSCHEN et al., 2009; SERVANT –DELMAS et al., 2010). 

 Como pode ser observado, apenas a sequência de um paciente com EI 

do surto de 2004-2005 apresentou uma mutação não sinônima (RJ1412/2004), 

revelando que a diversidade das amostras estudadas é pequena quando 

comparada com outras sequências disponíveis no GenBank (NORJA et al., 

2006; HUBSCHEN et al., 2008).  Segundo a literatura, o maior grau de 

variabilidade é observado em sequências de amostras de pacientes com 

infecção persistente que geralmente não são capazes de produzir anticorpos 

neutralizantes eficientes ou em títulos adequados devido a alterações nas 

proteínas virais resultando em modificações na superfície do vírus e 

impossibilitando sua eliminação (HEMAUER et al., 1996). Esse fato pode 

explicar a baixa variabilidade encontrada já que todas as nossas sequências 



foram obtidas de pacientes com infecção aguda durante surtos de EI. É 

importante ressaltar que o fragmento sequenciado corresponde a porção 

carboxi-terminal da proteína VP1/VP2 localizada na superfície do capsídeo viral 

(aminoácidos 599-740) e que contem vários epítopos neutralizantes 

(KAUFFMAN et al., 2004). 

 Notamos que a mutação não sinônima no nucleotídeo 4624 só foi 

observada nas sequências de saliva e soro dos surtos deste estudo. A 

consequência exata desta alteração não está clara e poderia refletir uma 

adaptação geográfica do vírus. A variabilidade nucleotídica e a aminoacídica 

dos diferentes isolados de B19V vêm sendo estudada ao longo do tempo com 

o objetivo de relacionar alterações do genoma com as diferentes manifestações 

clínicas da infecção pelo B19V, embora até o momento nenhuma evidência 

tenha sido estabelecida (SERVANT-DELMAS et al., 2010). 

 Pelas inúmeras vantagens da coleta de saliva para diagnóstico, em 

alguns países da Europa a saliva já está sendo utilizada para estudos 

moleculares e de detecção de anticorpos no programa de vigilância do 

sarampo (JIN et al. 2002; HUTSE et al., 2010). Recentemente, amostras de 

saliva também foram avaliadas para o diagnóstico laboratorial de dengue 

(ANDRIES et al., 2015). 

Como a infecção pelo B19V acomete principalmente crianças, nossos 

resultados demonstram que a coleta de saliva, por ser um método não 

invasivo, pode ser uma alternativa a coleta de sangue para estudos 

moleculares do B19V durante surtos de EI, e ressaltam que a saliva destes 

pacientes com exantema podem conter concentrações de vírus que permitem a 

transmissão a outros indivíduos.  Isto é particularmente importante, para 

aqueles pacientes com risco de desenvolverem sérias complicações a infecção 

pelo B19V como os portadores de anemias constitucionais e gestantes. 

 



 

 

 

 

 

 

7. CONCLUSÕES 

 Utilizando a PCR convencional e qPCR foi possível detectar o genoma 

do B19V a partir da saliva de 36 (45,5%) e do soro de 66 (83,5%) dos 79 

pacientes com EI.  Amostras de soro e saliva de 12 pacientes foram 

B19V-DNA negativas em todos os testes. 

 O qPCR apresentou maior sensibilidade para detecção do genoma tanto 

em amostras de saliva como de soro nos casos de EI.  Amostras de 

saliva e soro com carga viral de 103 e 104 cópias do genoma/mL foram 

negativas pelo PCR convencional com ambos os pares de iniciadores, 

enquanto todas as amostras com >108 cópias genoma/mL foram 

positivas. 

 A carga viral de 14/24 amostras de saliva e 35/59 soros de pacientes 

com EI foi >105 cópias do genoma/mL. 

 Somente o genótipo 1 do B19V foi detectado nas salivas de 13 pacientes 

com EI nos surtos de 1999-2000 e 2004-2005. 
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9. ANEXOS 

 

ANEXO I - Dados clínicos dos 79 pacientes com eritema infeccioso em Niterói, RJ, no 

período de 1999-2000 e 2004-2006. 

Paciente 
Idade 
(anos) 

Sexo 
Data da coleta 

Artralgia 
saliva 1 saliva 2 

RJ649/1999 36 F 16/06/1999  sim 

RJ653/1999 5 F 21/06/1999 01/07/1999 não 

RJ654/1999 7 M 21/06/1999 28/06/1999 não 

RJ667/1999 11 F 15/07/1999 22/07/1999 não 

RJ668/1999 30 F 16/07/1999 23/07/1999 sim 

RJ669/1999 23 F 18/07/1999  não 

RJ671/1999 54 M 23/07/1999 06/08/1999 sim 

RJ672/1999 41 F 26/07/1999 06/08/1999 não 

RJ673/1999 1 F 28/07/1999  não 

RJ674/1999 10 M 22/07/1999  sim 

RJ675/1999 11 M 02/08/1999 09/08/1999 não 

RJ676/1999 24 F 06/08/1999  sim 

RJ677/1999 36 M 06/08/1999  sim 

RJ680/1999 10 F 17/08/1999 10/09/1999 sim 

RJ683/1999 12 M 20/08/1999 27/08/1999 não 

RJ686/1999 5 F 20/08/1999 30/08/1999 não 

RJ687/1999 2 M 24/08/1999  não 

RJ690/1999 28 F 25/08/1999  sim 

RJ694/1999 10 M 30/08/1999  não 

RJ695/1999 23 M 30/08/1999  não 

RJ696/1999 18 M 31/08/1999  não 

RJ1373/2004 2 F 16/07/2004  não 

RJ1374/2004 1 M 13/07/2004  não 



RJ1375/2004 4 M 02/08/2004  não 

RJ1376/2004 4 F 23/08/2004  não 

RJ1378/2004 26 F 24/08/2004  não 

RJ1380/2004 1 M 27/08/2004  não 

RJ1381/2004 40 F 30/08/2004  sim 

RJ1386/2004 15 M 16/09/1999  não 

RJ1391/2004 23 F 22/09/2004 13/10/2004 não 

RJ1393/2004 23 F 06/10/2004 13/10/2004 não 

RJ1399/2004 22 F 28/10/1999  não 

RJ1407/2004 23 F 26/11/2004  sim 

RJ1408/2004 2 M 29/11/2004  não 

RJ1410/2004 22 F 06/12/2004  não 

RJ1411/2004 28 F 15/12/2004  não 

RJ1412/2004 23 F 27/12/2004  não 

RJ1413/2005 2 M 09/01/2005  não 

RJ1417/2005 21 F 14/02/2005  não 

RJ1422/2005 5 F 08/03/2005  não 

RJ1423/2005 22 F 15/03/2005  sim 

RJ1435/2005 3 M 24/05/2005  não 

RJ1438/2005 16 F 17/06/2005  não 

RJ1439/2005 22 F 17/06/2005  sim 

RJ1442/2005 10 F 21/06/2005  sim 

RJ1443/2005 8 F 21/06/2005  sim 

RJ1445/2005 7 M 01/06/2005  não 

RJ1449/2005 28 F 05/07/2005  não 

RJ1450/2005 28 F 08/07/2005 29/07/2005 não 

RJ1452/2005 3 M 19/07/2005  não 

RJ1458/2005 42 F 10/08/2005  sim 

RJ1462/2005 6 F 17/08/2005  não 

RJ1464/2005 4 F 08/08/2005  não 

RJ1465/2005 11 M 18/08/2005  não 

RJ1471/2005 22 F 24/08/2005  sim 

RJ1472/2005 2 F 26/08/2005  não 

RJ1477/2005 1 F 06/09/2005  não 

RJ1478/2005 6 M 13/09/2005  não 

RJ1479/2005 8 M 16/09/2005  não 

RJ1485/2005 6 F 01/10/2005  não 

RJ1495/2005 5 M 17/10/2005  não 

RJ1497/2005 1 F 18/10/2005  não 

RJ1498/2005 5 M 21/10/2005  não 

RJ1503/2005 25 F 31/10/2005  sim 

RJ1505/2005 9 M 04/11/2005  não 

RJ1506/2005 6 F 07/11/2005  não 

RJ1509/2005 2 M 09/11/2005  não 

RJ1510/2005 34 F 09/11/2005  sim 

RJ1511/2005 13 F 09/11/2005  não 



RJ1512/2005 6 F 09/11/2005  não 

RJ1514/2005 12 M 16/11/2005  não 

RJ1515/2005 54 F 10/11/2005  sim 

RJ1520/2005 1 M 18/11/2005  não 

RJ1524/2005 23 F 25/11/2005  sim 

RJ1526/2005 5 M 25/11/2005  não 

RJ1535/2005 10 M 13/12/2005  não 

RJ1537/2005 5 F 30/12/2005  não 

RJ1539/2006 6 M 10/01/2006  não 

RJ1571/2006 9 M 11/05/2006  não 



 

ANEXO II - Reagentes e Soluções 

 

EDTA 0,5M pH 8,8 

Ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA) (Sigma®) ...146,1g 

Água destilada q.s.p. ...................................................1.000,0mL 

Em um becker de 1.000mL foram adicionados EDTA e 300mL de água 

destilada. O pH foi ajustado para 8,8 com hidróxido de sódio (Merck®) e a 

solução  homogeneizada com agitador magnético. A solução foi transferida 

para a proveta e o volume finalajustado. A solução foi aliquotada, autoclavada 

e mantida a 4°C. 

 

Tampão Tris-Boro-EDTA (TBE) 5X pH8,0 

Tris-base (Invitrogen®) ................................................. 54,0g 

Ácido bórico (Merck®) .................................................. 27,5g 

EDTA 0,5M pH8,8 (Sigma®) ..........................................20,0mL 

Água destilada q.s.p. ..............................................  1.000,00mL 

Em um becker de 2.000mL foram adicionados os reagentes e 500mL de água 

que foram homogenizados com o agitador magnético. O conteúdo foi 

transferido para uma proveta de 1.000mL para ajuste do volume. A solução foi 

transferida para frasco com vedação e mantida a 4°C. No momento do uso, foi 

diluída para 0,5X. 

 

Agarosea 1,2% 

Agarose ...........................................................................1,2g 

Tampão TBE 0,5X pH8,4 q.s.p ................................... .100,0mL 

A agarose foi pesada e colocada em erlenmeyer. Foram adicionados 100mL do 

Tampão TBE 0,5X. A mistura foi levada ao forno de microondas para fusão é 

após resfriamento (a 50°C), foi colocada na cuba de eletroforese. 

 

Solução de Brometo de Etídio 

Brometo de Etídio 10mg/mL ...........................................15,0µL 

Água destilada q.s.p. ......................................................300,0mL 



 

 

Tampão corante Azul de Bromofenol 

Azul de Bromofenol (ShandomSo) ............................. . 0,1g 

XyleneCyanol FF (Sigma®) ......................................... 0,1g 

EDTA 0,2M pH 8 (Sigma®) .........................................10,0mL 

Glicerol P.A. (Sigma®) ................................................50,0mL 

Água destilada q.s.p. .................................................100,0mL 

Os reagentes foram cuidadosamente homogenizados em béquer de 250mL até 

completa dissolução. Alíquotas de 10ml da solução foram mantidas em frascos 

âmbar em temperatura ambiente 



 

Anexo III - Sequências de Parvovírus Humano B19 utilizadas para construção da 

árvore filogenética. 

Número 

GenBank 
Genótipo Isolado 

Ano de 

isolamento 
Origem Referência 

M13178 1a B19-Au 1982 EUA Shade et al., 1986 

DQ357064 1b Vn147 2002 Vietnã Toan et al., 2006 

DQ357065 1b Vn115 2002 Vietnã Toan et al., 2006 

AY064476 2 A6 1991 Itália Nguyen et al., 2002 

AY044266 2 Lali   Hokynar et al., 2002 

AJ249437 3a V9 1995 França Nguyen et al., 1999 

AY083234 3b D91.1 1991 França Servant et al., 2002 

AF162273 1a HV 1990 Finlândia Hokynar et al., 2000 

DQ293995 1a C39 2002 Bélgica Parsyan et al., 2006 

EF089179 1a PA79055BR/2001 2001 PA/Brasil Freitas et al., 2007 

EF089209 1a PA91018BR/2005 2005 PA/Brasil Freitas et al., 2007 

EU478562 1a S2337_Ger_B05 2005 Alemanha Norja et al., 2008 

EU478578 1a S2827GerB04 2004 Alemanha Norja et al., 2008 

JN211168 1a 176937 2008 Holanda Molenaar de Backer et al., 2012 

KC013321 1a 09BRSP6896 2009 SP/Brasil da Costa et al., 2013 

U38508 1a IRE1 1991 Irlanda Erdman et al., 1996 

U38546 1a BrIII 1988 RJ/Brasil Cruz et al., 1988 

Z68146 1a Stu 1993 Alemanha Hicks et al., 1996 

KP115293 1a RJ011/2005 2005 RJ/Brasil Pereira et al., 2014 

KP115298 1a RJ667/1999 1999 RJ/Brasil Pereira RFA, 2014 

KP115303 1a RJ676/1999 1999 RJ/Brasil Pereira RFA, 2014 



KP115304 1a RJ677/1999 1999 RJ/Brasil Pereira RFA, 2014 

KP115308 1a RJ695/1999 1999 RJ/Brasil Pereira RFA, 2014 

KP115309 1a RJ696/1999 1999 RJ/Brasil Pereira RFA, 2014 

KP115310 1a RJ730/1999 1999 RJ/Brasil Pereira RFA, 2014 

KP115312 1a RJ772/1999 1999 RJ/Brasil Pereira RFA, 2014 

KP115316 1a RJ816/2000 2000 RJ/Brasil Pereira RFA, 2014 

KP115318 1a RJ903/2000 2000 RJ/Brasil Pereira RFA, 2014 

KP115319 1a RJ1409/2004 2004 RJ/Brasil Pereira RFA, 2014 

KP115321 1a RJ1445/2005 2005 RJ/Brasil Pereira RFA, 2014 

KP115322 1a RJ1452/2005 2005 RJ/Brasil Pereira RFA, 2014 

KP115323 1a RJ1515/2005 2005 RJ/Brasil Pereira RFA, 2014 

KP115324 1a RJ1524/2005 2005 RJ/Brasil Pereira RFA, 2014 

 

 


