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RESUMO 

 A infecção pelo vírus Epstein-Barr (EBV) caracteriza-se pela persistência viral, 
em estado latente, nos linfócitos B e epitélio orofaríngeo de indivíduos 
imunocompetentes. Este estado assintomático de equilíbrio pode alterar-se nos 
hospedeiros imunocomprometidos, dando origem a certas doenças associadas ao 
EBV. O EBV pode ser classificado em 2 tipos (EBV 1 e 2) e apresenta expressão de 
segmentos genéticos (como EBNA-2)a mesmo em latência. Com o fim de investigar 
a dinâmica do vírus na cavidade oral de pacientes infectados pelo vírus da 
imunodeficiência humana (HIV) e submetidos à terapia antirretroviral (TARV), um 
grupo de 31 pacientes HIV positivos foi avaliado em duas ocasiões diferentes, 
separadas por um intervalo de tempo de cerca de quatro anos (momentos M1 e M2). 
O DNA do EBV foi detectado por reação em cadeia da polimerase (PCR) e por 
reação em cadeia da polimerase quantitativa (qPCR) em amostras orais colhidas 
nos dois momentos. Os transcritos do gene viral EBNA-2 foram avaliados por reação 
em cadeia da polimerase com transcrição reversa (RT-PCR) nos dois momentos. 
Anticorpos séricos para o EBV foram pesquisados através de ensaios 
imunoenzimáticos no momento M2. O sangue total coletado no momento M2 foi 
submetido à análise de detecção de DNA do EBV por PCR genérica e nested. Das 
31 amostras orais positivas para o DNA do EBV no momento M1, 18 permaneceram 
positivas no momento M2, sendo que 21 delas apresentaram carga viral indetectável 
ou reduzida. Comparando-se a detecção molecular dos dois tipos virais em cada 
momento, o EBV-1 foi detectado em um maior percentual de pacientes no momento 
M2 e o EBV-2 em um maior percentual no momento M1, quando comparadas as 
detecções dos dois tipos em cada momento. Observou-se infecção simultânea pelos 
dois tipos em ambos os momentos e a presença de tipos indeterminados apenas no 
momento M2. A presença de transcritos do mRNA variou de 14 para 8 nos dois 
momentos estudados. Todos os pacientes apresentaram anticorpos anti-EBV no 
momento M2. Apesar da possibilidade de eliminação variável do EBV na cavidade 
oral ao longo do tempo, estes resultados sugerem que a redução dos indicadores de 
infecção viral oral ativa possa ser, também, uma consequência da restauração do 
sistema imunológico pela TARV. É possível que a TARV afete a interação direta 
entre ambos os vírus ou que altere o complexo ciclo de latência viral do EBV, pondo 
fim às infecções ativas. Infere-se que os pacientes analisados possam apresentar 
menor risco de doenças associadas ao EBV e que tenham menor capacidade de 
transmissão viral. A pesquisa do DNA do EBV e do mRNA do gene EBNA 2 em 
amostras orais de pacientes HIV-positivos pode ser uma ferramenta útil para 
monitorar o status imunológico e a susceptibilidade a possíveis complicações 
produzidas pelo EBV. São necessários mais estudos sobre estas questões. 
 
Palavras-chave: vírus Epstein-Barr, cavidade oral, HIV. 
  



 

 

ABSTRACT 

 Epstein-Barr virus (EBV) infections are characterized by latent virus per-
sistence in B lymphocytes and in the oropharyngeal epithelium of immunocompetent 
individuals. This asymptomatic balance may change in immunocompromised hosts, 
giving rise to a number of EBV-associated diseases. EBV can be classified into 2 
types (EBV 1 and 2) and presents expression of genetic segments (such as EBNA-2) 
even in latency  In order to investigate the virus dynamics in the oral cavity of 
patients infected with human immunodeficiency virus (HIV) and under antiretroviral 
therapy (ART), 31 HIV-positive patients were evaluated on two different points of time 
separated by a time period of approximately 4 years (moments M1 and M2). EBV 
DNA was detected by polymerase chain reaction (PCR) and quantitative polymerase 
chain reaction (qPCR) in oral samples collected at both moments and in whole blood 
collected at moment M2. Transcripts of the EBNA-2 viral gene were evaluated by 
reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) at both time points. Serum 
antibodies to EBV were investigated through immunoenzymatic assays at moment 
M2. The 31 oral samples were positive for EBV DNA at moment M1. At the time M2, 
new oral samples were positive in 18 patients. Viral loads were detectable in 21 
patients at time M1 and in nine patients at time M2. The percentage of EBV-1 was 
slightly higher at the M2 moment, and the percentage of EBV-2 at the M1 moment. 
There was simultaneous infection by EBV-1 and EBV-2 at both times and the 
presence of indeterminate types only at time M2. The presence of EBNA-2 mRNA 
transcripts fell from 14 to 8 in the two moments studied. All patients had anti-EBV 
antibodies at time M2. These results suggest that the reduction of indicators of active 
oral viral infection may be a consequence of the restoration of the immune system by 
ART. It is possible that ART affects the direct interaction between both viruses or that 
it alters the complex EBV viral latency cycle, putting an end to active infections. It is 
inferred that the patients analyzed may present a lower risk of EBV-associated 
diseases and have a lower viral transmission capacity. Research on EBV DNA and 
EBNA 2 mRNA in oral samples from HIV-positive patients may be a useful tool for 
monitoring the immunological status and susceptibility to possible EBV-associated 
complications. Further studies on these issues are needed. 
 
Key words: Epstein-Barr virus, oral cavity, HIV. 
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1. INTRODUÇÃO 

 O vírus Epstein-Barr (EBV), agente etiológico da mononucleose infecciosa e 

de diversos tipos de linfoma, pode, além de causar infecção produtiva, estabelecer 

uma infecção latente mediante a persistência do genoma viral em linfócitos B 

(McGeoch, 2001, Middeldorp et al., 2003). Entre as características notáveis desse 

vírus estão o tropismo por linfócitos e a indução da proliferação das células 

infectadas. O genoma do EBV possui vários genes associados a diferentes fases de 

seu ciclo biológico. (Kieff & Rickinson, 2001, Thompson et al., 2004). 

 A infecção pelo EBV, ainda que relacionada a doenças benignas na 

população em geral, pode resultar em quadros malignos quando associada a outras 

infecções ou doenças e a situações de imunodeficiência. Pacientes infectados pelo 

vírus da imunodeficiência humana (HIV) e imunodeficientes têm maior probabilidade 

de sofrer alterações patológicas causadas pelo EBV que a população não infectada 

pelo HIV. Uma vez reativado como uma infecção oportunista, o EBV pode, no 

contexto da baixa imunidade, dar origem a lesões graves (Crawford, 2001, Mbopi-

Kéou et al., 2002, Miller et al., 2006, Webster-Cyriaque et al., 2006). Entre as 

infecções oportunistas encontradas em pacientes soropositivos para o HIV, a 

leucoplasia pilosa oral é a única decorrente da replicação do EBV em células 

epiteliais da mucosa oral, com expressão do gene EBNA-2. Na leucoplasia pilosa 

não há, ao contrário das outras complicações, indução à transformação celular 

(Webster-Cyriaque et al., 1998, Walling et al., 2004). 

 O EBV distribui-se igualmente por todo o mundo, embora alguns trabalhos 

descrevam infecções mais precoces em países em desenvolvimento. A transmissão 

ocorre principalmente mediante o contato oral direto. O EBV é a causa da "doença 

do beijo", como era conhecida popularmente a mononucleose infecciosa. No 

entanto, outras formas de transmissão, decorrentes das transfusões de sangue e 

dos transplantes de órgãos, já foram descritas ou sugeridas (Alfieri et al., 1996). 

Quanto ao tipo viral, o EBV-1 é o mais comumente observado em todo o mundo, ao 

passo que o EBV-2 é mais frequente em algumas populações (conforme as 

diferenças geográficas e a frequência de coinfecção pelo HIV) (Gratama & 

Oosterveer, 1990, Macsween & Crawford, 2003, Thomas et al., 2006). Certos fatores 
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de risco predispõem às neoplasias malignas associadas ao vírus. Estes fatores 

variam conforme a distribuição geográfica, grupos étnicos, gênero e idade do 

hospedeiro, bem como a presença de coinfecções (Ali et al., 2015). 

 Acredita-se que a terapia antirretroviral modula a infecção pelo EBV nos 

pacientes HIV-positivos, reduzindo a frequência dos cânceres associados ao EBV, 

seja através da recuperação do sistema imunológico do indivíduo, seja pela redução 

da interação entre o HIV e o EBV (da Silva & Oliveira, 2011). Além disso, vários 

estudos descrevem a diversidade genética do EBV, e esta heterogeneidade pode 

estar associada a diferenças de patogenia, tanto na infecção isolada como na 

coinfecção pelo HIV (Aitken et al., 1994, Buisson et al., 1994, Higa et al., 2002). 

 Um estudo de acompanhamento de pacientes infectados pelo HIV, positivos 

para o DNA do EBV e tratados com antirretrovirais pode revelar aspectos 

interessantes da dinâmica viral. Para alcançar este objetivo, utilizamos a PCR 

qualitativa para a detecção do DNA do EBV, a mensuração da carga viral, indicando 

o estado de replicação do EBV e a detecção do RNA mensageiro transcrito do gene 

EBNA-2, que determina a atividade do vírus relacionada à proliferação celular. O 

sequenciamento do genoma viral teve como objetivo fornecer informações sobre 

possíveis variantes virais. Complementando estas técnicas, a análise sorológica 

anti-EBV confirmou contato do indivíduo com o EBV. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. VIRUS DE EPSTEIN-BARR 

2.1.1. Classificação e morfologia 

 O EBV é um vírus ubíquo, membro da família Herpesviridae, subfamília 

Gammaherpesvirinae e pertence ao gênero Lymphocryptovirus, também conhecido 

como herpesvírus humano 4 (HHV-4) (Wedderburn et al., 1984, Liu et al., 2015, Zuo 

et al., 2015). 

 O EBV tem um capsídeo de simetria icosaédrica com 162 capsômeros, 

genoma composto por DNA de fita dupla linear de cerca de 173 kpb e tegumento 

proteico entre o nucleocapsídeo e o envelope (Figura 1). A parte externa do 

envelope contém glicoproteínas, das quais as gp350/220 são as mais abundantes 

(Baer et al., 1984, Kieff & Rickinson, 2001). 

 

Figura 1. Esquema da partícula de EBV. Adaptado de Santos 
et al, 2015. 

 

 
 Quando o EBV infecta uma célula, o DNA permanece epissomal, podendo 

haver, entretanto, integração do genoma viral ao genoma celular, evento 

considerado uma exceção (Zimber-Strobl et al., 1991, Trivedi et al., 1993, Morissette 

& Flamand, 2010). 
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 O genoma viral (Figura 2) é organizado em sequências curta (Us) e longa 

(UL). Essas sequências estão organizadas em repetições internas (IR1 - IR4), 

domínios únicos (U1 - U5) e regiões terminais (TR). Tanto os genes expressos na 

latência viral quanto aqueles envolvidos na replicação encontram-se nessas regiões 

(Santos et al., 2015). 

 

 

Figura 2. Estrutura genômica do EBV. Adaptado de Santos et al, 2015. 

 

2.1.2. Biossíntese viral e principais proteínas sintetizadas pelo EBV 

 A replicação do EBV ocorre em dois sítios, o sangue periférico e a cavidade 

oral. O vírus pode, primeiramente, infectar células do epitélio orofaríngeo através de 

receptores específicos, onde ocorre replicação. Segue-se a infecção dos linfócitos B 

da orofaringe (Tsuchiya et al., 2002), como mostrado na Figura 3. 

  A entrada do vírus no linfócito B tem início com a interação da proteína viral 

gp350 com o receptor celular CD21/CR2. A seguir, a gp220 ligada ao CD21 sofre 

flexão, aproximando o vírus da célula e permitindo a endocitose. A interação da gp42 

viral com o HLA de classe II possibilita o contato da maquinaria de fusão do core, 

gHgL e gB, com a membrana endossômica, iniciando eventos de sinalização 

intracelular. Após a fusão do envelope viral com a membrana da vesícula, o 

nucleocapsídeo é liberado no citoplasma. O EBV pode, também, infectar outros tipos 

celulares, como células epiteliais e mesenquimais e linfócitos T. Pouco se sabe a 

respeito do que ocorre entre o momento da fusão do vírus com a vesícula endocítica 

e a chegada do genoma viral ao núcleo (Hutt-Fletcher, 2007, Santos et al., 2015). 

Diferentes células exibem receptores distintos para a adesão viral. O modelo de 

entrada e fusão viral em linfócitos B é diferente do descrito para células epiteliais 

(Hutt-Fletcher, 2007). 
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Figura 3. Etapas da infecção pelo EBV. O vírus infecta, 
primeiramente, células do epitélio da boca. Após a replicação 
viral inicial, o EBV passa para os linfócitos B, podendo haver 
latência. Adaptado de Kutok & Wang, 2006. 

 

 Partículas virais infecciosas surgem durante a infecção produtiva e, para que 

tal ocorra, inúmeras proteínas virais são expressas (ativadores de transcrição, 

fatores de replicação, proteínas estruturais). Quando a infecção é latente, não há 

produção de partículas virais e um número restrito de genes é expresso. Neste caso, 

o DNA viral pode persistir sob a forma de um epissomo ou integrar-se ao genoma 

celular. Em ambas as situações, o genoma do EBV é passado às células-filhas 

quando ocorre a multiplicação celular (Kutok & Wang, 2006). 

 Uma série de proteínas é sintetizada em decorrência da infecção pelo EBV. 

Elas interagem com uma grande variedade de moléculas antiapoptóticas, citocinas e 

sinalizadores, promovendo infecção, a lise e/ou a transformação de células. Durante 

a replicação viral, o vírus codifica aproximadamente 100 antígenos diferentes, 

havendo expressão de proteínas precoces imediatas, precoces e tardias (Kutok & 

Wang, 2006). No Quadro 1 estão listados alguns desses antígenos. 
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Quadro 1. Algumas proteínas associadas à infecção lítica pelo EBV (adaptado 
de Kutok & Wang, 2006). 
Proteína Função proposta 
BZLF1 / BRLF1 Principais transativadoras dos genes ligados à infecção lítica 
BALF5 Fator de replicação, DNA polimerase, codificado por U5 
BALF2 Fator de replicação, proteína de ligação a DNA fita simples 
BMRF1 Fator de replicação, associado à ação da DNA polimerase.  
BSLF1 e BBLF4 Fator de replicação, complexo primase helicase 
BBLF2/3 Fator de replicação, componente do complexo primase helicase 
BKRF3 Fator de replicação, uracil DNA glicosilase 
BLLF1 (gp350/220) Medeia adsorção entre EBV e CD21, codificado por U3 

 

 O EBV codifica, também, importantes proteínas que apresentam homologia 

com diversas proteínas humanas e que se relacionam ao escape imune por parte do 

vírus: 

 - BCRF1 e IL-10: a proteína viral BCRF1 apresenta 84% de homologia com a 

interleucina-10 (IL-10) humana. A IL-10 inibe a ativação e a ação de linfócitos T, 

monócitos e macrófagos, ativa os linfócitos B, e é um fator de crescimento. A 

proteína viral desempenha, então, um importante papel na infecção latente, 

mediante a supressão da resposta imune do hospedeiro. 

 - BDLF2 e ciclina B1: A ciclina humana B1 regula uma fase do ciclo de 

divisão celular através da ativação de quinases ciclina-dependentes. A BDLF2 

apresenta homologia com a ciclina B1, mas pouco se sabe a seu respeito. Já foi 

detectada na leucoplasia pilosa oral, mas não nas outras doenças, relacionadas à 

latência. 

 - BHRF1 e Bcl-2: BHRF1 apresenta homologia parcial com o proto-oncogene 

Bcl-2, estando ambos envolvidas na resistência de linfócitos B à apoptose. 

 - BARF1 e Molécula de Adesão Intercelular 1: a BARF1 apresenta 

homologia com a Molécula de Adesão Intracelular 1 e com o receptor do fator 

estimulante de colônias 1. A BARF1 encontra-se envolvida no escape viral da ação 

do sistema imunológico ao interferir na atividade do interferon-α (Middeldorp et al., 

2003, Thompson et al., 2004). 

 Na fase latente, durante a qual um menor número de proteínas funcionais é 

expresso, há nove antígenos distintos (Quadro 2), incluindo os antígenos nucleares 

(EBNAs 1, 2, 3A, 3B, 3C e LP, codificados pelas regiões genômicas IR3, U2, U3, U3, 

U3 e IR1, respectivamente) e as proteínas latentes de membrana (LMPs 1 e 2, 

codificadas pelas regiões TR). Os EBERs (RNAs codificados pela região U1), 
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possivelmente implicados no processamento de alguns produtos antigênicos, 

também são transcritos nessa fase (Slots et al., 2006, Zuo et al., 2015). 

 

Quadro 2. Resumo das funções dos transcritos latentes do EBV (adaptado de 
Kutok & Wang, 2006). 
Proteína Função 
EBNA-1 Essencial para imortalização celular pelo EBV, replicação viral, segregação do 

epissomo viral na mitose. 
EBNA-2 Coativador transcricional que regula a expressão de genes celulares e virais, 

essencial para imortalização celular, uma das primeiras proteínas virais 
produzidas durante a infecção pelo EBV. 

EBNA 3  
3A Essencial para a imortalização celular 
3B Não essencial para a imortalização celular, função total ainda desconhecida 
3C Essencial para a imortalização celular, interação com proteína Rb, aumenta 

produção de LMP-1 
EBNA-LP Interage com EBNA-2 para inativar p53 e RB, interage com fatores de 

transcrição de vias de sinalização, uma das primeiras proteínas virais 
produzidas durante a infecção pelo EBV, redistribui EBNA-3A no núcleo, 
contribuindo para a imortalização celular. 

LMP-1 Mimetiza o sinal de ligação do CD40 ao seu ligante, eleva os níveis de Bcl-2, 
age como um receptor constitutivo ativo, essencial para imortalização celular 

LMP-2A e 2B Direciona o EBV para a latência 
EBER-1 e 2 Indução de proliferação e resistência a apoptose 

 

2.1.3. Variações genéticas da região genômica viral EBNA-2 

 

 Variações naturais foram descritas em vários segmentos do genoma de 

amostras de EBV, e a mais significante delas foi identificada na região que codifica o 

antígeno nuclear 2 (EBNA-2). As linhagens de EBV encontram-se classificadas nos 

tipos 1 e 2 (ou A e B), de acordo com a sequência do gene EBNA-2. A proteína 

codificada por esta região genômica difere em 45% entre um tipo e outro, uma 

diferença importante em vista da que se verifica entre os outros segmentos gênicos 

dos EBV 1 e 2, que apresentam baixo nível de variação. O EBV-1 encontra-se 

distribuído globalmente e atua de forma mais eficiente na imortalização de linfócitos 

B que o EBV-2. O EBV-2 é tão abundante quanto o EBV-1 na África e em algumas 

outras regiões do mundo. No entanto, o EBV-2 é menos frequente que o EBV-1 na 

Europa e nos Estados Unidos, e em certas circunstâncias, como, por exemplo, a 

coinfecção pelo HIV (Lucchesi et al., 2008). 

 Na literatura referente ao vírus, pode-se encontrar alguns estudos que 

mostram, através da análise genética, que a região genômica correspondente ao 

EBNA-2 pode apresentar variações entre diferentes linhagens. Aitken e 

colaboradores (1994), após sequenciamento, demonstraram que linhagens obtidas 
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de amostras de biópsia de Linfoma de Burkitt de indivíduos da Nova Guiné 

apresentavam heterogeneidade na região do EBNA-2 quando comparadas a 

linhagens já descritas. Buisson e colaboradores (1994), ao trabalharem com 

amostras provenientes de pacientes HIV positivos, descreveram a presença de 

mutações na região do EBNA-2 em comparação à linhagem celular B95-8 (EBV-1), 

sugerindo que estas variações poderiam estar ocorrendo especificamente durante a 

infecção pelo HIV. Da mesma maneira, Higa e colaboradores (2002) encontraram 

heterogeneidade no EBNA-2, apenas estabelecendo comparação com linhagem 

descrita para EBV-1. 

 Variações genéticas na região do antígeno nuclear 2 do EBV também se 

relacionam à gênese de tumores, e já se associou o carcinoma nasofaríngeo em 

certas populações da África à presença de polimorfismos nesta região genômica 

viral (Sheng et al., 2004). 

2.1.4. Patogênese 

2.1.4.1. Latência e expressão gênica 

 Como já descrito, a infecção lítica promove a liberação de partículas virais e a 

morte celular. No entanto, alguns tipos de neoplasia associados ao EBV relacionam-

se com a infecção viral latente em linfócitos B. A latência por EBV já foi observada 

em células epiteliais, mas o mecanismo de desenvolvimento de latência nestas 

células ainda não é compreendido. Os programas de latência do EBV resultam do 

silenciamento da expressão de genes virais, de modo a evitar a eliminação da célula 

por linfócitos T citotóxicos. Esta estratégia de evasão imunológica é necessária para 

a persistência viral em linfócitos B. Quatro tipos de latência viral (0, I, II e III) já foram 

descritos, e cada tipo apresenta um perfil próprio de expressão gênica e se relaciona 

a um determinado estado de diferenciação do linfócito B (Kis et al., 2009): 

 - Latência 0: ocorre em indivíduos saudáveis. Nenhum gene de latência e 

expresso. 

 - Latência I: há expressão de EBNA-1, necessário para a manutenção 

epissomal do EBV durante a divisão celular, e EBERs. Geralmente associada ao 

linfoma de Burkitt. 

 - Latência II: associada à doença de Hodgkin, ao linfoma não-Hodgkin de 

linfócitos T e ao carcinoma nasofaríngeo. Há expressão de EBNA-1, EBERS, LMP-1, 

LMP-2A e LMP-2B. 
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 - Latência III: ocorre geralmente em imunocomprometidos acometidos de 

desordens linfoproliferativas pós-transplante, desordens relacionadas à aids e em 

certas linhagens celulares linfoblastoides. Normalmente, há expressão sem limites 

de todos os EBNAs, EBERs e LMPs. Esses fatores virais promovem o crescimento 

de linfócitos B e são necessários para a sua imortalização in vitro. As proteínas 

EBNA estão envolvidas na regulação transcricional, enquanto a LMP1 mimetiza a 

sinalização via CD40 e o LMP2 a sinalização via receptor de células B, 

proporcionando assim os sinais necessários para a ativação, proliferação e 

sobrevivência dos linfócitos B. (Thompson et al., 2004, Guidry et al., 2017). 

 Os transcritos relacionados a cada tipo de latência estão resumidos no 

Quadro 3. 

Quadro 3. Genes do EBV e sua expressão em casos de infecção latente e lítica 
(adaptado de Guidry et al., 2017). 

Tipo de latência Tipo do linfócito B Fenótipo Genes virais 
expressos 

Latência III Linfócitos B 
virgens 

Indução de 
crescimento e 
sobrevivência de 
linfócitos B 
(imortalização) 

EBNA1, 2, 3A,3B, 3C 
e EBNA LP  
LMP1, 2A, 2B 
EBER 1 e 2 

Latência II Linfócitos B de 
centro 
germinativo 

Sobrevivência de 
linfócitos B 

EBNA1 
LMP1, 2A, 2B 
EBER 1 e 2 

Latência I Linfócitos B de 
memória em 
divisão 

Manutenção do 
epissoma do EBV 

EBNA1 
EBER 1 e 2 

Latência o Linfócitos B de 
memória 
quiescentes 

Estado viral 
quiescente 

Nenhum 

Lise Plasmócitos e 
células epiteliais 

Replicação viral Todos os genes virais 
expressos em 
cascata 

 

 Embora, in vitro, os linfócitos B normais, infectados por EBV e os linfomas de 

linfócitos B portadores de EBV, em pacientes imunodeprimidos, expressem o 

conjunto completo de proteínas latentes (latência do tipo III), a maioria das 

malignidades associadas ao EBV expressa a latência I restrita (apenas EBNA-1) ou 

a II (EBNA-1 e LMPs) (Kis et al.,2009). 

2.1.4.2. Principais eventos da infecção pelo vírus Epstein-Barr 

 Os indivíduos infectados excretam vírus constante ou intermitentemente 

através da saliva, o que possibilita a transmissão viral. A infecção primária 
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geralmente ocorre em crianças ou adolescentes, podendo cursar de forma 

assintomática ou manifestar-se sob a forma de uma mononucleose infecciosa (Miller, 

1996). A infecção induz imunidade humoral e celular que controlam, mas não 

eliminam, a infecção. Surgem anticorpos contra antígenos latentes e líticos, como 

também para os receptores virais presentes no envelope. Estes anticorpos limitam a 

disseminação viral e previnem a reinfecção (Crawford, 2001). 

 Apesar dos mecanismos imunes efetivos contra diversos antígenos virais, o 

EBV persiste no organismo do hospedeiro após a infecção primária. Os linfócitos B 

carreiam o vírus na forma latente, o que resulta em um baixo nível de excreção viral 

na saliva. Acredita-se que os transcritos dos genes de latência promovam, nos 

linfócitos B infectados, eventos intracelulares semelhantes aos que ocorrem quando 

os linfócitos B são ativados por antígenos específicos. A infecção latente de linfócitos 

B de memória pode se tornar lítica em sítios como a boca, possibilitando a 

disseminação viral (Crawford, 2001). 

2.1.4.3. Resposta imunológica contra o EBV e evasão viral 

 Diferentemente dos processos patogênicos que têm lugar nas infecções que 

ocorrem na infância, cerca de 25% das infecções primárias pelo EBV em 

adolescentes e adultos apresentam-se como uma mononucleose infecciosa. Os 

sintomas relacionados a este quadro resultam da ampla ação, estimulada por 

proteínas do EBV, dos linfócitos T CD8+ que combatem a infecção. Observa-se 

também uma resposta mediada por linfócitos T CD4+ na mononucleose infecciosa, 

mas ela ocorre em menor escala e não está, além do mais, bem caracterizada. 

Quanto à resposta de linfócitos CD8+, ela está voltada, na infecção lítica, contra as 

proteínas precoces imediatas e contra algumas proteínas precoces (sob a forma de 

uma apresentação de antígenos que antecede a evasão viral). A resposta por 

linfócitos T CD4+ está voltada contra as proteínas precoces imediatas, precoces e 

as tardias (Adhikary et al., 2006, Scherrenburg et al., 2008, Merlo et al., 2010). 

Pouco se sabe a respeito do papel da imunidade inata na infecção pelo EBV, 

embora haja evidências do envolvimento de células natural killer (NK) (Long et al., 

2011). 

 A capacidade de persistir no organismo indica que o vírus Epstein-Barr 

apresenta mecanismos de escape da resposta imunológica de seu hospedeiro. O 

vírus codifica proteínas que são homólogas a certos componentes do sistema imune 
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humano, como descrito anteriormente, sendo este também um dos mecanismos de 

evasão no caso de infecção lítica (Santos et al., 2015). 

 Durante a infecção latente, poucas proteínas são expressas pelo EBV, sendo 

este um dos mecanismos essenciais para o escape imunológico viral. Além da 

expressão proteica reduzida, alguns RNAs têm importante papel na latência e na 

promoção do escape viral, já que os linfócitos T reconhecem apenas pequenos 

peptídeos. Os linfócitos B de memória não expressam antígenos do EBV ou 

expressam somente o EBNA-1, sendo as células em que a persistência viral é mais 

eficiente. A proteína EBNA-1 é capaz de bloquear sua própria degradação em 

proteossomas celulares, evitando assim a ativação linfocitária decorrente da 

apresentação de antígenos, a EBNA-3C a expressão é limitada a baixos níveis e a 

LMP-1 regula a síntese de várias proteínas celulares, inibindo a apoptose. Apesar da 

sofisticação desta downregulation na síntese de antígenos e na consequente 

supressão imunológica, todo indivíduo infectado acaba por desenvolver uma 

resposta imune contra antígenos latentes, o que evita o surgimento de doenças 

malignas na maior parte das pessoas. No entanto, algumas circunstâncias (como a 

coinfecção com o HIV) favorecem o aparecimento de doenças malignas (Babcock et 

al., 1998, Münz & Moormann, 2008, Santos et al., 2015). 

2.1.4.4. Infecção em indivíduos infectados pelo HIV 

 No hospedeiro imunocomprometido pelo uso de medicamentos ou por uma 

doença imunossupressora, os eventos de replicação viral, latência e controle 

imunológico podem estar desregulados. A menor atividade dos linfócitos T 

citotóxicos permite o aumento da replicação viral na orofaringe, além de elevar o 

número de linfócitos B circulantes com infecção latente. Um novo equilíbrio acaba 

por se estabelecer nesses hospedeiros, mas parte deles desenvolve desordens 

linfoproliferativas. Nesses indivíduos, a carga viral de EBV mostra-se aumentada em 

decorrência da maior proliferação de linfócitos B circulantes positivos para o EBV e 

da maior produção de partículas virais. Acredita-se, então, que mais linfócitos B 

infectados se tornem células de memória (como resultado da redução do controle da 

replicação lítica por parte dos linfócitos T), havendo, assim, maior disseminação viral 

pelo organismo e infecção de ainda mais linfócitos (Crawford, 2001). 

 A debilidade do sistema imunológico pode estar implicada no surgimento de 

desordens linfoproliferativas de linfócitos B e também de quadros em que o EBV 

interage, sem efeitos de transformação ou malignação celular, com células epiteliais. 
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A imunossupressão propicia a reativação viral. Nesse caso, a reativação ocorre mais 

comumente do que em um organismo imunocompetente, o que aumenta as chances 

de desenvolvimento de doenças (Rahman et al., 1991, Ammatuna et al., 1998, 

Lechowicz et al., 2002, Grande et al., 2008). 

 Em indivíduos infectados pelo HIV, um amplo espectro de desordens surge 

como consequência do desequilíbrio imunológico do hospedeiro. Apesar de 

infecções múltiplas, com diferentes variantes de EBV do mesmo tipo ou coinfecção 

com ambos os tipos já terem sido descritas no sangue e na garganta de pacientes 

imunocomprometidos, não há evidências de que os tipos 1 e 2 assumam diferentes 

papéis na oncogênese in vivo (Yao et al., 1996, Buisson et al., 1999). 

 A associação entre doenças malignas e coinfecção pelo EBV em portadores 

do HIV já é bem descrita, como mencionado anteriormente. Com a introdução da 

terapia antirretroviral de alta eficácia (HAART, atualmente TARV) nos anos 1990, 

houve mudanças na frequência dos cânceres associados à aids e relacionados ao 

EBV. Sem a terapia antirretroviral, por exemplo, notava-se uma mortalidade, entre 

crianças africanas, de 35% a 50% durante a infância e de até 67% até os 2 anos de 

idade. Com a TARV, notou-se uma pequena redução dos casos de linfoma não-

Hodgkin e um declínio drástico nos casos de linfomas do sistema nervoso central 

(Grulich et al., 2001, Righetti et al., 2002, Wood & Harrington, 2005, Gumbo et al., 

2014). Algumas hipóteses são sugeridas para explicar a redução da incidência dos 

cânceres na era pós-HAART (Figura 4). Primeiro, a TARV parece exercer alguma 

influência direta no controle da reativação e replicação do EBV, o que se reflete na 

sua carga viral. Segundo, por causa da recuperação parcial do sistema imunológico, 

pacientes portadores do HIV sob terapia apresentam um melhor controle sobre a 

reativação do EBV. Isso diminui as chances, a longo prazo, de transformação celular, 

e melhora a imunovigilância contra células transformadas. Terceiro, como a terapia 

diminui a carga de HIV no organismo, a interação entre HIV e EBV também deve 

diminuir (proteínas virais associadas ao EBV transativam regiões gênicas do HIV, 

facilitando a replicação do vírus da imunodeficiência. Adicionalmente, proteínas 

associadas ao HIV mudam a susceptibilidade a apoptose de linfócitos B 

transformados pela infecção por EBV, bem como induzem o ciclo de multiplicação 

dessas células) e, portanto, os produtos virais que possivelmente cooperavam para 

a transformação celular não mais contribuirão para tal (González et al., 2010, da 

Silva & Oliveira, 2011). 
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 Da mesma forma que a incidência de alguns tipos de câncer associados ao 

EBV tem decrescido em pacientes infectados pelo HIV após o advento da terapia 

antirretroviral, as doenças periodontais também têm apresentado tal tendência. O 

papel da TARV na recuperação do sistema imunológico faz com que o resultado do 

tratamento da periodontite seja favorável, tornando-o similar ao de pacientes HIV 

negativos (Nair et al., 2011). 

 

 

Figura 4. Hipóteses para explicação do impacto da HAART no desenvolvimento de 
câncer associado ao EBV. (1) A terapia com efeito direto na reativação/replicação do 
EBV, (2) recuperação parcial do sistema imunológico como consequência da terapia, 
(3) a terapia diminui a interação entre HIV e EBV (adaptado de da Silva & Oliveira, 
2011). 

 

2.1.4.4.1 - Tratamento antirretroviral no Brasil 

 

 No Brasil, o início imediato da terapia antirretroviral está recomendado para 

todas as pessoas vivendo com HIV/Aids, independentemente do seu estágio clínico 

e/ou imunológico. A terapia inicial inclui combinações de três antirretrovirais, dois 

inibidores da transcriptase reversa análogos nucleosídeos (ITRN/ITRNt), os quais 

inibem a ação de uma DNA polimerase mitocondrial,associados a uma outra classe 

de antirretrovirais (inibidores da transcriptase reversa não-análogos nucleosídeos -

ITRNN, inibidores da protease - IP/r ou inibidores da integrase - INI). Em início de 

tratamento, o esquema inicial preferencial é a associação de dois ITRN/ITRNt – 

Lamivudina (3TC) e Tenofovir (TDF) –  a um inibidor INI – Dolutegravir (DTG). 

Exceção a esse esquema deve ser observada para os casos de coinfecção 

tuberculose-HIV e gestantes (Ministério da Saúde, 2017). 
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2.1.5. Manifestações clínicas 

 Muitas doenças são associadas à infecção pelo EBV, desde manifestações 

benignas, que se apresentam com sintomas brandos, até cânceres nos quais estão 

incluídas manifestações mais raras, como as desordens linfoproliferativas ligadas à 

genética do hospedeiro. 

2.1.5.1.  Mononucleose infecciosa 

 A principal manifestação da infecção viral aguda, principalmente em pacientes 

imunocompetentes, é a mononucleose infecciosa (MI). É comum em adolescentes, 

uma vez que as crianças tendem a ter infecções assintomáticas. É também 

incomum em adultos, uma vez que o primeiro contato com o vírus é normalmente 

precoce, na vida. A mononucleose infecciosa é uma doença autolimitada, 

caracterizada pelo surgimento de febre, linfadenopatia, hepatosplenomegalia, fadiga, 

faringite e linfocitose com células atípicas (Ebell, 2004, Hurt et al., 2007, Janani et 

al., 2015). 

 O quadro clínico é inespecífico o que dificulta o diagnóstico sem exames 

laboratoriais. Apesar de a enfermidade ser branda, complicações podem acontecer 

(Crawford, 2001, Macsween & Crawford., 2003). 

 A MI em imunossuprimidos pode manifestar-se de forma atípica. Em 

pacientes transplantados, por exemplo, há maior risco de desenvolvimento de 

quadros linfoproliferativos (Papesch & Watkins, 2001). 

2.1.5.2. Reativação viral em pacientes imunocompetentes 

 A reativação da infecção latente também acontece em pacientes com 

competência imunológica, e pode manifestar-se por fadiga, febre baixa, dor de 

garganta e cefaleia. A reativação do vírus, culminando em infecção lítica, decorre, 

provavelmente, da diferenciação de linfócitos B de memória em plasmócitos, como 

normalmente ocorre na resposta aos antígenos (Amon et al., 2005). 

2.1.5.3. Infecção crônica ativa pelo EBV 

 Alguns indivíduos não imunocomprometidos podem apresentar um quadro 

incomum, denominado infecção crônica ativa pelo EBV, no qual o perfil sorológico se 

assemelha ao perfil de um quadro de infecção primária que se mantém ao longo de 

vários anos. É uma condição rara, que pode levar ao carcinoma hepatocelular, e que 

se manifesta por episódios de febre, linfadenopatia e hepatosplenomegalia 
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recorrentes (Macsween & Crawford, 2003, Maeda et al., 2009, Oh & Weiderpass, 

2014). 

2.1.5.4. Doenças em pacientes imunocomprometidos 

 Em imunocomprometidos, como é o caso de pacientes infectados pelo vírus 

da imunodeficiência humana (HIV), as manifestações patológicas decorrentes da 

infecção pelo EBV variam desde uma linfadenopatia não neoplásica até um linfoma 

não-Hodgkin de linfócito B de alto grau (Ometto et al., 1997, Broccolo et al., 2002). 

2.1.5.4.1. Manifestações clínicas em indivíduos infectados pelo HIV 

 Muitos indivíduos infectados pelo HIV são EBV positivos, apresentando 

número progressivamente aumentado de linfócitos B circulantes infectados pelo 

vírus à medida que a imunossupressão avança. Nessas condições, podem surgir 

linfomas oportunistas (Macsween & Crawford, 2003). Além disso, lesões orais 

acometem os portadores do HIV e não só podem indicar que alguém é portador do 

vírus da imunodeficiência humana como podem ser sinais preditivos de progressão 

para a aids. Essas lesões orais estão presentes em 50% dos soropositivos para o 

HIV e em mais de 80% daqueles com diagnóstico de aids (Coogan et al., 2005). 

 A) Leucoplasia pilosa oral 

 A leucoplasia pilosa oral que acomete muitos portadores do HIV caracteriza-

se clinicamente por uma lesão oral esbranquiçada, decorrente de uma hiperplasia 

não maligna das células epiteliais da mucosa oral. A infecção é lítica. Lesões orais 

na infecção pelo HIV sinalizam progressão para a doença pelo HIV, sendo, portanto, 

marcadoras de prognóstico (McClain, 2001). 

 B) Linfomas associados ao HIV 

 A incidência de linfomas em pacientes com infecção pelo HIV é notavelmente 

bem maior que a da população não infectada. Por exemplo, Wilde e colaboradores 

(2002), ao observarem o registro de linfomas de uma organização inglesa de 

hemofílicos, encontraram que 81% de casos tinham ocorrido em indivíduos 

infectados pelo HIV e 19% em HIV-negativos. O maior risco de linfoma parece estar 

relacionado a múltiplos fatores, incluindo as propriedades de transformação do 

próprio retrovírus, a imunossupressão, a desregulação de citocinas, bem como as 

infecções oportunistas por herpesvírus linfotrópicos, como o EBV. A heterogeneidade 

na patogênese dos linfomas em soropositivos se reflete na morfologia heterogênea 

dos subtipos. A classificação de neoplasias linfoides da Organização Mundial da 

Saúde (OMS) categoriza os linfomas associados ao HIV e, comumente, ao EBV em 
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(1) aqueles que também ocorrem em pacientes imunocompetentes, (2) aqueles mais 

específicos dos pacientes HIV positivos, e (3) aqueles que também são comuns a 

pacientes com outras formas de imunossupressão (Grogg et al., 2007). As duas 

primeiras categorias são caracterizadas abaixo: 

 Linfomas associados a indivíduos infectados ou não pelo HIV 

 O linfoma de Burkitt (BL) se origina de linfócitos B e foi primeiramente descrito 

na África equatorial. É o câncer mais comum entre crianças de países em 

desenvolvimento, mas sua ocorrência é relativamente rara na Europa, Estados 

Unidos e Japão. Quase a totalidade dos casos está associada à infecção pelo EBV. 

Apresenta três variantes clínicas: o linfoma endêmico, o esporádico e o associado à 

imunodeficiência. Na África equatorial o linfoma de Burkitt se associa à malária, 

possivelmente porque a infecção pelo Plasmodium falciparum reduz a capacidade 

dos linfócitos T de controlar os linfócitos B infectados pelo EBV, permitindo, assim, a 

proliferação destes últimos (Ambinder et al., 1994, Tsuchiya et al., 2002, Navari et 

al., 2015,). Prosdócimo e colaboradores, 2018, descreveram altas frequências, 

semelhantes às encontradas na África, de linfoma de Burkitt em crianças e 

adolescentes do Rio de Janeiro. 

 Os linfomas difusos de linfócitos B podem envolver linfonodos ou serem 

extranodais. O cérebro é o sítio extranodal mais comumente afetado. O trato 

gastrointestinal, fígado e a medula óssea são outros exemplos de sítios extranodais 

de surgimento do tumor (Alizadeh et al., 2000, Madan et al., 2006, Grogg et al., 

2007). 

 A doença de Hodgkin apresenta-se como uma neoplasia do sistema 

linforreticular, originada de um único linfócito B (caráter monoclonal) (Hsu et al., 

2000). Sua distribuição exibe diferenças epidemiológicas de acordo com o perfil 

socioeconômico do país. Um estudo populacional realizado no Reino Unido mostrou 

que os casos não associados ao EBV apresentam uma distribuição etária com pico 

entre 20-30 anos, enquanto os casos associados ao vírus apresentam uma 

distribuição bimodal, com picos aos 16-24 anos e acima dos 50 anos (Jarrett, 2002, 

Macsween & Crawford, 2003). 

Linfomas específicos de indivíduos infectados pelo HIV 

 O linfoma de derrame primário (PEL) representa menos de 5% dos linfomas 

não-Hodgkin associados ao HIV. A maioria deles é positiva para EBV. Consistem em 

uma neoplasia cuja linhagem celular é de linfócitos B (Chadburn et al., 2004, 

Carbone et al., 2005 , Deloose et al., 2005, Corti et al., 2015). 
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 O linfoma plasmablástico é um tipo distinto de carcinoma amplamente difuso 

de linfócitos B, que ocorre mais comumente na cavidade oral ou na mandíbula de 

indivíduos infectados pelo HIV. Esse linfoma raro representa 2,6% dos linfomas não-

Hodgkin relacionados ao HIV (Delecluse et al., 1997, , Folk et al., 2006, Corti et al., 

2015). 

2.1.5.5. Outras manifestações associadas ao EBV 

 - Carcinoma nasofaríngeo (NPC) 

 O carcinoma de nasofaringe é um câncer associado ao EBV relativamente 

raro. Sua incidência é entre homens do sul da China e nativos da região Ártica. 

Índices intermediários de distribuição podem ser vistos entre povos do sudeste 

asiático e populações árabes e negras do Kuwait e do norte/centro da África 

(Tsuchiya et al., 2002, Middeldorp et al., 2003, Oh & Weiderpass, 2014). 

 - Linfoepitelioma semelhante a carcinoma 

 É histologicamente semelhante ao carcinoma nasofaríngeo, limitado a alguns 

órgãos como o estômago e fígado e mais comum no sudeste asiático (Tsuchiya et 

al., 2002). 

2.1.6. Diagnóstico laboratorial 

 O diagnóstico laboratorial do EBV pode ser realizado por meio de várias 

técnicas. O recurso ao laboratórios é importante principalmente no caso da 

mononucleose infecciosa, em virtude dos seus sintomas inespecíficos. O diagnóstico 

diferencial distingue a MI de outros quadros exantemáticos, como dengue e 

sarampo, bem como de outras causas de síndrome de mononucleose. 

 A gravidade da doença em pacientes imunocomprometidos, associada à 

maior predisposição a infecções por qualquer patógeno, contribui para a importância 

de um diagnóstico rápido e preciso da infecção viral neste contexto. 

2.1.6.1. Métodos sorológicos 

 - Teste de anticorpos heterófilos 

 Paul e Bunnell foram os primeiros a identificar, em 1932, os anticorpos 

heterófilos associados a MI. Estes anticorpos já eram conhecidos desde 1907, e 

foram muito estudados em 1911, por um bacteriologista sueco chamado Forssman. 

Anticorpos heterófilos são anticorpos que reagem contra antígenos heterófilos. Estes 

antígenos estão presentes nos tecidos de diversas espécies animais e vegetais que 

não guardam proximidade entre si na classificação zoológica. Um indivíduo que 
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recebe, por exemplo, soro equino para tratar uma mordedura de cobra, elabora 

anticorpos contra rim de cobaia, pois o soro equino e o rim de cobaia contêm 

antígenos heterófilos bem semelhantes, apesar da grande distância entre cavalos e 

cobaias na escala zoológica. Há quatro tipos de anticorpos heterófilos: (1) os 

anticorpos heterófilos descritos primeiramente por Forssman, presentes em uma 

pequena proporção de indivíduos normais, em baixos títulos, (2) os anticorpos 

heterófilos descritos por Hanganutziu em 1924 e Deicher em 1926, que surgem após 

a administração terapêutica de soros equinos, (3) os anticorpos heterófilos que 

surgem durante a mononucleose infecciosa, descritos por Paul e Bunnell em 1932, e 

estudados por Davidsohn em 1935, e (4) os anticorpos heterófilos que surgem após 

os transplantes. Todos estes anticorpos são capazes de aglutinar hemácias de 

carneiro, sendo esta a reação comumente empregada para a sua detecção (Reação 

de Paul-Bunnell). Em 1935 Davidsohn introduziu na reação de Paul-Bunnell uma 

etapa de adsorção prévia com rim de cobaia, capaz de distinguir entre os três 

primeiros tipos de anticorpo heterófilo. Os anticorpos heterófilos que surgem na 

doença do soro e os anticorpos de Forssman são intensamente adsorvidos por rim 

de cobaia. Já os anticorpos heterófilos da mononucleose infecciosa não têm 

qualquer afinidade por rim de cobaia, e os títulos obtidos antes e depois da adsorção 

são semelhantes (Kano & Milgrom, 1977). Sendo assim, estes anticorpos podem 

ser, na suspeita de uma mononucleose, considerados específicos de uma infecção 

pelo EBV, ainda que, teoricamente, não o sejam. Os resultados se mantêm positivos 

por 6 a 12 meses. Há kits comerciais de aglutinação para detecção desses 

anticorpos, nos quais são utilizadas hemácias de carneiro. Estes testes têm 85 a 

90% de acurácia na infecção aguda em adolescentes ou adultos, mas são a 

acurácia cai para apenas 50% em crianças com 2 a 5 anos de idade, pois crianças 

tendem a não produzir anticorpos heterófilos. Há falsos-positivos em 2 a 3% dos 

indivíduos acometidos de doenças autoimunes. Achados importantes nos exames 

complementares incluem leucocitose e linfocitose reativa (Hess, 2004). 

 - Testes sorológicos específicos 

 Atualmente, a sorologia específica para EBV é o método de eleição para o 

diagnóstico viral em casos onde há suspeita de falsos-negativos na detecção de 

anticorpos heterófilos e também para a detecção de infecção passada (Figura 5). 

 Segundo Hess, 2004, três técnicas sorológicas são utilizadas para a deteção 

de anticorpos antivirais específicos contra o EBV: a imunofluorescência indireta (IFI), 

os ensaios imunoenzimáticos (EIAs) e o Western Blot. O Western Blot tem especial 
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valor na eliminação de falsos-positivos. Atualmente, vários ensaios de IFI e EIA são 

comercializados. Estes testes utilizam o antígeno do capsídeo viral (VCA) para 

detecção de anticorpos da classe IgG e IgM, o antígeno EBNA-1 para detecção de 

anticorpos da classe IgG e o antígeno precoce (EA) para detecção de anticorpos da 

classe IgG e IgA. O achado de IgG anti-EBNA1 caracteriza uma infecção adquirida 

em passado mais ou menos remoto. Nas infecções iniciais há apenas anticorpos 

contra VCA, da classe IgM e IgG. A ausência de anticorpos anti-EBNA caracteriza 

uma infecção relativamente recente, ainda que os anticorpos anti-VCA sejam apenas 

da classe IgG. O emprego destes diferentes testes permite avaliar o perfil da 

infecção. 

 

 

Figura 5. Títulos sorológicos distinguem infecção aguda 
daquela adquirida há algum tempo. Os níveis de IgG (e IgM) 
anti-VCA sobem concomitantemente com os sintomas da 
infecção primária e com a positividade do teste para 
anticorpos heterófilos. Os níveis de anticorpos anti-EA se 
elevam algo mais tardiamente. Após a resolução dos 
sintomas, a infecção passada é caracterizada pela presença 
simultânea de anticorpos contra EBNA e IgG anti-VCA sem 
anticorpos anti-EA. No entanto, os anticorpos anti-EA e a 
IgM anti-VCA podem reaparecer com ou sem sintomas na 
reativação viral ou nas neopplasias relacionadas ao EBV. 
Adaptado de Gulley & Tang, 2008. 

 

 IFI: Utilizam-se, geralmente, linhagens de linfócitos B derivadas de pacientes 

com linfoma de Burkitt. Estas células são fixadas em lâmina que servem como 

substrato para o ensaio. Neste teste, o soro do paciente fornece, quando positivo, os 

anticorpos anti-EA ou anti-EBNA que se fixarão às células do substrato. O sinal 

desta reação pode ser amplificado pela adição de complemento, que se fixará ao 

anticorpo. A reação pode, então, ser marcada mediante o emprego de anticorpos 
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contra o complemento conjugados com fluoresceína. A disposição da fluorescência 

nas células e as diferentes linhagens celulares empregadas diferenciam os 

anticorpos anti-EBNA e anti-EA. Embora algumas linhagens celulares produzam 

VCA, este teste é mais útil para a detecção de IgM e IgG anti-EBNA-1 (Hess, 2004, 

Gulley & Tang, 2008). 

 EIA: Para a detecção de VCA, vários antígenos diferentes podem ser fixados 

à fase sólida (proteínas de fusão, proteínas nativas purificadas ou recombinantes e 

até mesmo antígenos sintéticos). O mesmo ocorre para o EBNA-1, porém as 

proteínas recombinantes são as mais utilizadas. O ensaio imunoenzimático para 

EBNA-1 parece ser mais sensível que a IFI em termos de detecção precoce de 

anticorpos anti-EBNA-1, ao passo que o ensaio para VCA (IgG e IgM) pode ter 

sensibilidade igual ou maior que a IFI. Há ensaios que utilizam uma mistura de 

antígenos (EA, VCA e EBNA) a fim de rastrear a presença de IgG ou IgM contra 

qualquer das proteínas virais, o que pode ser útil para determinação de 

soroprevalência geral relacionada ao EBV, perdendo, no entanto, o poder determinar 

o estágio da infecção (Debyser et al., 1997, Svahn et al., 1997, Gärtner et al., 2003). 

2.1.6.2. Métodos moleculares 

 Nas últimas décadas, as técnicas moleculares têm revelado grande eficiência 

no diagnóstico das doenças relacionadas aos herpesvírus, principalmente ao EBV. 

 → Hibridização in situ 

 A hibridização in situ de EBER é a técnica molecular considerada padrão-ouro 

na detecção e localização de material latente viral em amostras de tecido. 

Transcritos que caracterizam latência são expressos, teoricamente, em todos os 

tumores EBV positivos, em tecidos linfoides de indivíduos com MI e, em casos raros, 

em células normais de indivíduos saudáveis portadores do EBV. A única lesão 

relacionada ao EBV em que não há expressão de EBER é a produzida pela 

leucoplasia pilosa oral, na qual a infecção é somente lítica. Os EBER são 

naturalmente amplificados (isto é, existem em grande número), o que faz deles um 

alvo ideal para a detecção viral em tecido. Existem diversos protocolos para a 

reação, baseados em sondas de DNA, RNA e até mesmo de peptídeos. Essas 

sondas são comercializadas por várias empresas (Gilligan et al., 1990, Ambinder et 

al. ,1994). 

 Na hibridização in situ para a detecção de DNA viral são utilizadas sondas 

direcionadas ao sítio BamHI do genoma do vírus, o que permite o uso em cortes 
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teciduais. Sequências simples também podem ser utilizadas como alvo, mas a 

sensibilidade do método cai. Há umas poucas razões para se utilizar o DNA viral ao 

invés do EBER na hibridização, sendo a principal delas a degradação do RNA da 

amostra em decorrência da própria coleta, transporte, armazenamento e/ou 

processamento (Gulley, 2001). 

 → Imuno-histoquímica 

 A detecção de proteínas virais pode ser realizada através de imuno-

histoquímica de material parafinado. Os alvos mais comuns são o EBNA-1, o EBNA-

2, a LMP-2A e BZLF-1. Os ensaios com BZLF-1 são úteis para a confirmação do 

diagnóstico da leucoplasia pilosa oral em biópsias de língua de pacientes com aids 

(Brink et al., 1997). 

 A imuno-histoquímica para a detecção de LMP-1 é quase tão eficiente quanto 

a hibridização in situ de EBER, na identificação de EBV nas desordens 

linfoproliferativas pós-transplante, na doença de Hodgkin e na MI. Em casos de 

linfomas não-Hodgkin ou carcinomas, a LMP-1 é geralmente não detectável, mesmo 

quando o EBER é claramente positivo. Há diferenças de distribuição entre a proteína 

e o RNA, sendo a LMP-1 tipicamente expressa em 5% dos imunoblastos de uma 

lesão. Quando se procura por EBER na mesma lesão, parece que há muito mais 

células linfoides infectadas pelo EBV, mas apenas uma fração das mesmas 

expressa também a LMP-1. Aparentemente, a detecção de EBER é mais confiável 

que a de LMP-1 nas desordens linfoproliferativas pós-transplante (PTLD), já que em 

alguns casos, a taxa de LMP-1 encontra-se reduzida. A vantagem do ensaio com 

LMP-1 está em ele é rápido e econômico (Lones et al., 1997, Gulley, 2001). 

 → Mensuração da expressão gênica (RT-PCR) 

 A RT-PCR é uma técnica útil e passível de reprodução para caracterização da 

expressão gênica do EBV. Vários trabalhos têm descrito variações da técnica, 

dependendo do objetivo da pesquisa. Atualmente, existem, entre outros 

procedimentos, ensaios simples de detecção da expressão gênica, em que é 

pesquisada a expressão de um segmento gênico a cada procedimento, ensaios para 

detecção simultânea de diversos alvos gênicos (multiplex RT-PCR), procedimentos 

de quantificação da expressão viral em que a RT-PCR é realizada antes da etapa de 

quantificação, e ensaios em que a transcrição reversa e a quantificação são 

realizadas na mesma etapa, podendo ser multiplex ou não (Chen et al., 1995, Kelly 

et al., 2005, Bergallo et al., 2007, Kubota et al., 2008). 
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 → Reação em cadeia da polimerase (PCR) 

 A PCR foi a primeira técnica de amplificação de ácido nucleico a ser descrita 

e é a mais utilizada para o diagnóstico clínico. A PCR, ao longo do tempo, tornou-se 

mais versátil, dado o desenvolvimento de variantes da técnica original, como a PCR 

nested (ensaio no qual se amplifica uma sequência presente no produto de uma 

amplificação prévia), a PCR multiplex (na qual várias sequências podem ser 

amplificadas numa mesma reação) e a RT-PCR, entre outras. A reação permite a 

detecção do genoma viral através da amplificação de segmentos específicos e é 

amplamente empregada na investigação da presença do EBV. Como teste 

diagnóstico a PCR ainda é, infelizmente, muito limitada à área de pesquisa, 

provavelmente devido à dificuldade de automatização. Apresenta vantagens sobre 

outros métodos por requerer pequena quantidade de material biológico e ter alta 

sensibilidade e especificidade, além de possibilitar a determinação dos tipos de EBV 

presentes na amostra (Yamamoto et al., 1995, Grando et al., 2005, Hassan et al., 

2006). 

 → Quantificação de DNA (PCR em tempo real) 

 A análise de carga viral através de amplificação quantitativa de DNA é 

geralmente feita através de uma PCR que amplifica uma sequência específica do 

DNA do EBV. O produto amplificado é quantificado no fim do ensaio ou em tempo 

real e pode-se calcular a carga viral como o número de cópias por mililitro do 

material utilizado como amostra. Há kits comerciais que facilitam a utilização da 

técnica (Fan & Gulley, 2001, Yamashita et al., 2005). 

2.1.7. Epidemiologia 

 O EBV infecta grande parte da população, tanto nos países desenvolvidos 

quanto nos países em desenvolvimento. Em muitos casos, a infecção ocorre de 

forma subclínica na infância, geralmente através da disseminação intrafamiliar por 

contato com a saliva dos pais ou familiares (Gratama & Oosterveer, 1990). 

 Estudos epidemiológicos feitos nos anos 1970 mostraram que a infecção 

primária ocorre mais cedo em países em desenvolvimento e em grupos com baixo 

nível socioeconômico. Em países desenvolvidos, o primeiro contato com o vírus 

parece ocorrer de forma mais tardia, na adolescência, e a mononucleose infecciosa 

ocorre em 50% a 74% dos casos. No entanto, mudanças globais no estilo de vida 

ocorreram nos últimos 40 anos, sendo necessários novos estudos para a verificação 

desses dados. Sabe-se que muitos indivíduos que não se infectam com o vírus na 
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infância, acabam por adquiri-lo na adolescência, através do contato oral direto 

(beijo). Consequentemente, a mononucleose infecciosa, manifestação clínica da 

infecção por EBV, é denominada popular e classicamente “doença do beijo” 

(Macsween & Crawford, 2003). 

 A transmissão viral através da saliva se dá por contato oral direto ou por 

resíduos salivares deixados em comida, copos, brinquedos, etc. Existem alguns 

relatos de identificação do EBV em secreções genitais masculinas e femininas, 

sugerindo uma possível transmissão sexual (Israele et al., 1991, Thomas et al., 

2006, Oliveira et al., 2011,). A transmissão por transfusão sanguínea e transplantes 

de órgãos já foi documentada, sendo esta última modalidade um importante fator de 

risco para o desenvolvimento de desordem linfoproliferativa pós-transplante (Alfieri 

et al., 1996, Santos et al., 2015). 

 Nos Estados Unidos da América, cerca de 50% das crianças na faixa de 5 

anos de idade e grande parcela dos adultos encontra-se já infectada pelo vírus. No 

Japão, o DNA do EBV foi detectado em 90% dos lavados de garganta de adultos 

saudáveis e em 38% das salivas de crianças também saudáveis (Slots et al., 2006). 

Um estudo chinês demonstrou a presença do DNA do EBV no sangue total de 56% 

de homens que tinham relações sexuais com homens (HSH) e que eram infectados 

pelo HIV, em contraposição com 26% de positividade entre HSH não infectados pelo 

HIV (Pan et al., 2017). Vários trabalhos descrevem maior positividade para o DNA do 

EBV em amostras orais em populações infectadas pelo HIV, quando comparadas às 

não infectadas (Ammatuna et al., 1998, Yapar et al., 2003, Komatsu et al., 2005, 

Kahn et al., 2016). 

 Os tipos virais diferem quanto à distribuição geográfica. O EBV-1 é mais 

frequentemente observado na maioria das populações (Robaina et al., 2008). No 

entanto, alguns estudos como o de Young e colaboradores (1987), mostraram que o 

EBV-2 é quase tão prevalente quanto o EBV-1 em alguns lugares como a Nova 

Guiné e a África Equatorial. 

 O linfoma de Burkitt e a malária são endêmicos na África Equatorial, onde já 

foi demonstrado que metade dos tumores relacionados a esse linfoma, em africanos, 

se associa à presença do EBV-2. Em Taiwan, 85% dos carcinomas de nasofaringe 

são positivos para o EBV-1. Pacientes imunocomprometidos estão comumente 

infectados com ambos os tipos virais. Especialistas sugerem que talvez seja 

necessária uma condição debilitadora pré-existente do sistema imunológico para 

que o EBV-2 induza transformação celular (Buisson et al., 1994). No entanto, o 
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menor percentual de hemofílicos infectados com EBV-2 em comparação com 

homossexuais HIV positivos pode sugerir uma ligação entre a infecção pelo EBV-2 e 

exposição a determinadas condições, como número aumentado de parceiros ao 

longo da vida e a coinfecção com outros patógenos (van Baarle et al., 2000). 

 Acredita-se que características genéticas virais e do hospedeiro, assim como 

a dieta, o comportamento e fatores ambientais estão implicados no desenvolvimento 

dos cânceres associados ao EBV. Além da infecção pelo vírus Epstein-Barr, os 

fatores de risco relacionados ao surgimento do carcinoma nasofaríngeo (NPC) 

incluem a infecção pelos papilomavírus humanos (HPV), sexo masculino, vários 

hábitos alimentares e comportamentais, como o consumo de peixe salgado, 

tabagismo e histórico familiar de NPC. Já os fatores relacionados ao linfoma de 

Hodgkin (HL) contemplam a idade, o sexo masculino, a debilidade do sistema imune 

e o histórico familiar da doença. Finalmente, os fatores de risco relacionados aos 

linfomas não Hodgkin (NHL) variam conforme os subtipos, mas, de uma forma geral, 

incluem o sexo masculino, a infecção pelo HIV, a ativação de oncogenes humanos, a 

ocorrência endêmica de malária, o histórico familiar, o tabagismo, a ingestão de 

álcool e as doenças autoimunes (Ali et al., 2015, Pan et al., 2017). 
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GERAL 

 Analisar a dinâmica da infecção oral pelo vírus Epstein-Barr (EBV) e sua 

relação com determinados aspectos clínicos e demográficos de pacientes infectados 

pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) sob terapia antirretroviral (TARV) 

através da comparação entre amostras coletadas em dois momentos, 2010/2011 e 

2014/2015. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 - Detectar e tipificar a infecção por EBV por reação da cadeia de polimerase 

PCR em duas amostras de esfregaços orais de cada paciente coletadas em um 

intervalo de três anos a fim de averiguar a presença de infecção na cavidade oral 

dos pacientes, 

 - Determinar a expressão do gene viral EBNA-2 pela técnica reação da cadeia 

de polimerase com transcrição reversa (RT-PCR) na mucosa oral a fim de verificar a 

atividade do DNA, 

 - Determinar a carga de EBV a partir das amostras orais coletadas por real 

time PCR nos dois períodos de tempo, a fim de detectar variações e associar os 

resultados com a contagem de células CD4, carga de HIV e análise 

sociodemográfica, 

 - Identificar possíveis variantes filogenéticas de EBV por sequenciamento do 

DNA viral, 

 - Investigar a presença de anticorpos para EBV, nestes pacientes, a fim de 

confirmar o real status da infecção pelo vírus, 

 - Avaliar dados sóciodemográficos, como idade, escolaridade, gênero e 

hábitos comportamentais, significativos na epidemiologia do EBV, 

 - Determinar a presença de EBV, através de testes moleculares, no sangue 

destes pacientes como uma forma adicional de determinar a presença da infecção 

por este vírus na população de estudo. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1. DESENHO DO ESTUDO 

 Trata-se de um estudo de acompanhamento e analítico para a presença de 

EBV na cavidade oral de pacientes soropositivos para HIV. 

4.2. PACIENTES 

 

 A amostra estudada constitui-se de 31 indivíduos de ambos os sexos, com 

idade superior a 18 anos, portadores de HIV sob tratamento com TARV, atendidos 

no ambulatório do Serviço de Infectologia do Hospital Universitário Antônio Pedro 

(HUAP), Universidade Federal Fluminense (UFF). Estes pacientes tinham 

participado de estudo anterior (Santos et al., 2014), aprovado pelo Comitê de Ética 

da Faculdade de Medicina/HUAP (protocolo 052/2010), no qual amostras de 

esfregaço oral foram coletadas entre agosto de 2010 e janeiro de 2011 e analisadas 

quanto à presença de EBV e expressão do gene viral EBNA-2. Todos esses 

indivíduos apresentaram positividade para EBV no estudo anterior e 58 deles 

recebiam a TARV. Estes pacientes devem comparecer regularmente ao Serviço, 

para o monitoramento da infecção pelo HIV, e puderam, portanto, ser analisados em 

dois momentos diferentes, o primeiro deles por ocasião da coleta do material oral em 

2010/2011 e o segundo em 2014, com a coleta de novos esfregaços orais e soros 

(Figura 6.). A coleta das amostras contou com o auxílio da Professora Kátia Martins 

Lopes de Azevedo (Disciplina de Doenças Infecciosas e Parasitárias 

(DIP)/Faculdade de Medicina, UFF) e foi realizada após o preenchimento de um 

termo de consentimento livre e esclarecido. O projeto foi novamente apresentado e 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital 

Universitário Antônio Pedro (UFF), sob parecer 226.602 de 05/04/2013. 
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Figura 6. Esquema representativo dos testes realizados nas 
amostras coletadas dos pacientes infectados pelo HIV, 
atendidos no HUAP. 

 

4.3. COLETA DE DADOS E PREENCHIMENTO DO TERMO DE CONSENTIMENTO 

 Aplicou-se aos pacientes, no momento da coleta das amostras, um 

questionário com perguntas sobre fatores demográficos, comportamento sexual, 

número de parceiros, vias de transmissão do HIV, tabagismo, uso de drogas, álcool, 

contagem de células CD4, carga viral, tratamento antirretroviral, diagnóstico da fase 

da infecção. Todos os pacientes que aceitaram participar do estudo assinaram o 

termo de consentimento livre e esclarecido. 

4.4. COLETA E ARMAZENAMENTO DAS AMOSTRAS 

 Os esfregaços orais foram coletados através da passagem de escova de 

coleta em língua e gengivas, e estocados em tampão Tris-EDTA a -20°C. 

 O sangue total, obtido no segundo momento (M2 - 2014/2015), foi coletado 

em tubos BD Vacutainer® sem aditivos e com EDTA, para fins de sorologia e 
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detecção molecular do EBV. Os pacientes infectados pelo HIV são atendidos no 

Serviço de Infectologia/HUAP. A amostra sanguínea destinada ao estudo foi obtida 

no mesmo momento em que os pacientes realizaram a coleta de sangue de rotina, 

para análise da carga viral de HIV e contagem de linfócitos T CD4+. O material 

destinado à análise molecular foi encaminhado para a etapa de extração de DNA no 

mesmo dia da coleta. 

4.5. COLETA DE SORO E APLICAÇÃO DE ENSAIOS IMUNOENZIMÁTICOS 

 O sangue total obtido no tubo sem aditivo foi deixado em repouso até que 

houvesse a completa formação do coágulo, separando-se o soro mediante 

centrifugação a 3000 rpm por 10 minutos. Este foi estocado a -20ºC, para 

processamento posterior. 

 Os kits ImunoWell EBV VCA IgG (Medivax) e Epstein-Barr Virus EBNA1 IgG 

SERION ELISA (Virion/Serion) foram utilizados, conforme as instruções do 

fabricante, para a determinação do perfil sorológico de infecção recente ou passada 

dos pacientes . Os dois kits foram empregados em todas as amostras de soro 

coletadas. 

4.6. EXTRAÇÃO DO DNA DAS AMOSTRAS 

 A extração de DNA das amostras orais, em 2014/2015, foi realizada utilizando 

o High Pure PCR Template Preparation Kit (Roche Rio de Janeiro, Brasil) ou 

Invisorb® Spin Tissue Mini Kit (Invitek GmbH, Birkenfeld, Alemanha) conforme as 

orientações dos fabricantes. A extração das amostras coletadas em 2010/2011 foi 

realizada através da utilização do Invisorb® Spin Tissue Mini Kit (Invitek GmbH, 

Birkenfeld, Alemanha). 

 O DNA extraído foi quantificado através do equipamento NanoDrop 2000 

(Thermo Scientific, São Paulo, Brasil), conforme instruções do fabricante. 

 A extração de DNA de sangue total, obtido, no segundo momento, dos 31 

pacientes previamente positivos para o material genético do EBV, foi realizada 

através da utilização do QIAamp DNA Blood mini kit (QIAGEN, São Paulo), também 

conforme as informações do fabricante. 

4.7. DETECÇÃO E TIPIFICAÇÃO DO EBV POR PCR 

 A detecção e a tipificação do vírus Epstein-Barr foram realizadas a partir do 

DNA extraído dos esfregaços orais coletados em 2014/2015. Os esfregaços orais 
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coletados em 2010/2011 já tinham sido, previamente, analisados através das 

mesmas técnicas. 

4.7.1. Descrição dos oligonucleotídeos 

 Os oligonucleotídeos utilizados (Durmaz et al. 1998) foram sintetizados pela 

Integrated DNA Technologies (IDT, São Paulo, Brasil) de acordo com as sequências 

descritas na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Oligonucleotídeos utilizados nas reações de amplificação. 

Oligo-
nucleotídeos 

Sequência 
Fragmento 

amplificado e 
especificidade 

E2P1 5’-AGG GAT GCC TGG ACA CAA GA-3’ 596pb, EBV 
genérico E2P2 5’-TGG TGC TGC TGG TGG TGG CAA T-3’ 

Ap1 5’- TCT TGA TAG GGA TCC GCT AGG ATA -3’ 
497pb, EBV-1 

Ap2 5’- ACC GTG GTT CTG GAC TAT CTG GAT C -3’ 
Bp1 5’- CAT GGT AGC CTT AGG ACA TA -3’ 

150pb, EBV-2 
Bp2 5’- AGA CTT AGT TGA TGC CCT AG -3’ 

 

4.7.2. Detecção de EBV através de PCR genérica orientada para a região EBNA-
2 viral 

 Para detecção de DNA do EBV, foram utilizados os oligonucleotídeos 

E2P1/E2P2. A reação foi realizada conforme o protocolo Tabela 2. As amostras 

foram adicionadas à mistura de reação em um volume de 5 microlitros. As reações 

foram submetidas, em termociclador Applied BiosystemsTM, a 40 ciclos de 

amplificação em: 94°C por 30 segundos (desnaturação), 58°C por 30 segundos 

(anelamento) e 72°C por 1 minuto (extensão). Previamente as amostras foram 

colocadas a 94ºC por 5 minutos (pré-desnaturação) e, ao final dos ciclos, a 72ºC por 

7 minutos (estabilização) conforme a Tabela 2. 

 

Tabela 2. Mistura de reação da PCR genérica 

Reagentes Quantidade (μl) 

Tampão de PCR 10X 5 
dNTP (dATP, dCTP, dGTP, dTTP - 1,25mM cada) 1 
Cloreto de Magnésio (MgCl2) 50mM 1,5 
E2P1 (50 pmol) 1 
E2P2 (50 pmol) 1 
Taq Platinum DNA Polimerase (1,5U) 0,25 
Amostra (DNA) 5 
Água milli-Q 35,25 
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Tabela 3. Esquema de amplificação da PCR genérica 

N° de ciclos Temperatura (°C) Tempo 
1X 94 5 minutos 

 94 30 segundos 

40X 58 30 segundos 

 72 1 minuto 

1X 72 7 minutos 
1X 4 ∞ 

 

 Após a amplificação, os produtos foram visualizados em gel de agarose 1,5% 

sob luz ultravioleta ou utilizados na PCR nested (tipo-específica) e, posteriormente, 

estocados a 4°C. A visualização de um fragmento de 596 pares de base sob luz 

ultravioleta indicou positividade para EBV. 

4.7.3. Genotipagem de EBV através de PCR tipo-específica 

 Nesta etapa, foi realizada uma PCR do tipo nested, na qual 2 µl do produto da 

PCR genérica foram utilizados. As reações de amplificação foram executadas em 

misturas de reações específicas para cada fragmento (Tabela 4). Os 

oligonucleotídeos Ap1 e Ap2 foram empregados para a detecção de EBV-1 

(amplificação de um fragmento de 497 pb) e Bp1 e Bp2 para a detecção de EBV-2 

(amplificação de um segmento de 150 pb). 

 

Tabela 4. Protocolo da PCR tipo-específica 

Reagentes Quantidade (μl) 
Tampão de PCR 10X 5 
dNTP (dATP, dCTP, dGTP, dTTP - 1,25mM cada) 2 
Cloreto de Magnésio (MgCl2) 50mM 1,5 
Ap1/Ap2  e Bp1/Bp2 (20pmol cada) 1 
Taq Platinum DNA Polimerase (1,5U) 0,25 
Produto de PCR 2 
Água milli-Q 37,25 

 

 A amplificação dos fragmentos ocorreu a 94°C por 4 minutos, 25 ciclos de: 

94°C por 30 segundos (desnaturação), 58°C por 20 segundos (anelamento) e 72°C 

por 45 segundos (extensão). Em seguida, o material permaneceu a 72°C por 7 

minutos e temperatura final de 4°C. Os produtos amplificados foram visualizados 

através de eletroforese em gel de agarose 1,5% sob luz UV. 
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4.7.4. Detecção e tipificação do EBV em amostras de sangue total através de 
PCR orientada para a região viral EBNA-2 

 A etapa de detecção e tipificação do vírus Epstein-Barr em sangue total, 

obtido no segundo momento de coleta, foi realizada utilizando-se os ensaios de PCR 

genérica e nested descritos anteriormente. 

 A fim de excluir a possibilidade de existência de inibidores de PCR no 

material, uma PCR direcionada para o gene da actina humana foi realizada. No 

ensaio, utilizou-se os primers Ac1 e Ac2 (5'-ATCATGTTTGAGACCTTCAACACCCC-

3' e 5'-CATCTCTTGCTCGAAGTCCAGGGCGA-3', respectivamente), que amplificam 

uma sequência de 317 bp do DNA humano (Gall et al., 1993). 

 A mistura de reação foi constituída por 5 μl de tampão (10X), 1 μl de dNTP 

(1,25mM), 1,5 μl de MgCl2 (50mM), 0,1 μl de cada primer Ac1 e Ac2, 0,5 μl de Taq 

Platinum DNA polimerase e 36,8μl de água milli-Q. Foram adicionados 5 μl de 

amostra à mistura (totalizando 50 μl) e a reação ocorreu após 35 ciclos de 

amplificação, que seguem o seguinte esquema: 94ºC por 1 minuto, 55ºC por 2 

minutos e 72ºC por 2 minutos. Antes do início dos ciclos, o material permaneceu a 

94ºC por 5 minutos e, ao final dos ciclos, a 72ºC por 10 minutos. 

4.7.5. Análise de RNA dos esfregaços orais recolhidos em 2014/2015 para 
detecção da expressão do gene EBNA-2 

 A extração de RNA das amostras coletadas em 2010/2011 ocorreu 

previamente, no estudo anterior (Santos et al., 2014), através das mesmas técnicas 

descritas abaixo. 

 Apenas amostras com resultado positivo para a presença de DNA do EBV, 

através das técnicas de PCR genérica e nested, foram incluídas nesta etapa. 

 A) Extração de RNA total (método do TRIzol® Reagent) 

 i. Homogeneização 

 Nesta primeira etapa, 250 μl de amostra foram homogeneizadas com 1 ml de 

TRIzol® Reagent. 

 ii. Separação de fase 

 As amostras homogeneizadas foram incubadas por 5 minutos, em 

temperatura ambiente, para permitir a completa dissociação dos complexos 

nucleoproteicos. A seguir, 200 μl de clorofórmio foram adicionados para cada 1 ml de 

TRIzol® Reagent utilizado na homogeneização. Os tubos foram agitados 

vigorosamente, manualmente, por 15 segundos, e incubados à temperatura 

ambiente por 3 minutos. Após esta fase, as amostras foram centrifugadas a 12.000 
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X g por 15 minutos. Depois da centrifugação, a mistura foi separada em fases: 

inferior vermelha (fenol-clorofórmio), interfase e superior incolor aquosa, onde o RNA 

é encontrado. O volume desta fase é, aproximadamente, 60% do volume de TRIzol® 

Reagent utilizado na homogeneização (cerca de 50% do volume total). 

 iii. Precipitação do RNA 

 A fase aquosa foi transferida para um novo tubo e o RNA foi precipitado 

através da adição de 500 μl de isopropanol para cada 1 ml de TRIzol® Reagent. As 

amostras foram, então, incubadas à temperatura ambiente por 10 minutos e 

centrifugadas até 12.000g por 10 minutos. O precipitado de RNA, geralmente 

invisível, forma um pellet em gel na lateral e fundo do tubo. 

 iv. Lavagem do RNA 

 Após descarte do sobrenadante, 1 ml de etanol 75% foi adicionado ao pellet. 

O material foi misturado em vórtex e centrifugado a 7.500g por 5 minutos e o 

sobrenadante, descartado. 

 v. Ressuspensão do RNA 

 Ao final do procedimento, secou-se brevemente o RNA (Secagem no ar por 

10 minutos). A ressuspensão do RNA foi feita em 20 μl de água RNase-free através 

de pipetagem repetitiva. Finalmente as amostras foram incubadas em banho-maria 

(56°C) por 15 minutos e estocadas à -70°C. 

 B) Quantificação de RNA 

 O RNA extraído através do método do TRIzol® Reagent foi quantificado para 

posterior realização do ensaio de RT-PCR através do equipamento NanoDrop 2000 

(Thermo Fisher Scientific, São Paulo, Brasil), conforme instruções do fabricante. 

Para evitar a presença de DNA contaminante, as amostras foram tratadas com 

DNase I (Thermo Fisher Scientific, São Paulo, Brasil) de acordo com as instruções 

do fabricante. 

 C) Síntese de cDNA através de RT-PCR 

 O RNA tratado, após quantificação, resultou em DNA complementar (cDNA) 

através da reação de RT-PCR. 

 A reação, que totalizou um volume de 20 μl, foi realizada da seguinte forma: 

10 μl de RNA foram adicionados a 1 μl de cada primer específico para EBV(cada um 

na concentração de 2 pmol) e a 1 μl de dNTP (10mM). A mistura foi, então, aquecida 

por 5 minutos a 65° e incubada em gelo por, pelo menos, 1 minuto. 

 Após esta primeira etapa, a mistura foi centrifugada e completada com 4 μl de 

First-Strand Buffer (5X), 1 μl de DTT (0,1M), 1 μl de RNaseOUTTM Recombinant 
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RNase Inhibitor e 1 μl de SuperScriptTM III Reverse Transcriptase. Todos os 

reagentes foram produzidos pela InvitrogenTM, São Paulo, Brasil. A reação foi 

mantida por 60 minutos a 55°C e por aquecimento a 70°C por 15 minutos, para que 

o RNA inicial fosse processado em cDNA e utilizado nas reações de PCR genérica e 

PCR nested, para detecção da expressão gênica. 

4.7.6. Quantificação de DNA do EBV através de PCR em tempo real em 
amostras de esfregaços orais 

 As concentrações do DNA do EBV nas amostras orais coletadas nos dois 

períodos foram determinadas pelo método de PCR “TaqMan real time”, no aparelho 

StepOne Real Time PCR System (Applied Biosystems, São Paulo, Brasil). Os 

resultados foram analisados pelo StepOne Software v. 2.2.1 (Applied Biosystems, 

São Paulo, Brasil). 

4.7.6.1- Reação de PCR em tempo real 

 Esta análise foi realizada nas amostras coletadas em ambos os momentos. 

 O par de primers 5’-CGGAAGCCCTCTGGACTTC-3’ e 5’-CCCTGTTTAT-

CCGATGGAATG-3’ e a sonda 5’-TGTACACGCACGAGAAATGCGCC-3’, dire-

cionados para a região BALF5 do genoma do EBV (Kimura et al., 1999), foram 

utilizados no ensaio. A reação foi realizada em um volume final de 25 μl, contendo 6 

μl de DNA extraído, 12,5 μL do 2 x TaqMan Universal Master Mix II com UNG (uracil-

N-glycosylase) (Applied Biosystems), 50 a 900 nM de primers específicos para EBV 

e 200nM de sonda. As misturas foram preparadas em placas de 48 poços (Applied 

Biosystems), centrifugadas por 1 minuto à 272g. 

 As condições de amplificação consistiram em uma etapa a 50°C por 2 

minutos, necessária para ativação da UNG, uma etapa a 95°C por 10 minutos, para 

ativação da AmpliTaq Gold DNA Polymerase, seguido de 50 ciclos de 15 segundos a 

95°C e 50 ciclos de 1 minuto a 60°C (Watzinger et al., 2004). 

 Controles positivos e negativos foram incluídos na reação a fim de validá-la.A 

fim de implementar incialmente a técnica, a curva padrão foi realizada. 

4.7.7. Detecção de variantes virais EBNA-2 por sequenciamento 

 O DNA de EBV, extraído das amostras de esfregaços orais coletadas em 

2014/2015, foi analisado quanto à presença de possíveis alterações genéticas. 

 Os produtos de PCR foram purificados utilizando o Illustra GFX PCR DNA and 

Gel Band Purification Kit (GE Health Care, São Paulo, Brasil) e sequenciados 
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diretamente com o Big Dye Terminator v 3.1 Cycle sequencing kit no sequenciador 

ABI DNA 3130 (Applied Biosystems, Califórnia, EUA). O mesmo par de primers 

utilizado na detecção do DNA do EBV foi empregado no sequenciamento (Durmaz et 

al., 1998). Os produtos foram analisados através do programa BioEdit Sequence 

Alignment Editor (North Carolina State University, Raleigh, NC) e alinhados com o 

software Clustal W (Thompson et al., 1994). Eles foram comparados contra outras 

sequências de EBV depositadas no GenBank através do software BLAST (Basic 

Local Alignment Search Tool) (Altschul et al., 1997). 

4.8. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 Um banco de dados foi gerado com o programa estatístico SPSS versão 18. 

Os resultados foram analisados através dos testes de qui-quadrado, Fisher e 

regressão logística, para avaliar o grau de significância das variáveis do estudo. Os 

testes binomial, McNemar, Wilcoxon e do sinal foram empregados para realizar a 

análise estatística de comparação dos resultados entre os dois momentos 

estudados. A fim de identificar associações entre possíveis fatores de risco e a 

presença de EBV, o nível de significância adotado foi de p<0,05, com intervalo de 

confiança de 95%. O teste de resíduos do qui-quadrado, que considera os resíduos 

superiores a 1,96 estatisticamente significativos, também foi aplicado para comparar 

os resultados da PCR. 
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5. RESULTADOS 

5.1. AMOSTRAS 

5.1.1. Primeiro momento (M1, 2010/2011) 

 Dos 70 indivíduos infectados pelo HIV estudados por Santos e colaboradores 

(2014) em 2010/2011, apenas 31 continuaram seu atendimento no ambulatório do 

Serviço de infectologia do HUAP durante o período de coleta. Esses 31 pacientes 

tiveram suas amostras coletadas e analisadas nos dois momentos do estudo (M1, 

em 2010/2011 e M2, em 2014/2015). Considerando esta população no momento M1, 

eram do sexo masculino 20 (64,5%) e do feminino 11 (35,5%), com idades de 30 a 

69 anos, média de 45,74 e desvio padrão de 9,47 anos. Entre os grupos étnicos de 

autorreferência, o branco foi o predominante (80,6%); 54,9% dos indivíduos 

frequentaram apenas o ensino fundamental ou eram analfabetos. Menos da metade 

dos pacientes declarou ter parceiro sexual estável (35,5%). No momento da coleta 

de dados, 77,4% alegaram ser não-fumantes, porém 24 pacientes fumaram em 

algum momento da vida. 

 Todos os participantes encontravam-se sob terapia antirretroviral (TARV), 

71,0% deles há pelo menos quatro anos. No momento do estudo, 87,1% já tinham o 

diagnóstico de infecção pelo HIV há pelo menos quatro anos e 67,7% apresentaram 

carga viral de HIV indetectável. Sobre o estado imunológico dos indivíduos, 38,7% 

tinham contagem de células CD4+ acima de 500 células/mm3. 

5.1.2. Segundo momento (M2, 2014/2015) 

 Dos 31 pacientes analisados no momento M2, 25 (80,6%) eram ex-fumantes 

e 11 (35,5%) fumantes no momento. Dos participantes, 17 (54,8%) cursavam o 

ensino médio e/ou o superior, 14 (45,2%) não possuíam parceiro sexual estável e 18 

(54,1%) ingeriam álcool com alguma frequência. Quatorze (45,2%) indivíduos tinham 

contagem de células CD4+ superior a 500 células/mm3  e 25 (80,6%) carga de HIV 

indetectável. 

 As informações sobre as características da população estão representadas na 

Tabela 5. 
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Tabela 5. Frequências das variáveis avaliadas no estudo de acordo com a 
população analisada após um intervalo de tempo de 4 anos. 
Variáveis 
N=31 

Momento M1(2010/2011) Momento M2 (2014/2015) 

 N % N % 
Idade (anos)     
 19-30 1 3,2 0 0 
 31-40 8 25,8 4 12,9 
 41-50 14 45,2 12 38,7 
 > 50 8 25,8 15 48,4 
Estado civil     
 Casado (a) 4 12,9 3 9,7 
 Solteiro(a) com 

companheiro(a) 
7 22,6 8 25,8 

 Solteiro(a) sem 
companheiro (a) 

13 41,9 12 38,7 

 Separado(a) ou 
viúvo(a) 

7 22,6 8 25,8 

Parceiros sexuais     
 Mais de um parceiro NA NA 12 38,7 
 Monogâmico NA NA 5 16,1 
 Nenhum NA NA 14 45,2 
Uso de preservativos     
 Algumas vezes NA NA 5 16,1 
 Nunca NA NA 3 9,7 
 Sempre NA NA 13 41,9 
 Indeterminado NA NA 10 32,3 
Nível de escolaridade     
 Sem instrução 3 9,8 1 3,2 
 Ensino fundamental 14 45,1 13 41,9 
 Ensino médio 14 45,1 15 48,4 
 Ensino superior 0 0 2 6,5 
Tabagismo     
 Nunca fumou 7 22,6 6 19,4 
 Fumante ou ex-

fumante 
24 77,4 25 80,6 

Tempo de tabagismo 
(anos)  

    

 Até 10 9 29 4 12,9 
 > 10 15 48,4 21 67,7 
 Nunca fumou 7 22,6 6 19,4 
Cigarros ao dia     
 Até 20 20 64,5 19 61,2 
 > 20 4 12,9 6 19,4 
 Nenhum 7 22,6 6 19,4 
Consumo de álcool     
 Ao menos 1x ao mês NA NA 17 54,8 
 Abstêmio NA NA 14 45,2 
NA = Não se aplica.  Informações não coletadas no Momento M1 
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Tabela 5. Frequências das variáveis avaliadas no estudo de acordo com a 
população analisada no intervalo de tempo de 4 anos (continuação). 

 Momento M1(2010/2011) Momento M2 (2014/2015) 
 N % N % 
Uso de drogas ilícitas     
 Usa/Já usou NA NA 3 9,7 
 Nunca usou NA NA 28 90,3 
Tipo de droga usada     
 Não injetável NA NA 3 9,7 
 Não se aplica NA NA 28 90,3 
Renda familiar (R$)     
 501,00 - 1000,00 NA NA 1 3,2 
 1001,00 - 1.500,00 NA NA 12 38,7 
 > 1.500,00 NA NA 17 54,8 
 Não informada NA NA 1 3,2 
Aquisição de HIV     
 Relação sexual NA NA 25 80,6 
 Não sei NA NA 6 19,4 
Contagem de 
linfócitos T CD4+ 
(células/mm

3
) 

    

 Até 200 9 29 1 3,2 
 201-500 10 32,3 15 48,4 
 > 500 12 38,7 14 45,2 
 Ignorada 0 0 1 3,2 
Carga viral de HIV     
Detectável 10 32,3 6 19,4 
Indetectável 21 67,7 25 80,6 
NA = Não se aplica.  Informações não coletadas no Momento M1 

 

5.2. ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO 

 Os soros coletados dos 31 pacientes foram positivos quando analisados pelo 

teste imunoenzimático para detecção de anticorpos IgG anti-VCA e anti-EBNA do 

EBV. 

5.3. DETECÇÃO E TIPIFICAÇÃO DO EBV ATRAVÉS DE PCR GENÉRICA E 
NESTED 

5.3.1. Identificação do EBV e seus tipos nas amostras de esfregaço oral 

 Trinta e uma amostras de esfregaços orais, de 2010/2011 e 2014/2015, foram 

testadas quanto à detecção e à tipificação de DNA de EBV em ambos os momentos. 

 Os resultados são mostrados na Erro! Fonte de referência não 

encontrada.. 
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Tabela 6: Frequência do DNA do EBV e de seus tipos nas amostras de 
esfregaço oral dos pacientes infectados por HIV atendidos no Hospital 
Universitário Antônio Pedro (HUAP) 

Pacientes 
(N=31) 

Momento 1  
(2010-2011) 

Momento 2  
(2014-2015) 

Positivos 
N (%) 

 Negativos 
N (%) 

Positivos 
N (%) 

 Negativos 
N (%) 

EBV (total) 31 (100) 0 18 (58,1) 13 (41,9) 

EBV-1 9 (29,0) 22 (71,0) 6 (19,4) 25 (80,6) 

EBV-2 18 (58,1) 13 (41,9) 4 (12,9) 27 (87,1) 

EBV 1 e 2 4 (12,9) 27 (87,1) 4 (12,9) 27 (87,1) 

Indeterminado 0 31 (100) 4 (12,9) 27 (87,1) 

 

 O resultado positivo no ensaio de PCR genérica foi indicado pela visualização 

de uma banda de 596 pb e na PCR nested por bandas de tamanho específico para 

cada tipo. 

 A visualização dos resultados pode ser realizada através de eletroforese em 

gel de agarose, conforme descrito anteriormente. A presença de bandas de 497 pb e 

150 bp indicaram respectivamente EBV-1 e EBV-2 (Figura 7). 

 

 

Figura 7. Resultados da PCR nested para os tipos 1 e 2. As bandas de 497 pb são 
indicativas de EBV-1, e as bandas de 150 pb são indicativas de EBV-2. Ladder = 
marcador molecular de 100 pb. 

 

5.4. ANÁLISE DA EXPRESSÃO DO GENE VIRAL EBNA-2 NAS AMOSTRAS DE 
ESFREGAÇO ORAL 

 A expressão do gene viral EBNA-2 foi analisada em ambos os momentos 

(2010/2011 e 2014/2015), incluindo as amostras positivas quanto ao DNA do EBV na 

cavidade oral (31 no momento M1 e 18 no momento M2). Os resultados são 

mostrados na Erro! Fonte de referência não encontrada.. 
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Tabela 7: Frequência da detecção de mRNA expresso pelo gene viral 
EBNA-2 em espécimes de esfregaço oral de pacientes infectados pelo HIV 
em dois momentos. 

 

Momento 1  
(2010-2011) 

N=31 

Momento 2  
(2014-2015) 

N=18 
Positivos 

N (%) 
 Negativos 

N (%) 
Positivos 

N (%) 
 Negativos 

N (%) 

mRNA (total) 14 (45,2) 17 (54,8) 8 (44,4) 10 (55,6) 

mRNA EBV-1  7 (22,6) 24 (77,4) 3 (16,7) 15 (83,3) 

mRNA EBV-2  6 (19,3) 25 (80,6) 0 (0) 0 (0) 

mRNA  
EBV 1 e 2  

1 (3,2) 30 (96,8) 0 (0) 0 (0) 

mRNA 
indeterminado  

0 (0) 31 (100) 5 (27,8) 13 (72,2) 

 

5.5. ANÁLISE DA CARGA DE EBV NAS AMOSTRAS DE ESFREGAÇO ORAL 

 Trinta e uma amostras orais foram testadas quanto à carga de EBV por 

ensaio de PCR em tempo real nos dois momentos. No primeiro momento (M1), foi 

possível detectar o EBV em 21 (67,7%) das amostras, mediante qPCR, uma técnica 

que permitiu a detecção a partir da presença de 10 ou mais cópias/ml. Após três a 

quatro anos, dependendo do período da coleta (princípio de 2010 e meio de 2015), 

apenas 9 (29,0%) amostras orais continuavam a apresentar carga viral detectável de 

EBV (Erro! Fonte de referência não encontrada.). Dez pacientes exibiram carga 

viral indetectável em ambos os momentos. Nenhum paciente mostrou aumento da 

carga viral entre os momentos M1 e M2. Em relação à rdetecção da carga de EBV 

entre os momentos M1 e M2, os ensaios de PCR convencional e de quantificação 

foram concordantes para 15 pacientes. 

 

Tabela 8: Resultado da carga de EBV a partir de espécimes 
de esfregaço oral de pacientes infectados pelo HIV em dois 
períodos  de tempo (2010/11 e 2014/15) 
 
 

Pacientes 

Carga viral 
detectável 

Carga viral 
indetectável 

 

N (%) N (%) 
Total  
N (%) 

Momento M1 21 (67,7) 10 (32,3) 100 

Momento M2 9(29,0) 22 (71,0) 100 
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5.5.1. Valores preditivos para os testes de PCR convencional e quantitativo na 
detecção do DNA do EBV 

 Os testes de sensibilidade e especificidade, bem como o cálculo dos valores 

preditivos foram realizados considerando as PCRs convencional e quantitativa. 

Estabelecendo a PCR quantitativa como padrão-ouro, a sensibilidade do ensaio 

convencional foi de 100% e a especificidade de 59,1%, o valor preditivo positivo 

(VPP) do ensaio foi 50% e o valor preditivo negativo (VPN) 100%. Considerando a 

PCR convencional como padrão-ouro, a PCR em tempo real apresentou 50% de 

sensibilidade e 100% de especificidade, O VPP do ensaio foi 100% e o VPN 59,1%. 

Ponderando os dois métodos, o índice Kappa foi de 0,46, indicando que as duas 

técnicas apresentam concordância regular (índices entre 0,41 e 0,6 são 

considerados moderados). 

5.5.2. Detecção e tipificação de EBV nas amostras de sangue total 

 Apenas 1 das 31 amostras de sangue total foi positiva quanto à detecção do 

DNA do EBV. O tipo viral não pode ser determinado, permanecendo como 

indeterminado. 

 A existência de inibidores da reação foi afastada, já que a PCR direcionada à 

actina humana amplificou o segmento esperado nas 31 amostras testadas. 

5.6. SEQUENCIAMENTO DO GENE VIRAL EBNA-2 

 Trinta e uma amostras de esfregaço oral, coletadas em 2014/2015, foram 

sequenciadas. Não houve divergência entre a sequência de nucleotídeos do 

segmento gênico EBNA-2 analisado e a do protótipo B95.8 (genoma completo, 

GenBank V01555.2). 

5.7. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS PELA TÉCNICA DE PCR 
CONVENCIONAL E QUALITATIVO NOS DOIS MOMENTOS 

5.7.1. Detecção do DNA do EBV 

 A modificação do estado de positividade do DNA do EBV nos dois momentos 

foi analisada, resultando em 13 pacientes que se tornaram negativos para o vírus do 

momento M1 para o M2. Considerando que, no primeiro momento, os 31 pacientes 

foram positivos para o DNA do EBV na cavidade oral e apenas 18 permaneceram 

assim no momento M2, a variação da presença do EBV de 100% para 58,1% 

apresentou significância estatística (p = 0,0002), pelo teste do sinal. O teste binomial 

não indicou significância entre a presença e ausência do EBV nos 2 momentos. 
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5.7.2. Detecção dos tipos de EBV 

 A frequência de tipos de EBV nos 31 pacientes nos dois momentos também 

foi comparada. A análise de resíduos do qui-quadrado indicou que mudanças 

significativas ocorreram entre o momento M1 e o momento M2, em relação à 

detecção do EBV do tipo 2, em relação ao número de casos negativos para ambos 

os tipos e em relação à detecção de tipos indeterminados. Resíduos com variação 

superior a 1,96 indicaram uma alteração significativa do momento M1 para o 

momento M2 (Erro! Fonte de referência não encontrada.). 

 

Tabela 9:Análise estatística da variação dos tipos de EBV entre os 
dois momentos avaliados. 

 Momento M1 
(2010-2011) 

Momento M2 
(2014-2015) Resíduos do qui-

quadrado  N N 

Ambos os tipos 4 4 0 --> 0 
EBV-1 9 6 0,889657 --> 0,88966 
EBV-2 18 4 3,716059 --> -3,71606 
Indeterminado 0 4 -2,06782 --> 2,067816 
Negativo 0 13 -4,05573 --> 4.05573 
Total 31 31 - 
* Teste de resíduos do qui-quadrado 

 

5.7.3. Comparação da carga de EBV entre os momentos M1 e M2 

 Vinte e uma (67,8%) de trinta e uma amostras orais mudaram seu status de 

carga de EBV detectável para indetectável, ou de maior para menor carga viral, 

entre o momento M1 e o momento M2. Embora não tenha havido diferenças 

estatisticamente significativas entre as frequências das cargas nos dois momentos 

(detectáveis, indetectáveis ou diminuição), o teste Wilcoxon mostrou uma forte 

correlação entre os maiores valores absolutos (cópias/ml) da carga viral (M1 = 

16992,5 x 104, M2 = 8,15 x 104, p = 0,00001) em cada momento. 

5.8. ASSOCIAÇÃO ENTRE DETECÇÃO, TIPIFICAÇÃO DE EBV, EXPRESSÃO DE 
EBNA-2, QUANTIFICAÇÃO VIRAL E VARIÁVEIS SOCIODEMOGRÁFICAS E 
LABORATORIAIS 

5.8.1. EBV 

A detecção do DNA do EBV, independente do tipo, mostrou-se 

significativamente relacionada, no momento M2, à ingestão de álcool ao menos uma 

vez na semana (10/18 pacientes positivos, OR = 15,00, IC 95% = 1,59–141,1, p = 

0,008 (Tabela 10, Anexo 1). A associação estatística entre a presença de EBV e as 
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variáveis estudadas, no momento M1 não pode ser averiguada uma vez que, neste 

momento, todos os pacientes eram positivos quanto à detecção de EBV. 

5.8.2. EBV-1 

 A detecção de EBV-1 no momento M2 apresentou associação estatística com 

a ingestão de bebida alcoólica ao menos uma vez por semana (5/6 pacientes 

positivos, OR = 15,83, IC 95% = 1,53–163,54, p = 0,013). Não houve associação 

estatística entre a presença de EBV-1 e as variáveis estudadas no momento M1 

(Tabela 11, Anexo 1). 

5.8.3. EBV-2 

 Não houve associação estatística entre a presença de EBV-2 e as variáveis 

estudadas nos 2 momentos. 

5.8.4. Coinfecção pelos dois tipos de EBV 

 A relação entre infecção simultânea pelos tipos 1 e 2 do EBV e as demais 

variáveis foi avaliada. A análise univariada mostrou que o tabagismo relacionou-se à 

coinfecção viral no primeiro momento. Já no momento M2, a coinfecção associou-se 

à ausência do uso de preservativo em relações sexuais (Tabela 12, Anexo 1). 

5.8.5. Expressão gênica 

 Não houve correlação entre a expressão gênica e as variáveis estudadas nos 

2 momentos. 

5.8.6. Quantificação de EBV  

 No momento M2, a análise estatística univariada mostrou relação entre carga 

de EBV detectável e ingestão de álcool, ao menos, uma vez por semana (6/9 

pacientes positivos, OR = 6,80, IC 95% = 1,23–37,49, p = 0,038). Não houve 

correlações estatísticas entre a carga de EBV e as variáveis estudadas no primeiro 

momento (Tabela 13, Anexo 1). 

5.8.7. Regressão logística 

 Nenhuma associação significativa, tanto do momento M1 quanto do momento 

M2, entre variáveis e detecção/expressão viral foi mantida após a aplicação da 

regressão logística. 
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6. DISCUSSÃO 

 O objetivo do estudo foi analisar a dinâmica da infecção pelo EBV na 

cavidade oral em pacientes possivelmente imunocomprometidos, considerando que 

o status imunológico de um indivíduo pode contribuir para o surgimento de quadros 

clínicos associados à infecção por este vírus e a cavidade oral é um sítio em que o 

vírus pode ser encontrado tanto em estado de latência quanto de replicação. 

 Após a infecção primária, o EBV, como todos os herpesvírus, estabelece após 

a convalescença uma infecção persistente em seu hospedeiro. Sitki-Green e 

colaboradores (2004) sugerem que o vírus, durante sua persistência, pode estar 

presente na cavidade oral, em linfócitos do sangue periférico e no plasma. Kikuchi e 

colaboradores (2017) especulam que a cavidade oral é, aparentemente, um 

ambiente favorável à persistência viral, uma vez que evidenciaram a expressão de 

genes latentes virais no epitélio normal, em casos de gengivite, em displasias 

epiteliais e em carcinomas de células escamosas orais. Logo, não só a reativação 

como também a persistência viral poderiam implicar o surgimento de manifestações 

benignas ou malignas, especialmente em pacientes imunocomprometidos. 

 Apesar das amostras orais terem sido novamente coletadas de 31 pacientes 

(momento M2), o objetivo inicial era buscar a participação dos 58 indivíduos 

positivos para o EBV no momento M1. As razões pelas quais esses indivíduos não 

retornaram ao serviço de saúde não estão ligadas à morte (1,7%), uma vez que 

84,5% dos pacientes ainda se mantinham registrados no serviço e em 

acompanhamento. No entanto, apesar de a coleta de amostras ter ocorrido durante 

mais de um ano, estes pacientes não compareceram para a realização de exames 

rotineiros de acompanhamento durante todo este período, o que impossibilitou a 

coleta de novo material para estudo. Alguns estudos relatam a dificuldade que 

pacientes, nessas condições, têm para comparecer regularmente ao serviço de 

saúde. Marks e colaboradores (2010), em uma meta-análise realizada durante um 

período superior a 3 anos, relataram que apenas 62% dos pacientes norte 

americanos estudados, infectados pelo HIV, continuaram comparecendo 

periodicamente aos serviços de saúde para acompanhamento da infecção. 
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Fleishman e colaboradores (2012) também relataram a mesma dificuldade, 

apontando, a partir de dados coletados em 12 clínicas ao longo de 2 anos, que 

apenas 49% a 68% dos pacientes continuavam a comparecer ao serviço de saúde. 

Os trabalhos apontam para os problemas psiquiátricos e o abuso de substâncias 

ilícitas como importantes causas para o abandono do acompanhamento médico. A 

população arrolada neste estudo melhorou sua escolaridade ao longo dos anos. 

Estes anos adicionais de estudo poderiam ser um fator que tenha levado os 31 

pacientes a um cuidado mais rigoroso e assíduo com sua saúde. Essa possibilidade, 

no entanto, necessita de uma investigação mais ampla. 

 Os percentuais de infecção por EBV encontrados neste grupo de pacientes, 

infectados pelo HIV e sem lesões orais, caíram de 100% no momento M1 (no qual 

todos os 31 pacientes eram positivos) para 58,1% no momento M2 (no qual 18 

pacientes continuaram positivos). Ainda assim, estes percentuais podem ser 

considerados altos, especialmente quando comparados com os encontrados em 

indivíduos não infectados pelo HIV com mucosa oral normal. Sand et al. (2002) 

encontraram 7,3% de positividade na mucosa oral de pacientes sem lesões orais e 

Scully e colaboradores (1998) mostraram, através da técnica de PCR, que o EBV 

infectava 20% das amostras de pessoas sadias. 

 Os resultados encontrados na literatura são concordantes com os nossos. Em 

pacientes portadores de HIV e sem lesões orais, o percentual de infecções pelo EBV 

é alto em relação aos pacientes com mucosa oral saudável e HIV-negativos 

(Ammatuna et al., 1998, Yapar et al., 2003). Komatsu e colaboradores (2005) 

encontraram 76,19% de positividade para o EBV dentre um grupo de pacientes HIV-

positivos sem leucoplasia pilosa oral. Ammatuna e colaboradores (2001) e Snijders e 

colaboradores (1990), encontraram 42,1% e 50%, respectivamente, de positividade 

para EBV em pacientes infectados pelo HIV sem alterações patológicas na mucosa 

oral. Os estudos indicam frequências de detecção viral geralmente altas em 

indivíduos infectados pelo HIV sem alterações orais, tal como encontramos em 

nosso estudo. Muito provavelmente, as alterações imunológicas promovidas pela 

infecção pelo HIV e a cooperação HIV/EBV aumentem a taxa de detecção do EBV 

em populações portadoras do vírus da imunodeficiência humana. 

 Em nosso trabalho, verificamos uma redução significativa do DNA do EBV da 

primeira para a segunda amostra, embora a queda do EBV possa ter variado ao 

longo do tempo. Hadinoto e colaboradores (2009) mostram que a excreção de EBV 

na boca é contínua por horas e dias, mas varia de 3,5 a 5,5 logs quando medida em 
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períodos mais longos. Além da excreção viral, outras condições poderiam ter afetado 

nossos resultados, como tratamento antirretroviral, o estado imunológico, e a 

ausência de lesões orais. O uso da TARV diminui significativamente os níveis de 

EBV entre pessoas infectadas pelo HIV, em comparação com aqueles sem terapia 

(Yan et al., 2018). Assim, a restauração do sistema imunológico poderia ter coibido a 

reativação viral ou eliminado células infectadas. Em indivíduos HIV-positivos, a 

leucoplasia pilosa oral está associada a um estado imunológico debilitado pelo HIV. 

A doença é relativamente assintomática e não tem qualquer potencial maligno. Os 

casos podem ser resolvidos pela restauração do status imunológico após a TARV 

(Robaina et al., 2008). A terapia também poderia resultar em um desequilíbrio da 

cooperação molecular entre o HIV e o EBV. O resultado poderia alterar a expressão 

e a regulação do ciclo biológico de ambos os vírus. 

 Ao analisarmos os tipos virais, observou-se que no momento M1 o tipo 2, com 

prevalência de 58,1% (18/31 amostras), foi mais frequentemente encontrado que o 

tipo 1, infectante em 25,8% (8/31) das amostras. Alguns trabalhos apontam que o 

EBV-2 pode ser tão ou mais prevalente que o EBV-1, o que está de acordo com os 

resultados do momento M1, em que se observou maior frequência do EBV-2. No 

momento M2, o tipo 1 foi detectado em 19,4% (6/31) dos indivíduos enquanto o tipo 

2 em 12,9% (4/31) deles. Robaina e colaboradores (2008) encontraram 58,5% de 

amostras infectadas com EBV-1 contra 22,5% com EBV-2. Kunimoto e 

colaboradores (1992), ao realizarem um estudo com lavados de garganta de 

japoneses, mostraram que o tipo 1 infectava 22,1% das amostras e o tipo 2, 1% das 

mesmas. Mendes e colaboradores (2008), em seu trabalho com pacientes 

brasileiros imunocomprometidos, verificaram a positividade para o EBV-1 em 75% 

das amostras e para o EBV-2 em 22,73% das amostras. O EBV-1 é mais patogênico 

que o EBV-2 e, de forma geral, apresenta maior prevalência mundial (Kieff & 

Rickinson, 2001). O tipo 1 é mais prevalente, por exemplo, nos Estados Unidos e 

Brasil, enquanto o EBV-2 tem maior prevalência na África e Oceania. Em 

soropositivos para HIV, o EBV-2 pode ser mais prevalente que o tipo 1, até mesmo 

na Europa e nos Estados Unidos (Gratama & Ernberg, 1995, Kahn et al., 1996,). De 

forma geral, o tipo 2 do vírus Epstein-Barr é mais frequente em homens que fazem 

sexo com homens e que são portadores do HIV (Sculley et al., 1990, Boyle et al., 

1991, Walling et al., 1992, Buisson et al., 1999). 

 O menor percentual de detecção do EBV-2 do momento M1 para o momento 

M2 foi um dado estatisticamente importante. Considerando os 13 pacientes cujas 
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amostras orais passaram a negativas de M1 para M2, nove apresentavam o tipo 2 

no primeiro momento. Sabe-se que o tipo 2 é menos patogênico que o tipo 1, que 

imortaliza mais eficientemente os linfócitos B, como citado anteriormente. No 

entanto, seriam necessários outros estudos para que a questão fosse melhor 

averiguada. 

 Encontramos quatro (12,9%) amostras positivas para EBV-1 e 2 em ambos os 

momentos. A coinfecção pelos tipos 1 e 2 do EBV já foi relatada anteriormente. 

Robaina e colaboradores (2008) encontraram 18,9% de suas amostras de esfregaço 

oral infectadas por ambos os tipos virais. A coinfecção pelos tipos 1 e 2 de EBV tem 

sido mais frequentemente detectada em pacientes imunocomprometidos e homens 

que fazem sexo com homens HIV negativos (Puchhammer-Stöckl & Görzer, 2006). 

Yao e colaboradores (1996) encontraram 9/35 (25,7%) indivíduos HIV soropositivos 

coinfectados pelos tipos 1 e 2 do EBV, sendo esta evidência confirmada por análise 

de sangue e de material oral. Sculley et al. (1990) e Kyaw et al. (1992) relataram 

12% e 39%, respectivamente, de positivos para EBV-1 e EBV-2 em indivíduos 

coinfectados por infectados pelo HIV. Mesmo que em percentuais baixos, como os 

encontrados nos dois momentos do presente estudo, os dois tipos virais são 

capazes de infectar simultaneamente um mesmo hospedeiro, principalmente quando 

este apresenta uma doença imunossupressora. 

 Ao contrário do que ocorreu no momento M1, em que todas as amostras 

foram tipificadas, não puderam ser tipificadas quatro das 31 amostras (12,9%) do 

momento M2. Sabe-se que existem polimorfismos (Aitken et al., 1994, Buisson et al., 

1994, Higa et al., 2002, Sheng et al., 2004) na região do genoma que codifica o 

EBNA-2, e os iniciadores utilizados na PCR para detecção do vírus Epstein-Barr em 

nosso estudo eram direcionados para tal segmento. No entanto, o sequenciamento 

das 31 amostras coletadas no segundo momento não mostrou, após a análise das 

sequências, polimorfismos que justificassem grandes diferenças entre as mesmas e 

o protótipo viral B95.8. É possível que a tipificação viral, mediante ensaio de PCR 

genérica, não tenha sido possível devido a alguma alteração nucleotídica não 

revelada pelo sequenciamento. A classificação do EBV em 2 tipos virais não 

expressa a diversidade de variantes que podem ser encontradas em amostras 

clínicas. Existem, com base no gene EBNA-2, pelo menos 5 variantes do EBV-1 

(grupos 1, 2, 3a, 3b e 3e) frequentemente identificadas em estudos científicos.(Kwok 

et al., 2015). O sequenciamento realizado em nosso trabalho não permitiu a 

identificação de nenhum deles. Os tipos de EBV podem ser distinguidos através de 
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polimorfismos existentes nos genes virais EBNA-2, EBNA-3A, EBNA-3B e EBNA-3C 

(Dambaugh et al., 1984, Sample et al., 1990). É possível que se tivéssemos 

analisado, em nosso estudo, outros segmentos genômicos, além do EBNA-2, a 

tipificação completa poderia ter sido obtida. 

 A carga viral de EBV foi detectável em mais da metade das amostras orais no 

primeiro momento e em apenas 29% das amostras coletadas no segundo momento. 

Ruf & Wagner (2013) afirmam que a quantificação do DNA do EBV, via PCR, tem se 

mostrado uma ferramenta com bom potencial diagnóstico e um fator de prognóstico 

para doenças associadas ao EBV, além de uma forma de monitorar pacientes 

imunossuprimidos. As cargas virais absolutas, observadas nos momentos 1 e 2, não 

podem ser consideradas altas, pois apenas duas amostras orais do momento M1 

continham cargas superiores a 10.000 cópias/ml. Stevens e colaboradores (2001) 

consideram elevadas, em sangue total, cargas acima de 2.000 cópias/ml e sugerem 

o monitoramento da quantidade de DNA viral em casos de rejeição pós-transplante. 

Entretanto, Stevens e colaboradores (2002) afirmam que a carga de EBV não seria 

uma boa ferramenta de prognóstico de doenças relacionadas ao EBV em indivíduos 

infectados pelo HIV, pois encontraram altas cargas virais em indivíduos sem doença 

aparente. Apesar de o quadro clínico dos pacientes incluídos em nosso estudo não 

ter sido avaliado, não houve perdas por morte na população estudada, havendo a 

possibilidade de baixas cargas virais estarem ligadas à ausência de malignidades 

associadas ao EBV. Ademais, a variação quantitativa da carga viral do EBV pode ser 

um reflexo da intermitência de excreção, mencionada anteriormente. 

 Alguns trabalhos afirmam que a PCR quantitativa (qPCR) para EBV pode se 

tornar uma importante ferramenta diagnóstica, por ser um método extremamente 

sensível e específico (Fan & Robetorye, 2013, Ruf e Wagner, 2013). Em nosso 

estudo, a concordância entre a PCR quantitativa e a convencional foi regular e, se a 

qPCR fosse adotada como método diagnóstico de escolha, a PCR convencional 

apresentaria 100% de sensibilidade e 60% de especificidade, dados que ressaltam o 

valor diagnóstico que a técnica convencional ainda detém. 

 No presente estudo, houve diminuição significativa das cargas virais 

absolutas de EBV do momento M1 para o M2, sugerindo, novamente, a ação da 

TARV sobre a infecção pelo vírus Epstein-Barr. Amornthatree e colaboradores (2012) 

evidenciaram em seu trabalho um decréscimo da carga de EBV em pacientes sob 

TARV, sugerindo que a TARV atua diretamente sobre a replicação e reativação do 

EBV, além do papel que teria sobre a imunidade. 
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 A expressão do segmento genômico que codifica a proteína EBNA-2 ocorreu 

em 45,2% das amostras orais em M1 e em 44,4% das amostras em M2. A EBNA-2 

desempenha um importante papel na transformação de células, é um forte ativador 

da expressão gênica celular (Carter et al., 2002) e é uma das primeiras proteínas a 

ser sintetizada após a infecção (Lao et al., 2017). A presença do mRNA de EBNA-2 

em nossas amostras significa que há atividade viral, independentemente de haver 

replicação ou latência (Hernádi et al., 2010, Sabeti et al., 2003). O único tipo de 

latência em que EBNA-2 é expresso é o tipo III, característico de lesões 

linfoproliferativas (Thompson et al., 2004). Araújo e colaboradores (1996) reportaram 

um vínculo entre a expressão de EBNA-2 e o linfoma de Burkitt. Niedobitek e 

colaboradores (1995) encontraram 3/17 (17,6%) amostras derivadas de linfoma de 

Burkitt em que havia expressão de EBNA-2, enquanto Brousset e colaboradores 

(1996) encontraram positividade em 20% do material coletado de linfonodos de 

pacientes com linfadenopatia benigna. 

 Em nosso trabalho, apenas 3,2% das amostras de sangue total coletadas 

foram positivas quanto à detecção molecular do EBV. A presença do DNA do EBV 

nesse material pode ser considerada baixa quando comparada a estudos 

anteriormente publicados. Cocuzza e colaboradores (2014) encontraram até 63,6% 

de positividade para o EBV em células mononucleares de sangue periférico de 

pacientes com doença inflamatória do sistema nervoso. Pan e colaboradores (2017) 

encontraram 56% de amostras de sangue total contendo o DNA do EBV, coletadas 

de homens que fazem sexo com homens infectados pelo HIV. Nossos resultados 

sugerem que a detecção molecular do EBV é mais eficiente em amostras orais. É 

possível também que a circulação do EBV ocorra de forma independente em três 

compartimentos mais ou menos separados do organismo - cavidade oral, sangue 

periférico e plasma. Haveria, então, a possibilidade de existirem diferentes cepas do 

vírus em quantidades diversas em compartimentos distintos (Sitki-Green et al., 

2004), o que poderia explicar a detecção nas secreções orais e a ausência do vírus 

no sangue total, situação para a qual poderia também contribuir o estado 

imunológico do paciente. 

 A detecção de anticorpos anti-EBV no soro seria, aparentemente, um melhor 

método diagnóstico para o diagnóstico de infecção presente ou passada, aplicável a 

amostras sanguíneas ou de hemoderivados, uma vez que os níveis de anticorpos se 

mantêm por longo tempo, mesmo nos momentos em que o EBV se encontra em 

latência (Gulley & Tang, 2008). O teste imunoenzimático utilizado em nosso estudo 
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permitiu a detecção de anticorpos anti-EBV em todos os pacientes testados, apesar 

do baixo percentual de detecção molecular do EBV. 

 Ocorreu associação entre o tabagismo e o estado de infecção simultânea 

pelos tipos 1 e 2 do EBV no momento M1. O hábito de fumar já foi associado ao 

risco de desenvolvimento de carcinoma nasofaríngeo, câncer gástrico e linfoma de 

Hodgkin positivos para o vírus Epstein-Barr (Ali et al., 2015, Pan et al., 2017). Sabe-

se que ação dos carcinogênicos contidos no tabaco aumenta a chance de 

surgimento de tumores, principalmente em associação com a infecção pelo EBV. 

Corroborando o resultado encontrado em nossa análise, há trabalhos que apontam 

que o tabagismo pode induzir a reativação do vírus Epstein-Barr (Camargo et al., 

2014). Xu e colaboradores (2012) descreveram a reativação viral em linhagens 

celulares Akata e B95-8 após o contato das mesmas com material extraído de 

cigarros. 

 A ingestão de bebidas alcoólicas associou-se à detecção do EBV, do EBV-1 e 

da carga viral de EBV no momento M2. Apesar do consumo de álcool ter se 

associado ao desenvolvimento de linfoma de Hodgkin e câncer gástrico, ainda não 

há explicações claras sobre o papel do álcool sobre a infecção pelo vírus. Kim e 

colaboradores (2010) esclarecem que, em casos de carcinoma gástrico, o álcool 

potencializa de forma indireta a infecção pelo EBV, ao facilitar a entrada do vírus nas 

células gástricas, após lesão química das mesmas. 

 Existem estudos que sugerem que a presença do EBV-2 pode estar 

relacionada a uma maior atividade sexual e a inexistência de um parceiro sexual 

estável (Higgins et al., 2007, Santos et al., 2014). Corroborando tal fato, 

encontramos em nosso trabalho uma associação entre a infecção simultânea pelo 

EBV-1 e EBV-2 e o uso inconstante de preservativos nas relações sexuais. É 

possível que pacientes infectados pelo tipo 1 adquiram o tipo 2 por via sexual, e 

vice-versa. 

 O resultado da regressão logística mostrou que nenhuma significância 

estatística persiste quando as variáveis são consideradas em conjunto. É provável 

que outros fatores de natureza sociodemográfica ou laboratorial, incluídos na 

regressão logística, reduzam a relevância das variáveis estatisticamente 

significativas na análise univariada. 

 Apesar de não ter havido associação estatística entre a infecção pelo EBV e a 

contagem de linfócitos CD4+, menos da metade dos indivíduos apresentou 

contagem superior a 500 células/mm3 em ambos os momentos. Na literatura, os 
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dados referentes à relação entre positividade para o EBV e contagem de linfócitos T 

CD4+ são controversos. Boulter e colaboradores (1996) reportaram, em seu estudo 

com amostras orais de pacientes infectados pelo HIV, que não houve associação 

entre presença de EBV e contagem de células CD4+. O mesmo resultado foi obtido 

por Carvalho e colaboradores (2010). Ling e colaboradores (2003) descreveram a 

ausência de associação entre carga viral de EBV e contagem de células CD4+. 

Todavia, alguns trabalhos associam a presença do vírus Epstein-Barr a contagens 

baixas dos linfócitos. A leucoplasia pilosa oral, lesão benigna derivada da replicação 

do EBV na mucosa oral, já foi associada a níveis de linfócitos T CD4+ abaixo de 200 

células/mm3. A alta prevalência do EBV em saliva em casos de contagem baixa de 

células CD4+ já foi descrita (Miller et al., 2006). A imunidade celular desempenha um 

importante papel na contenção da infecção pelo vírus Epstein-Barr. Tão logo um 

sistema imunológico se torne debilitado, mais facilmente haverá infecção das células 

susceptíveis ao vírus. Nosso trabalho não contemplou a realização de experimentos 

que averiguassem a reativação viral. No entanto já se descreveu que a depleção de 

linfócitos T CD4+ prejudica o controle imunológico sobre as células infectadas pelo 

EBV (Heller et al., 2006). A literatura descreve que clones de linfócitos T CD4+ de 

pacientes portadores do EBV podem promover lise direta dos linfócitos B infectados 

ou transformados. (Brown, 2010). 

 Nossos achados apontam condições que poderiam afetar a detecção oral de 

DNA do EBV, como a TARV, e desempenhar um papel significativo na infecção pelo 

EBV, fortalecendo o sistema imunológico ou modificando a interação direta entre 

ambos os vírus. A pesquisa do DNA do EBV e do mRNA do gene EBNA 2 em 

amostras orais de pacientes HIV-positivos pode ser uma ferramenta útil para 

monitorar o status imunológico e a susceptibilidade dos indivíduos a possíveis 

complicações produzidas pelo EBV. Contudo, são necessários mais estudos sobre 

estas questões. 
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7. CONCLUSÕES 

 

 1. Nos 31 pacientes analisados para infecção oral por EBV em dois 

momentos, constatou-se a persistência do EBV e seus tipos, mesmo que em 

frequências distintas. 

 2. A atividade do gene viral EBNA-2 foi observada em quase metade da 

população positiva para EBV em ambos os momentos, ainda que em percentual 

menor em M2, indicando uma possível atividade de imortalização celular por parte 

do vírus. 

 3. A carga de EBV foi detectada em 67,7% dos esfregaços orais no momento 

M1 e 29% das amostras orais no momento M2. Os resultados mostraram queda da 

carga de EBV ao longo dos anos e associação, no momento M2, com o consumo de 

álcool.  

 4. Não foram encontradas variantes filogenéticas do EBV nas amostras orais 

analisadas.  

 5. Apesar de a detecção do EBV não ter ocorrido na cavidade oral de todos 

os pacientes, todos os indivíduos testados eram soropositivos para EBV. 

 6. As variáveis que se associaram, de alguma forma à infecção pelo EBV na 

análise univariada, perderam sua significância quando analisadas em conjunto. 

 7. O DNA do EBV no sangue total foi detectado em apenas um paciente, 

sugerindo que a técnica carece de valor diagnóstico.  
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9. ANEXOS 

9.1 ANEXO I 

 

Tabela 10. Infecção por EBV de acordo com variáveis demográficas e estado imunológico de 
pacientes infectados pelo HIV atendidos no HUAP nos 2 momentos estudados. 

Momento M2 

Variáveis N=31 
EBV Análise univariada 

Positivo Negativo 
OR IC 95 % p-valor 

N % N % 

Idade (anos)     0,41 0,38-4,53 0,62 

 Até 40 3 16,7 1 7,7    
 > 40  15 83,3 12 92,3    
Sexo     0,69 0,15-3,16 0,71 
 Feminino 7 38,9 4 30,8    

 Masculino 11 61,1 9 69,2    
Estado Civil     1,62 0,35-7,43 0,70 
 Parceiro(a) sexual não estável 13 72,2 8 61,5    

 Parceiro(a) sexual estável 5 27,8 5 38,5    
Etnia     0,66 0,11-3,99 0,67 

 Não branca 3 16,7 3 23,1    
 Branca 15 83,3 10 76,9    
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Infecção por EBV de acordo com variáveis demográficas e estado imunológico de pacientes 
infectados pelo HIV atendidos no HUAP nos 2 momentos estudados (continuação). 

Momento M2 

Variáveis N=31 
EBV Análise univariada 

Positivo Negativo 
OR IC 95 % p-valor 

N % N % 

Parceiros sexuais     1.07 0,25-4,49 >0,99 

 Nenhum no momento 8 44,4 6 46,2    
 Pelo menos um no momento 10 55,6 7 53,8    
Uso de preservativo     0,53 0,37-0,75 0,24 
 Em algumas relações/indeterminado 15 83,3 13 100    

 Nunca 3 16,7 0 0    
Escolaridade     1.07 0,25-4,49 >0,99 

 Sem instrução/ ensino fundamental 8 44,4 6 46,2    
 Ensino médio / ensino superior 10 55,6 7 53,8    
Uso de cigarro atualmente     5,50 0,93-32,20 0,066 
 Sim 9 50,0 2 15,4    
 Não 9 50,0 11 84,6    
Uso do cigarro     10,62 1.05-106,5 0,059 

 Nunca fumou 1 5,6 5 38,5    
 Já fumou 17 94,4 8 61,5    
Frequência bebida alcoólica     15,00 1,59-141,1 0,008 
 Menos de uma vez na semana/Não bebe 8 44,4 12 92,3    
 Pelo menos uma vez na semana 10 55,6 1 7,7    
Uso de drogas     1,50 0,12-18,54 >0,99 

 Nunca usou 16 88,9 12 92,3    
 Já usou 2 11,1 1 7,7    
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Tabela 10. Infecção por EBV de acordo com variáveis demográficas e estado imunológico de 
pacientes infectados pelo HIV atendidos no HUAP nos 2 momentos estudados (continuação). 

Momento M2 

Variáveis N=31 
EBV Análise univariada 

Positivo Negativo 
OR IC 95 % p-valor 

N % N % 
1 
Renda familiar*     1,42 0,32-6,17 0,72 

 Acima de R$1.500 9 52,9 8 61,5    
 Até R$1.500 8 47,1 5 38,5    
        
Tempo de diagnóstico do HIV     1,76 1,29-2,41 >0,99 

 Até 4 anos  1 5,6 0 0    
 > 4 anos 17 94,4 13 100    
2 
Contagem de células CD4+/ mm

3 + 
    0,55 0,39-0,76 >0,99 

  Até 200  1 5,9 0 0    
  > 200  16 94,1 13 100    
     1,66 0,38-7,15 0,71 

 Até 500  10 58,8 6 46,2    
 > 500  7 41,2 7 53,8    
Carga de HIV (cópias/ml)     1,57 0,24-10,21 >0.99 
 Detectável 4 22.2 2 15,4    
 Indetectável 14 77,8 11 84,6    
1  Renda familiar: no momento M2 um paciente não declarou a renda, sendo, portanto, o n desta categoria igual a 30 no momento M2. 

2 A contagem de células CD4 não pode ser obtida de um paciente, sendo, portanto, o n desta categoria igual a 30 no momento M2. 

NA A variável não se aplica a esse momento. 

*Teste qui-quadrado 
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Tabela 11. Infecção por EBV-1, variáveis demográficas e estado imunológico relacionados aos pacientes infectados pelo HIV 
atendidos no HUAP nos dois momentos estudados. 

Variáveis 
(n=31) 

EBV-1, momento M1 EBV-1, momento M2 
Positivo Negativo Análise Univariada Positivo Negativo Análise Univariada 

N % N % OR IC95% valor 
p 

N % N % OR IC95% valor 
p 

Idade (anos)     1,63 0,26-9,97 0,68     0,68 0,05-8,00 >0,99 

 Até 40  2 22,2 7 31,8    1 16,7 3 12,0    
 > 40  7 77,8 15 68,2    5 83,3 22 88,0    
Sexo     2,42 0,40-14,46 0,42     3,33 0,33-32,95 >0,99 

 Feminino 2 22,2 9 40,9    1 16,7 10 40,0    
 Masculino 7 77,8 13 59,1    5 83,3 15 60,0    
Estado Civil     1,14 0,22-5,86 >0.99     2,81 0,28-27,97 >0,99 

 Parceiro(a) sexual não 
estável 

6 66,7 14 63,6    5 83,3 16 64,0    

 Parceiro(a) sexual 
estável 

3 33,3 8 36,4    1 16,7 9 36,0    

Etnia     0,31 0,50-1,99 0,32     2,62 0,35-19,51 0,56 

 Não branca 3 33,3 3 13,6    2 33,3 4 16,0    
 Branca 6 66,7 19 86,4    4 66,7 21 84,0    
Parceiros sexuais     NA       5,41 0,55-53,27 0,18 

 Nenhum no momento NA  NA     1 16,7 13 52,0    
 Pelo menos um no 

momento 
NA  NA     5 83,3 12 48,0    

Uso de preservativo     NA       0,78 0,64-0,95 >0,99 

 Em algumas 
relações/indeterminado 

NA  NA     6 100 22 88,0    

 Nunca NA  NA     0 0 3 12,0    
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Infecção por EBV-1, variáveis demográficas e estado imunológico relacionados aos pacientes infectados pelo HIV atendidos no 
HUAP nos dois momentos estudados. 

Variáveis 
(n=31) 

EBV-1, momento M1 EBV-1, momento M2 
Positivo Negativo Análise Univariada Positivo Negativo Análise Univariada 

N % N % OR IC95% valor 
p 

N % N % OR IC95% valor 
p 

Escolaridade     0,55 0,11-2,65 0,69     0,33 0,05-2,17 0,37 

 Sem instrução/ ensino 
fundamental 

4 44,4 13 59,1    4 66,7 10 40,0    

 Ensino médio / ensino 
superior 

5 55,6 9 40,9    2 33,3 15 60,0    

Uso de cigarro atualmente     0,97 0,15-6,24 >0.99     5,14 0,76-34,68 0,15 
 Sim 2 22,2 5 22,7    4 66,7 7 28,0    
 Não 7 77,8 17 77,3    2 33,3 18 72,0    
Uso do cigarro     3,00 0,30-29,35 0,63     1,31 1,05-1,64 0,30 

 Nunca fumou 1 11,1 6 27,3    0 0 6 24,0    
 Já fumou 8 88,9 16 72,7    6 100 19 76,0    
Frequência bebida 
alcoólica 

    NA       15,83 1,53-163,5 0,013 

 Menos de uma vez na 
semana/Não bebe 

NA  NA     1 16,7 19 76,0    

 Pelo menos uma vez na 
semana 

NA  NA     5 83,3 6 24,0    

Uso de drogas            2,30 0,17-30,59 0,48 
 Nunca usou NA  NA     5 83,3 23 92,0    
 Já usou NA  NA     1 16,7 2 8,0    
1 
Renda familiar     NA       0,84 0,12-5,99 >0,99 

 Acima de R$1.500 NA  NA     3 60,0 14 56,0    
 Até R$1.500 NA  NA     2 40,0 11 44,0    
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Tabela 11. Infecção por EBV-1, variáveis demográficas e estado imunológico relacionados aos pacientes infectados pelo HIV 
atendidos no HUAP nos dois momentos estudados (continuação). 

Variáveis 
(n=31) 

EBV-1, momento M1 EBV-1, momento M2 
Positivo Negativo Análise Univariada Positivo Negativo Análise Univariada 

N % N % OR IC95% valor 
p 

N % N % OR IC95% valor 
p 

Tempo de diagnóstico do 
HIV 

    0,09 0,01-1,09 0,063     6,00 2,69-13,35 0,19 

 Até 4 anos  3 33,3 1 4,5    1 16,7 0  0    
 > 4 anos 6 66,7 21 95,5    5 83,3 25  100    
2 
Contagem de células 
CD4+/ mm

3     2,72 0,52-14,16 0,38     0,17 0,07-0,38 0,20 

 Até 200  4 44,4 5 22,7    1 16,7 0 0    
 > 200  5 55,6 17 77,3    5 83,3 24 100    
     2,04 0,77-5,42 0,21     2,00 0,30-13,06 0,65 

 Até 500  6 66,7 13 59,1    4 66,7 12 50,0    
 > 500  3 33,3 9 40,9    2 33,3 12 50,0    
Carga de HIV (cópias/ml)     0,50 0,83-3,01 0,67     7,33 0,98-54,40 0,069 

 Detectável 2 22,2 8 36,4    3 50,0 3 12,0    
 Indetectável 7 77,8 14 63,6    3 50,0 22 88,0    
1: Renda familiar: no momento M2 um paciente não declarou a renda, sendo, portanto, o n desta categoria igual a 30 no momento M2. 

2: a contagem de células CD4 não pode ser obtida de um paciente, sendo, portanto, o n desta categoria igual a 30 no momento M2. 

NA: variável não se aplica a esse momento. 

*Teste qui-quadrado 
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Tabela 12. Coinfecção pelos tipos de EBV e variáveis relacionadas aos pacientes infectados pelo HIV atendidos no HUAP nos 2 
momentos estudados. 

Variáveis 
(n=31) 

EBV-1 e 2, momento M1 EBV-1 e 2, momento M2 
Positivo Negativo Análise Univariada Positivo Negativo Análise Univariada 

N % N % OR IC95% 
valor 

p 
N % N % OR IC95% 

valor 
p 

Idade (anos)     0,35 0,041-2,97 0,56     0,37 0,029-4,85 0,44 

 Até 40  2 50,0 7 25,9    1 25,0 3 11,1 '   
 > 40  2 50,0 20 74,1    3 75,0 24 88,9    
Sexo     0,50 0,06-4,15 0,60     0,50 0,06-4,15 0,60 

 Feminino 2 50,0 9 33,3    2 50,0 9 33,3    
 Masculino 2 50,0 18 66,7    2 50,0 18 66,7    
Estado Civil     0,14 0,01-1,56 0,11     0,42 0,05-3,53 0,57 

 Parceiro(a) sexual não 
estável 

1 25,0 19 70,4    2 50,0 8 29,6    

 Parceiro(a) sexual 
estável 

3 75,0 8 29,6    2 50,0 19 70,4    

Etnia     0,77 0,63-0,95 0,56     0,84 0,70-0,99 0,56 

 Não branca 0 0 6 22,2    0 0 6 22,2    
 Branca 4 100 21 77,8    4 100 21 77,8    
Parceiros sexuais     NA       0,80 0,9-6,54 >0,99 

 Nenhum no momento NA  NA     2 50,0 12 44,4'    
 Pelo menos um no 

momento 
NA  NA     2 50,0 15 55,6    

Uso de preservativo     NA       26,00 1,58-426,8 0,037 

 Em algumas relações 
/indeterminado 

NA  NA     2 50,0 1 3,7    

 Nunca NA  NA     2 50,0 26 96,3    
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Tabela 12. Coinfecção pelos tipos de EBV e variáveis relacionadas aos pacientes infectados pelo HIV atendidos no HUAP nos 2 
momentos estudados (continuação). 

Variáveis 
(n=31) 

EBV-1 e 2, momento M1 EBV-1 e 2, momento M2 
Positivo Negativo Análise Univariada Positivo Negativo Análise Univariada 

N % N % OR IC95% 
valor 

p 
N % N % OR IC95% 

valor 
p 

Escolaridade     2,78 0,25-30,27 0,60     2,78 0,25-30,27 0,60 

 Sem instrução/ ensino 
fundamental 

3 75,0 14 51,9    1 25,0 13 48,1    

 Ensino médio / ensino 
superior 

1 25,0 13 48,1    3 75,0 14 51,9    

Uso de cigarro atualmente     17,25 1,46-210,12 0,028     2,81 0,28-27,97 >0,99 
 Sim 3 75,0 4 14,8    1 25,0 10 37,0    
 Não 1 25,0 23 85,2    3 75,0 17 63,0    
Uso do cigarro     0,85 0,07-9,81 >0,99     1,19 1,00-1,41 0,56 

 Nunca fumou 1 25,0 6 22,2    0  0 6 22,2    
 Já fumou 3 75,0 21 77,8    4  100 21 77,8    
Frequência bebida 
alcoólica 

    NA       2,00 0,24-16,61 0,60 

 Menos de uma vez na 
semana/Não bebe 

NA  NA     2 50,0 18 66,7    

 Pelo menos uma vez na 
semana 

NA  NA     2 50,0 9 33,3    

Uso de drogas     NA       0,85 0,73-0,99 >0.99 
 Nunca usou NA  NA     4 100 24 88,9    
 Já usou NA  NA     0 0 3 11,1    
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Tabela 12. Coinfecção pelos tipos de EBV e variáveis relacionadas aos pacientes infectados pelo HIV atendidos no HUAP nos 2 
momentos estudados (continuação). 

Variáveis 
(n=31) 

EBV-1 e 2, momento M1 EBV-1 e 2, momento M2 
Positivo Negativo Análise Univariada Positivo Negativo Análise Univariada 

N % N % OR IC95% 
valor 

p 
N % N % OR IC95% 

valor 
p 

1 
Renda familiar NA  NA         1,36 0,1611,23 >0,99 

 Acima de R$1.500        2 50,0 15 57,7    
 Até R$1.500        2 50,0 11 42,3    
Tempo de diagnóstico do 
HIV 

    0,85 0,72-0,99 >0,99     1,15 1,00-1,32 >0,99 

 Até 4 anos  0  0 4 14,8    0 0 1 3,7    
> 4 anos 4 100,0 23 85,2    4 100 26 96,3    
2 
Contagem de células 

CD4+/ mm
3
 

    2,85 0,33-24,29 0,56     0,86 0,74-0,99 >0,99 

 Até 200  2 50,0 7 25,9    0 0 1 3,8    
 > 200  2 50,0 20 74,1    4 100 25 96,2    
     2,06 0,18-22,50 >0,99     0,85 0,10-7,04 >0,99 

 Até 500  3 75,0 16 59,3    2 50,0 14 53,8    
 > 500  1 25,0 11 40,7    2 50,0 12 46,2    
Carga de HIV (cópias/ml)     8,57 0,76-96,52 0,087     1,46 0,1217,21 >0,99 

 Detectável 3 75,0 7 25,9    1 25,0 5 18,5    
 Indetectável 1 25,0 20 74,1    3 75,0 22 81,5    
1: Renda familiar: no momento M2 um paciente não declarou a renda, sendo, portanto, o n desta categoria igual a 30 no momento M2. 
2: a contagem de células CD4 não pode ser obtida de um paciente, sendo, portanto, o n desta categoria igual a 30 no momento M2. 
NA: variável não se aplica a esse momento. 
*Teste qui-quadrado 
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Tabela 13. Carga de EBV e variáveis relacionadas aos pacientes infectados pelo HIV atendidos no HUAP nos 2 momentos 
estudados. 

Variáveis 
(n=31) 

Carga de EBV, momento M1 Carga de EBV, momento M2 

Detectável Indetectável Análise Univariada Detectável Indetectável Análise Univariada 

N % N % OR IC 95% valor 
p 

N % N % OR IC95% 
valor 

p 

Idade (anos)     0,66 0,06-7,35 >0,99     0,09 0,008-1,09 0,63 

 Até 40 3 14,3 1 10,0    3 33,3 1 4,5    
 > 40 18 85,7 9 90,0    6 66,7 21 95.5    
Sexo     4,80 0,95-24,14 0,10     1,14 0,22-5,86 >0,99 
 Feminino 5 23,8 6 60,0    3 33,3 8 36,4    
 Masculino 16 76,2 4 40,0    6 66,7 14 63,6    
Estado Civil     1,33 0,28-6,32 >0,99     0,46 0,093-2,35 0,41 

 Parceiro(a) sexual não 
estável 

14 66,7 6 60,0    5 55,6 16 72,7    

 Parceiro(a) sexual estável 7 33,3 4 40,0    4 44,4 6 27,3    
Etnia     0,60 0,43-0,82 0,14     1,28 0,19-8,67 >0,99 

 Não branca 6  28,6 0 0    7 77,8 4 18,2    
 Branca 15 71,4 10 100    2 22,2 18 81,8    
Parceiros sexuais NA  NA         4,20 0,70-24,94 0,13 

 Nenhum no momento        2 22,2 12 54,5    
 Pelo menos um no 

momento 
       7 77,8 10 45,5    

Uso de preservativo NA  NA         6,00 0,46-76,71 0,19 

 Em algumas 
relações/indeterminado 

       7 77,8 21 95,5    

 Nunca        2 22,2 1 4,5    
Escolaridade     0,18 0,03-1,10 0,068     0,55 0,11-2,65 0,69 

 Sem instrução/ ensino 
fundamental 

12 57,1 2 20,0    5 55,6 9 40,9    

 Ensino médio / ensino 
superior 

9 42,9 8 80,0    4 44,4 13 59,1    

Uso de cigarro atualmente     0,80 0,12-5,07 >0,99     3,33 0,66-16,76 0,21 

 Sim 5 23,8 2 20,0    5 55,6 6 27,3    
 Não 16 76,2 8 80,0    4 44,4 16 72,7    
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Tabela 13. Carga de EBV e variáveis relacionadas aos pacientes infectados pelo HIV atendidos no HUAP nos 2 momentos estudados 
(continuação). 

Variáveis 
(n=31) 

Carga de EBV, momento M1 Carga de EBV, momento M2 

Detectável Indetectável Análise Univariada Detectável Indetectável Análise Univariada 

N % N % OR IC 95% valor 
p 

N % N % OR IC95% 
valor 

p 

Uso do cigarro     1,82 0,32-10,34 0,65     0,72 0,56-0,93  0,10 

 Nunca fumou 4 19,0 3 30,0    0 0 6 27,3    
 Já fumou 17 81,0 7 70,0    9 100 16 72,7    
Frequência bebida 
alcoólica 

NA  NA         6,80  1,23–37,49 0,038 

 Menos de uma vez na 
semana/Não bebe 

       3 33,3 17 77,3    

 Pelo menos uma vez na 
semana 

       6 66,7 5 22,7    

Uso de drogas NA  NA         0,67 0,52-0,87 0,53 
 Nunca usou        9 100 19 86,4    
 Já usou        0 0 3 13,6    
1 
Renda familiar NA  NA         2,03 0,41-9,88 0,44 

 Acima de R$1.500        4 44,4 13 61,9    
 Até R$1.500        5 55,6 8 38,1    
Tempo de diagnóstico do 
HIV 

    1,50 1,16-1,93 >0,99     1,42 1,13-1,80 >0,99 

 Até 4 anos 1 4,8 0 0    0 0 1 4,5    
 > 4 anos 20 95,2 10 100    9 100 21 95,5    
2 
Contagem de células 

CD4+/ mm
3     2,00  0,33-12,04 0,67     0,69  0,54-0,88 >0,99 

 Até 200 7 33,3 2 20,0    0 0 1 4,8    
 > 200 14 66,7 8 80,0    9 100 20 95,2    
     1,08 0,23-5,06 >0,99     2,20 0,43-11,21 0,44 

 Até 500 13 61,9 6 60,0    6 66,7 10 47,5    
 > 500 8 38,1 4 40,0    3 33,3 11 52,4    
Carga de HIV cópias/ml     6,75 0,71-63,37 0,10     3,16 0,50-20,03 0,32 

 Detectável 9 42,9 1 10,0    3 33,3  3 13,6    
 Indetectável 12 57,1 9 90,0    6 66,7  19 86,4    
1: Renda familiar: no momento M2 um paciente não declarou a renda, sendo, portanto, o n desta categoria igual a 30 no momento M2 

2: a contagem de células CD4 não pode ser obtida de um paciente, sendo, portanto, o n desta categoria igual a 30 no momento M2. 

NA: variável não se aplica a esse momento. 

*Teste qui-quadrado 



 

 

 

 


