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RESUMO
O parvovírus humano B19 (B19V) está relacionado a diferentes quadros clínicos, dentre eles
a anemia crônica em pacientes infectados pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV).
Objetivos: Determinar a soroprevalência de anticorpos IgG anti-B19V; estabelecer a
frequência da soroconversão para o B19V; identificar a ocorrência de anemia prolongada
nos pacientes que apresentaram soroconversão. Métodos: Foram estudados pacientes
adultos, infectados pelo HIV, com amostras sanguíneas coletadas entre novembro/2001 e
outubro/2008 e estocadas na soroteca do Serviço de Doenças Infecciosas e Parasitárias,
Hospital Universitário Antônio Pedro, Niterói, RJ, para a detecção de anticorpos IgG e IgM
específicos por ensaio imunoenzimático. A avaliação clínica foi feita pela revisão de
prontuários médicos. Resultados: Anticorpos IgG anti-B19V foram detectados em 164/261
pacientes (62,9%-IC-95%:56,7-68,7%). A soroprevalência não foi influenciada pelo sexo,
idade, escolaridade, município de residência, linfócitos CD4+ e CD8+, relação CD4+/CD8+,
concentração de hemoglobina e ano de coleta da amostra sanguínea. A chance dos
pacientes com carga viral do HIV<10.000 cópias/mL serem soropositivos para o B19V foi
igual a 2,2 vezes a dos pacientes com carga viral ≥10.000 cópias/mL [RC: 2,21 (IC95%:1,15-4,24)]. A soroconversão foi constatada em 28 (31,8%) dos 88 pacientes; em três
foi detectada a presença de IgM anti-B19V. A soroconversão foi mais frequente nas
amostras coletadas em 2005 (9/28–32,1%) e 2006 (6/28–21,4%) e não variou com o sexo,
idade, nível educacional, município de residência, classificação clínica do HIV, linfócitos
CD4+ e CD8+ e carga viral do HIV. A chance dos pacientes que apresentaram
soroconversão serem anêmicos foi igual a 5,4 vezes a dos pacientes que não apresentaram
soroconversão [RC:5,40 (IC-95%:1,33-22,93)]. Em uma paciente ocorreu hidropisia e óbito
fetal por toxoplasmose congênita consequente à reativação assintomática da infecção
materna. A anemia prolongada foi observada em 8/28 pacientes que apresentaram
soroconversão e em um deles foi relacionada exclusivamente à infecção pelo B19V. Em 20
pacientes não havia dados clínicos e laboratoriais que pudessem identificar a ocorrência de
anemia prolongada. Conclusões: A prevalência de anticorpos IgG anti-B19V foi influenciada
apenas pela carga viral do HIV, sendo mais elevada nos pacientes com carga viral do
HIV<10.000 cópias/mL. Dos 88 (31,8%) pacientes suscetíveis ao B19V, 31,8% adquiriram a
infecção, principalmente durante os períodos epidêmicos. A soroconversão para o B19V não
foi influenciada pelas variáveis estudadas e estava fortemente associada à anemia na última
amostra negativa para IgG anti-B19V. Anemia prolongada ocorreu em pelo menos 28,6%
dos pacientes que apresentaram soroconversão. A presença de anemia prolongada,
especialmente durante epidemias de B19V, deve alertar o médico para a possibilidade de
infecção pelo B19V. Na era da terapia antirretroviral altamente potente, e consequente
reconstituição imune, a infecção pelo B19V pode cursar com anemia prolongada de menor
gravidade.
Palavras-chave: parvovírus B19; soroprevalência; soroconversão; HIV; anemia; aids.

ABSTRACT
Human parvovirus B19 (B19V) gives rise to many different clinical manifestations, including
chronic anemia in Human Immunodeficiency Virus (HIV)-infected patients. Objectives: to
establish the seroprevalence of IgG antibodies to B19V; to find the seroconversion frequency
to B19V; and to identify the occurrence of chronic anemia in patients who seroconverted to
B19V. Methods: Adult HIV-infected patients with at least one blood sample stored were
studied at Infectious Diseases Department, Hospital Universitário Antônio Pedro, Niterói, RJ,
in order to detect IgG and IgM antibodies to B19V by enzyme-linked immunosorbent assay.
Medical records were reviewed for clinical evaluation. Results: serum samples were
collected between November 2001-October 2008. B19V antibodies were detected in 164
patients (62.9%, 95%-CI: 56.7-68.7%). Seroprevalence was not influenced by gender, age,
educational level, municipality of residence, CD4+ and CD8+ lymphocytes, CD4+/CD8+ ratios,
hemoglobin level and year of collection of the serum samples. Patients with HIV load
<10,000 copies/mL were 2.2 times more likely to be seropositive to B19V than those with
viral load ≥10,000 copies/mL [OR: 2.21 (95%-CI: 1.15-4.24)]. Seroconversion was detected
in 28/88 patients (31.8%); in three cases IgM anti-B19V was found; Seroconversion was
more frequent in serum samples collected in 2005 (9/28, 32.1%) and 2006 (6/28, 21.4%).
Seroconversion was not influenced by gender, age, educational level, municipality of
residence, HIV clinical classification, CD4+ and CD8+ lymphocytes and HIV viral load.
Patients who seroconverted were 5.40 times more likely to have anemia than those who did
not [OR: 5.40 (95%-CI: 1.33-22.93)]. Congenital toxoplasmosis leading to hydrops fetalis and
fetal death was diagnosed in one case and attributed to the asymptomatic reactivation of
maternal infection. Chronic anemia was observed in 8/28 patients who seroconverted; in one
of them no other cause than B19V infection was found. In 20 patients there were no clinical
and laboratorial data with which to support the occurrence of chronic anemia. Conclusions:
The seroprevalence IgG anti-B19V was influenced only by HIV viral load, with higher values
in patients with HIV load <10,000 copies/mL. In this study 88 (31.8%) patients were
susceptible to B19V infection and 31.8% of them ultimately acquired the infection, often
during B19V epidemic periods. Seroconversion to B19V was not influenced by the variables
studied, but was associated with anemia in the last IgG-B19V-negative serum sample.
Chronic anemia occurred in at least 28.6% patients who seroconverted. The presence of
chronic anemia should, especially during B19V epidemics, alert physicians to the possibility
of B19V infection. In the highly active antiretroviral therapy era, and with the consequent
trend to immune reconstitution, B19V infection may course with less severe chronic anemia.

Keywords: parvovirus B19; seroprevalence; seroconversion; HIV; anemia; aids.
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1

O vocábulo aids, do inglês acquired immunodeficiency syndrome, será utilizado nesta Tese para
designar a síndrome de imunodeficiência adquirida. Nos países de língua latina esta síndrome é
designada sida, mas a palavra aids tornou-se corrente na mídia escrita e falada e passou a ser
utilizada por médicos e cientista no Brasil, sendo por fim incluída oficialmente no vocabulário
brasileiro na medida em que o Ministério da Saúde do Brasil criou a Coordenação Nacional de DST e
Aids. Como foi incorporada ao vernáculo, com a referenda do Ministério da Saúde do Brasil, o termo
aids será utilizado, como substantivo feminino, grafado nas frases com letra minúscula (TAVARES,
W. & MARINHO, L.A.C. Rotinas de diagnóstico e tratamento das doenças infecciosas e parasitárias.
Rio de Janeiro, Ed. Atheneu, 2004).
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1 INTRODUÇÃO

Desde

a

implantação

da

vigilância

epidemiológica

das

viroses

exantemáticas no Serviço de Doenças Infecciosas e Parasitárias (DIP) do Hospital
Universitário Antônio Pedro (HUAP), a partir de janeiro de 1994, cada vez mais vem
aumentando o nosso interesse pela infecção pelo parvovírus humano B19 (B19V).
Desse estudo já resultaram várias publicações sobre o assunto (OLIVEIRA et al.,
1996; OLIVEIRA et al., 1999; OLIVEIRA et al., 2001; SETÚBAL, 2001). Oliveira e
colaboradores (2002) constataram um padrão cíclico na incidência da infecção pelo
B19V, identificando três surtos da doença, ocorridos em 1994, 1998 e em 1999, com
maior atividade viral a cada quatro ou cinco anos, prevendo a ocorrência de um novo
surto para o ano de 2004, o que de fato ocorreu nesse ano e, novamente, em 2005
(OLIVEIRA et al., 2005) (Figura 1).
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DIP/UFF – Distribuição das doenças exantemáticas durante
o período de estudo (janeiro/1994-dezembro/2008)
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Figura 1 – DIP/UFF - Distribuição das doenças exantemáticas (janeiro/1994setembro/2008)
Fonte: Estudo da frequência da infecção pelo parvovírus B19 em casos de doenças exantemáticas no
período de 1994 a 2004. OLIVEIRA et al., 2005.
2005-2008: OLIVEIRA, informação verbal.

Em 1997 a investigação sobre o B19V se estendeu aos pacientes
infectados pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) acompanhados no Serviço de
DIP/HUAP, resultando em diversas publicações: a) AGUIAR e colaboradores (2001),
no período de setembro/1997 a janeiro/1998, avaliaram 55 pacientes infectados pelo
HIV. Todos estavam sob terapia antirretroviral (TARV) e apenas um tinha linfócitos T
CD4+ abaixo de 200 células/mm³. Os soros foram examinados por ensaio
imunoenzimático de captura para detectar anticorpo da classe imunoglobulina M (IgM)
anti-B19V e imunofluorescência indireta para a detecção de anticorpo da classe
imunoglobulina G (IgG) anti-B19V. Não foi encontrado anticorpo IgM anti-B19V, mas
foi notada uma prevalência de 91% de IgG anti-B19V. Em seis pacientes verificou-se
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a presença de ácido desoxirribonucleico (DNA) do B19V por hibridização em dot-blot,
o que não se confirmou pela reação em cadeia da polimerase (polimerase chain
reaction – PCR). Nenhum desses seis pacientes tinha anemia. Os autores concluíram
que a infecção persistente causando anemia é pouco frequente nos pacientes sob
TARV; b) SETÚBAL e colaboradores (2003) estudaram as diferenças clínicas da
infecção pelo B19V em dois indivíduos infectados pelo HIV. O paciente ainda
imunocompetente, sem a síndrome da imunodeficiência adquirida (aids), apresentou
um exantema morbiliforme que regrediu espontameamente, enquanto que o outro
indivíduo, com aids, apresentou aplasia medular que respondeu ao tratamento com
imunoglobulina intravenosa (IGIV). Os autores concluíram que nos pacientes com aids
acometidos de aplasia eritrocítica está indicada a pesquisa de DNA do B19V, a fim de
diagnosticar a infecção por este vírus, diminuindo as preocupações sobre anemia por
drogas, evitando que o paciente seja submetido a manobras diagnósticas invasivas e
impedindo a transmissão da infecção; c) SETÚBAL e colaboradores (2004)
investigaram a frequência de doadores de sangue virêmicos durante um período de
maior atividade viral do B19V. Dentre os 1303 doadores testados em 1998 e 1999,
encontraram um doador virêmico, em 1999, concluindo que em períodos de alta
atividade viral o teste de hemaglutinação em gel pode ser útil para evitar que sangue
altamente virêmico seja transfundido em pacientes suscetíveis à infecção pelo B19V.

Dando sequência à avaliação da infecção persistente pelo B19V,
SETÚBAL e colaboradores (2006) apresentaram um estudo sobre a investigação de
evidências de infecção pelo B19V em 73 pacientes com aids ou HIV-positivos
submetidos à necropsia ou biópsia de medula óssea no HUAP, entre 1988 e 2002.
O material de medula óssea estocado em parafina foi submetido a exame
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histopatológico, imuno-histoquímica e hibridização in situ. Os cortes histológicos foram
corados pela hematoxilina-eosina (HE) e examinados à microscopia óptica. Com esse
trabalho foi possível concluir que a frequência de infecção pelo B19V no material
examinado foi de 1,4% e que a biópsia da medula óssea corada pela HE, pela sua
simplicidade, pode e deve ser empregado como um teste de triagem em pacientes
HIV-positivos com anemia. No entanto, tais autores destacaram que a importância da
infecção pelo B19V na gênese da anemia persistente em paciente infectado pelo HIV
ainda necessitava confirmação por estudos adicionais, com o concurso da observação
clínica. Os resultados desse estudo, por não serem conclusivos, nos estimularam a
procurar estabelecer a importância da infecção pelo B19V entre os pacientes HIVpositivos ou com aids em nosso meio. É provável que a magnitude deste problema só
possa ser determinada com estudos que envolvam a minuciosa coleta de dados
clínicos, incluindo a associação com outras infecções oportunistas, com o uso de
medicamentos que podem causar anemia, com transfusão de sangue ou
hemoderivados assim como a resposta ao tratamento com IGIV dos indivíduos
imunodeficientes acometidos de anemia atribuída ao B19V. No sentido de implantar
no Serviço de DIP/HUAP um acompanhamento dos pacientes infectados pelo HIV e
dar sequência ao estudo acima referido, iniciou-se a partir de novembro/2001 a coleta
sistemática de amostras sanguíneas de todos os pacientes que se apresentam para
testes de carga viral do HIV e contagem de linfócitos T CD4+. Essas amostras
sanguíneas são coletadas sequencialmente, após a assinatura de um termo de
consentimento livre e esclarecido (Apêndice 1). Esse material foi utilizado para a
realização desta pesquisa.

2 REVISÃO DA LITERATURA
2.1

A INFECÇÃO PELO PARVOVÍRUS HUMANO B19
O B19V foi descoberto em 1974, na Inglaterra, por Yvonne Cossart e

colaboradores (COSSART et al., 1975). Foi também descrito na França, em 1972,
com o nome de antígeno Aurillac e no Japão, em 1979, como vírus Nakatani
(COUROUCÉ et al., 1984a; COUROUCÉ et al., 1984b; OKOCHI et al., 1984). A
princípio não foi associado a uma doença específica, mas Cossart e colaboradores
(1975) acharam que o novo agente, possivelmente infeccioso, pudesse ter
importância na prática clínica, uma vez que poderia ser confundido com o antígeno
de superfície do vírus B da hepatite.

Em 1981, também na Inglaterra, Pattison e colaboradores (1981)
encontraram evidências de infecção pelo B19V em crianças com anemia falciforme
que apresentaram crise aplástica transitória (CAT), o que foi confirmado com os
estudos sobre as epidemias que ocorreram simultaneamente na Jamaica e no Reino
Unido em 1979 e 1980, quando cerca de 13% das crianças portadoras de anemia
falciforme, suscetíveis ao B19V, apresentaram CAT (SERJEANT et al., 1981;
ANDERSON, 1982). A CAT é um episódio único na vida de um indivíduo
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(SERJEANT et al., 1993). Posteriormente, outros autores relacionaram a infecção
pelo B19V à CAT associada a outras doenças hematológicas, como a talassemia
(LEFRERE et al., 1986; SAARINEM et al., 1986), esferocitose hereditária (HANADA
et al., 1988; CUBEL et al., 1992) e em outras condições que cursam com “estresse
eritrocítico”, como malária (WILDING et al., 2006), anemia hemolítica associada a
lúpus eritematoso sistêmico (KOCH et al., 1990), anemia ferropriva, hemorragia
aguda ou período após o transplante de medula óssea (BROWN et al., 1994c).
Como afirmou Cossart, em 1981, o B19V encontrara, enfim, uma doença.

Na década de 1980, Anderson e colaboradores demonstraram que o
B19V é o agente etiológico do eritema infeccioso (ANDERSON et al., 1983;
ANDERSON et al., 1984), achados confirmados pelo estudo de uma epidemia
ocorrida no Japão (NUNOUE et al., 1985).

A partir de 1984 foram publicadas descrições da associação entre o B19V
e a hidropisia fetal não imune (BROWN et al., 1984; KNOTT & WELPLY, 1984;
ANDERSON et al., 1988; NASCIMENTO et al., 1990a; CUBEL et al., 1996). A taxa
estimada de transmissão fetal é de aproximadamente 33%, enquanto que evolução
desfavorável do feto ocorre com menos frequência, variando de 1% a 1,5% nos anos
endêmicos e 5% a 15% durante os anos epidêmicos. O risco parece ser maior para
o feto quando a infecção ocorre nas primeiras 22 semanas de gestação (JORDAN,
2001). A infecção da gestante pelo B19V frequentemente cursa com infecção fetal
assintomática (KOCH et al., 1993; HARGER et al., 1998; KOCH et al., 1998;
FREITAS et al., 1999). Quando a infecção materna ocorre nas primeiras 20
semanas de gestação, pode resultar em morte fetal (TOLFVENSTAM et al., 2001;
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ENDERS et al., 2004). A infecção da gestante pode ser assintomática ou cursar com
exantema inespecífico, febre ou poliartralgia (HARGER et al., 1998; SILVA et al.,
2006; ENDERS et al., 2007). A infecção congênita pelo B19V também pode causar
anemia crônica no recém-nascido (BROWN et al., 1994a; RUGOLOTTO et al.,
1999). NAGEL e colaboradores (2007) encontraram evidências de retardo do
desenvolvimento neurológico em crianças que tiveram hidropisia fetal e que foram
tratadas com transfusão sanguínea intrauterina. A alteração neurológica não foi
relacionada à anemia fetal, por isso os autores levantaram a hipótese de que o dano
ao sistema nervoso central tivesse sido causado pelo B19V. Embora as
anormalidades fetais associadas à infecção pelo B19V sejam raras, já foi observada
a ocorrência de hidrocefalia, cicatrizes no sistema nervoso central e calcificação
esplênica (KATZ et al., 1996).

Em 1986, VAN HORN e colaboradores publicaram pela primeira vez a
associação entre imunodeficiência e a anemia crônica causada pela infecção
prolongada pelo B19V. Outros relatos de infecção crônica pelo B19V em pessoas
imunodeficientes foram publicados nos anos seguintes (KURTZMAN et al., 1987;
KURTZMAN et al., 1988; KURTZAN et al., 1989; WEILAND et al., 1989). A
anemia crônica pelo B19V já foi relatada em pacientes com leucemia linfocítica
aguda, leucemia linfocítica crônica, leucemia mielóide crônica, leucemia mielóide
aguda,

síndrome

mielodisplásica,

linfoma,

astrocitoma,

tumor

de

Wilms,

transplante de órgãos e de medula óssea, quimioterapia para tratamento de
câncer e com o uso de imunossupressores, como corticosteróides (CALVET et
al., 1999; HEEGAARD & BROWN, 2002; PLENTZ et al., 2004; ADLER & KOCH,
2006; SHARMA et al., 2006). Ainda na década de 1980 foi identificada pela
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primeira vez a associação da infecção pelo B19V, causando anemia crônica, com
a aids (ANDERSON et al., 1985b). Posteriormente, outros relatos foram descritos
na literatura (CHRYSTIE et al., 1990; FRICKHOFEN et al., 1990; MITCHELL et
al., 1990; ZUCKERMAN et al., 1994; FULLER et al.,1996). Nos pacientes
infectados pelo HIV a anemia crônica causada pela infecção pelo B19V pode ser
a manifestação clínica inicial da aids (GRIFFIN et al., 1991; GOTTLIEB &
DEUTSCH, 1992).

A infecção pelo B19V também foi associada às artropatias (artralgias e/ou
artrites) (WHITE et al., 1985; NAIDES, 1998; OLIVEIRA et al., 1999; KERR, 2000;
MOORE, 2000; LONGHURST et al., 2001). A artrite, mais comum em mulheres,
geralmente é simétrica, afetando as pequenas articulações das mãos, punhos e
joelhos (REID et al., 1985). Frequentemente os sintomas desaparecem em cerca de
três semanas, sem deixar sequela articular (WOOLF et al., 1991). Alguns autores
sugerem o envolvimento do B19V na artrite reumatóide (TAKAHASHI et al., 1998).

Outras manifestações clínicas associadas à infecção pelo B19V são
síndrome purpúrica em luvas e meias (MARTINEZ-MARTINEZ & MARAÑON, 2000;
PASSONI et al., 2001; SMITH et al., 2002), vasculite cutânea (MARTINELLI et al.,
1997), miocardite (PORTER et al., 1988; BULTMANN et al., 2003; TAM et al., 2006),
hepatite (NAIDES et al., 1996; YOTO et al., 1996; HILLINGSO et al., 1998; SOKAL
et al., 1998), síndrome de Kawasaki recorrente (NIGRO et al., 1993) e síndrome da
fadiga aguda e crônica (KERR & MATTEY, 2008). Há poucos relatos de sintomas
neurológicos associados à infecção pelo B19V (HEEGAARD & BROWN, 2002;
NOLAN et al., 2003; BONVICINI et al., 2008), mas a infecção foi associada a
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manifestações variadas, tais como encefalite, meningite, acidente vascular e
neuropatia periférica, tanto em pacientes imunodeficientes quanto em indivíduos
imunocompetentes (DOUVOYIANNIS et al, 2009). Também foram descritas
alterações hematológicas como púrpura trombocitopênica idiopática (HEEGAARD et
al., 1999), neutropenia (DORAN & TEALL, 1988; HANADA et al., 1989) e a síndrome
hemofagocítica associada a vírus (MUIR et al., 1992; SHIRONO & TSUDA, 1995).
Há relatos de infecção pelo B19V seguida de doença renal, como glomerulonefrite
ou glomeruloesclerose focal (ADLER & KOCH, 2006). Embora a infecção pelo B19V
já tenha sido associada a diversas manifestações clínicas, a infecção pode ser
assintomática (WOOLF et al., 1989) e a apresentação clínica mais comum é o
eritema infeccioso (YOUNG & BROWN, 2004).

O B19V é um vírus humano, pertencente ao gênero Erythrovirus, da
família Parvoviridae. É um vírus pequeno composto de uma cadeia simples de DNA
linear e de duas proteínas estruturais, VP1 e VP2 (BROWN et al., 1994c). Possui
ainda uma proteína não estrutural, NS1, com importantes funções regulatórias,
incluindo o controle da replicação viral, e também um papel relevante na morte da
célula do hospedeiro (OZAWA et al., 1988). A ausência de envelope lipídico torna o
B19V resistente à inativação por solventes, detergentes ou outros meios físicos, o
que tem importância na transmissão do vírus por transfusão de sangue (BROWN,
1994c; SETÚBAL et al., 2004). O principal receptor celular para o vírus é o
globosídeo P, presente nas células eritroides e também nos megacariócitos, nas
células endoteliais, na sinóvia e na placenta (COOLING et al., 1995; JORDAN &
DELOIA, 1999). Há evidências de que um co-receptor, provavelmente uma betaintegrina, seja essencial para a entrada do vírus na célula (WEIGEL-KELLEY et al.,

Revisão da Literatura

27

2001; WEIGEL-KELLEY et al., 2003). Indivíduos que não apresentam o globosídeo
P não adquirem a infecção, o que ocorre em cerca de uma entre cada 200 mil
pessoas na população em geral (BROWN et al., 1994b), fato observado no Japão,
Suécia e na comunidade Amish nos Estados Unidos da América (BROWN &
YOUNG, 1995). O alto nível deste receptor nas células da placenta no início da
gravidez pode agir como uma via para que o B19V seja transmitido da mãe para o
feto, infectando células eritroides fetais em replicação (CORCORAN & DOYLE,
2004). A proteína NS1 causa a secreção de citocinas pró-inflamatórias, que
poderiam determinar inflamação e dano celular observados nas artrites associadas
ao B19V (MOFFATT et al., 1996; MITCHELL, 2002; KERR et al., 2004).

A infecção pelo B19V tem distribuição mundial e a prevalência de
anticorpos específicos da classe IgG varia de acordo com a faixa etária e a condição
predisponente da população estudada. A primeira descrição do B19V cita uma
soroprevalência de 30% em indivíduos acima de 16 anos de idade (COSSART et al.,
1975). Na população em geral as taxas aumentam com a idade, sem relação com o
sexo, embora seja citada uma maior prevalência de anticorpos da classe IgG em
mulheres em idade fértil, em relação aos homens da mesma faixa etária (KOCH &
ADLER, 1989). A taxa da transmissão vertical varia de 33% a 51% (CORCORAN &
DOYLE, 2004). Pessoas que recebem múltiplas transfusões de sangue ou
derivados, como os hemofílicos, têm taxa de soroprevalência maior, de até 94% em
adultos acima de 40 anos de idade (GROSSE-BLEY et al., 1994; RAGNI et al., 1996;
MAUSER-BUSCHOTEN et al., 1998). Entre os pacientes infectados pelo HIV a
soroprevalência pode variar entre 7,6% (CHERNAK et al., 1995) e 96% (RAGUIN et
al., 1997; TAGUCHI et al., 2000). No Brasil foi relatada soroprevalência de 35% em
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pré-escolares e de 80% entre 11 e 15 anos de idade, na população em geral
(NASCIMENTO et al., 1990b). No município do Rio de Janeiro, estado do Rio de
Janeiro, foi encontrada prevalência de anticorpos IgG específicos para o B19V de
32% entre crianças e adultos portadores de anemia hemolítica hereditária
(SANT’ANNA, 2000), de 50% em pacientes acima de 31 anos de idade
(WERMELINGER et al., 2002) e de 71,6% em gestantes durante o atendimento prénatal (SILVA et al., 2006). No município de São Paulo, estado de São Paulo, a
prevalência foi de 40,5% entre crianças portadoras de anemia falciforme
(BORSATO, 2004). Em uma comunidade no subúrbio do município de São Paulo,
estado de São Paulo, a prevalência de anticorpos IgG foi de 87% em recémnascidos e a prevalência de anticorpos de origem materna decaiu exponencialmente
até o 19º mês de idade. Foi observada baixa prevalência de anticorpos nos primeiros
quatro anos de vida, aumentando até 72% no grupo etário de 31 a 40 anos. Os
autores consideraram que, quando houver uma vacina disponível, a idade ideal para
vacinar as crianças dessa comunidade seria um ano de idade (HUATUCO et al.,
2008). Entre os indivíduos infectados pelo HIV, um estudo realizado em Niterói, Rio
de Janeiro, cita uma soroprevalência de 91% (AGUIAR et al., 2001), enquanto que
em Goiânia, Goiás, foi encontrada uma soroprevalência de 74% (BASTOS, 2003).

O homem é o único hospedeiro do B19V. A transmissão da infecção
ocorre por via respiratória, pela administração parenteral de derivados de sangue ou
durante a gestação, da mãe para o feto (HEEGARD & BROWN, 2002). Não se sabe
se o B19V pode ser transmitido pelo leite materno (ADLER & KOCH, 2006). Há
relatos de transmissão nosocomial (MIYAMOTO et al., 2000) e em técnicos de
laboratório manipulando o vírus (COHEN et al., 1988; SHIRAISHI et al., 1991).
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Pessoas que por questões profissionais têm contato com crianças em idade escolar
têm maior risco para aquisição da infecção pelo B19V (ADLER et al., 1993). A
infecção tem variação sazonal, a maioria dos casos ocorrendo no final do inverno e
início da primavera, com surtos epidêmicos ocorrendo a cada quatro a cinco anos
(OLIVEIRA et al., 2005). A infecção tem curso bifásico; após um período de
incubação de quatro a 14 dias ocorre a viremia que se manifesta como uma doença
de pouca gravidade, com febre, mal estar e mialgia. Após duas semanas ocorre a
segunda fase da doença, que envolve a produção de anticorpos e deposição de
imunocomplexos, caracterizada por exantema, prurido e artralgia. Na primeira fase
da doença podem ocorrer as manifestações hematológicas, consequentes à
destruição dos progenitores eritroides na medula óssea. O vírus tem tropismo para
estas células, onde ocorre a replicação viral, resultando em interrupção da
eritropoese por quatro a oito dias. Há uma queda transitória, porém acentuada, no
número de reticulócitos no sangue periférico e diminuição do nível de hemoglobina.
Em indivíduos saudáveis estas alterações hematológicas não se expressam
clinicamente. Todavia, em indivíduos com produção diminuída ou destruição
aumentada de hemácias, como anemias hemolíticas, a interrupção, embora
temporária, da eritropoese resulta em dramática queda do nível de hemoglobina,
caracterizando a crise aplástica. Como esses indivíduos são imunocompetentes, a
produção de anticorpos dá fim à multiplicação viral, com recuperação hematológica.
Nos indivíduos imunocomprometidos não há o aparecimento de anticorpos, o vírus
não é erradicado e a infecção se prolonga, causando a anemia crônica. No caso da
infecção intraútero também ocorre o comprometimento da eritropoese com o
desenvolvimento de anemia que determina insuficiência cardíaca e anasarca,
configurando a hidropisia fetal não imune. A miocardite contribui para este quadro
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(HEEGAARD & BROWN, 2002; YOUNG & BROWN, 2004). A infecção intraútero
pode resultar em morte fetal (KNOTT & WELPLY, 1984). A morte intraútero
geralmente ocorre quatro a seis semanas após a infecção, principalmente quando a
infecção ocorre nas primeiras 20 semanas de gestação (HALL et al., 1990).

O diagnóstico da infecção pelo B19V é estabelecido por meio de exames
laboratoriais. O método laboratorial a ser utilizado depende da manifestação clínica
e do tipo de paciente afetado (ZERBINI et al., 2002). No eritema infeccioso e nas
artropatias o diagnóstico se faz pela detecção de anticorpos específicos, por método
imunoenzimático. Os anticorpos da classe IgM são detectados mais precocemente e
persistem por dois a três meses após a infecção, enquanto que os anticorpos da
classe IgG, que surgem após cerca de duas semanas, persistem por toda a vida,
conferindo imunidade duradoura (KOCH, 1995; NASCIMENTO et al., 1998;
MODROW & DORSCH, 2002). Em indivíduos com anemia hemolítica hereditária, as
manifestações clínicas e laboratoriais da piora acentuada da anemia acompanhada
de reticulocitopenia (contagem de reticulócitos baixa ou zero) sugerem a
possibilidade de CAT, indicando a realização de testes para diagnóstico da infecção
pelo B19V pela detecção de anticorpos específicos, principalmente da classe IgM
(JENSEN & VESTERGAARD, 1997; SETÚBAL et al., 2000). A infecção aguda pelo
B19V durante a gravidez deve ser considerada em mulheres com doença
exantemática ou artropatia e o diagnóstico é confirmado pela detecção de anticorpos
específicos da classe IgM no sangue materno. A detecção destes anticorpos e a
presença de hidropisia fetal são fortes evidências de infecção intrauterina pelo B19V.
Polidramnia, placentomegalia, derrame pericárdio ou pleural, ascite e edema da pele
e do couro cabeludo evidenciados pela ultrassonografia são sugestivos de hidropisia
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fetal (MCCARTER-SPAULDING, 2002). O método mais sensível para documentar a
infecção fetal é a demonstração do DNA do B19V pela PCR no líquido amniótico,
sangue ou tecidos fetais, porém manobras invasivas para a obtenção de material
fetal representam um risco ao feto (KOCH & ADLER, 1990; KOVACS et al., 1992;
TÖRÖK et al., 1992). Nos casos de hidropisia fetal que resultem em morte fetal, a
infecção feto-placentária pode ser diagnosticada pela detecção do DNA viral por
hibridização in situ ou em dot-blot e confirmada por PCR ou microscopia eletrônica.
O

exame

macroscópico

do

feto

pode

evidenciar,

além

de

hidropisia,

hepatoesplenomegalia e hipoplasia pulmonar. O achado histológico específico é a
presença de inclusões intranucleares nos progenitores eritroides, no tecido visceral
eritropoético e na medula óssea (GARCIA et al., 1998).

Nos indivíduos imunocomprometidos os anticorpos para o B19V podem
estar em níveis baixos ou mesmo ausentes. Nestes pacientes a viremia
persistente pode ser documentada pela detecção de DNA viral, por hibridização
em dot-blot ou pela PCR (ANDERSON et al., 1985a; MORI et al., 1989; MUSIANI
et al., 1993; PATOU et al., 1993; ABKOWITZ et al., 1997). Além de anemia grave
e prolongada, há ausência de reticulócitos no sangue periférico e de precursores
eritroides na medula óssea. A infecção pelo B19V cursa com a presença de
pronormoblastos gigantes no aspirado de medula óssea e também no sangue
periférico (HEEGAARD & BROWN, 2002). A presença dessas células no contexto
clínico de anemia prolongada em paciente imunodeficiente sugere o diagnóstico
de infecção pelo B19V (YOUNG & BROWN, 2004; SETÚBAL et al., 2006).
Segundo KODURI e colaboradores (1998) a transfusão de concentrado de
hemácias antes da realização da biópsia da medula óssea pode dificultar o
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medula óssea pela técnica de hibridização in situ (HASSAM et al., 1990; LIU et
al., 1997), pela hibridização em dot-blot ou ainda pela PCR in situ (BROWN,
2000). Utilizando-se a técnica de imuno-histoquímica o B19V pode ser detectado
em tecidos conservados em parafina (MOREY et al., 1992).

Vários estudos demonstraram a persistência do DNA do B19V em tecidos
humanos, como medula óssea, sinóvia, pele, rins, músculo esquelético, fígado e
tumores testiculares. Uma possível razão para a persistência do B19V em um tecido
em particular pode ser o fato de que esse local possibilite ao vírus escapar dos
mecanismos de defesa do hospedeiro. Com as novas técnicas, cada vez mais
sensíveis para a detecção viral, está se tornando claro que o vírus possa não ser
completamente erradicado do organismo (CASSINOTTI et al., 1997; SÖDERLUNDVENERNO et al., 2002; MUNAKATA & SAITO, 2006).

Não há drogas antivirais eficazes contra o B19V. O tratamento da
infecção é sintomático. Os sintomas articulares podem ser controlados com o uso de
anti-inflamatórios não hormonais (BROWN, 2005). A CAT deve ser tratada com a
transfusão de concentrados de hemácias (HARRIS, 1992). O tratamento da anemia
persistente do imunocomprometido consiste na infusão de IGIV, a qual é boa fonte
de anticorpos neutralizantes (KURTZMAN et al., 1989; FRICKHOFEN et al., 1990;
FRICKHOFEN et al., 1994; KODURI et al., 1999). Pacientes com contagem de
linfócitos T CD4+ inferior a 100 células/mm³ podem apresentar recaída da anemia,
que deve ser tratada com administração periódica de IGIV (HUNG et al., 2001;
MOUTHON et al., 2005). O tratamento com eritropoetina, além de ineficaz, pode
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agravar a infecção pelo B19V (BORKOWSKI et al., 2000). A interrupção da terapia
imunossupressora, assim como o uso de drogas antirretrovirais no pacientes com
aids podem contribuir para o tratamento da anemia crônica nesses contextos
clínicos (FRICKHOFEN et al., 1990; ARRIBAS et al., 2000; SCAPELLATO &
PALUMBO, 2000; CHEN et al., 2001; WARE & MOORE, 2001). A hidropisia fetal
pode resolver espontaneamente ou pela transfusão intrauterina de concentrado de
hemácias (FAIRLEY et al., 1995; RODIS, 1999).

Já foi testada em seres humanos uma vacina recombinante, que foi capaz
de desencadear a produção de anticorpos neutralizantes. A obtenção de uma vacina
segura e eficaz será de grande utilidade, principalmente para crianças com anemia
hemolítica e para mulheres não imunes em idade fértil (BALLOU et al., 2003).
Prevenir a transmissão do B19V veiculada por hemoderivados é de grande
importância. Apesar da qualidade do sistema de seleção de doadores de sangue,
ainda é possível a ocorrência de infecção por vírus não envelopados, como o B19V,
indicando a necessidade de novas técnicas de inativação viral (LAUB &
STRENGERS, 2002).

2.2

2.2.1

A INFECÇÃO PELO PARVOVÍRUS HUMANO B19 EM
PACIENTES INFECTADOS PELO HIV
Parvovirose no paciente infectado pelo HIV
Desde a primeira publicação sobre a infecção pelo B19V em pacientes

com aids (ANDERSON et al, 1985b) vários autores (NIGRO et al., 1992;
GYLLENSTEN et al., 1994; CHERNAK et al., 1995; VAN-ELSACKER-NIELE et al.,
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1996; VERNAZZA et al., 1996; RAGUIN et al., 1997; TAGUCHI et al., 2000; AGUIAR
et al., 2001) investigaram a prevalência de anticorpos da classe IgG para o B19V
entre os pacientes infectados pelo HIV e encontraram grande variação, desde 7,6%
(CHERNAK et al., 1995) até 96% (RAGUIN et al., 1997; TAGUCHI et al., 2000).
Essa ampla variação pode ser devida a diferenças entre as populações estudadas,
em termos de características epidemiológicas ou demográficas (DUBIN et al., 1996).
Em 1990, foi relatada pela primeira vez a ocorrência de aplasia eritroide pura
causada pela infecção pelo B19V em pacientes infectados pelo HIV, dependentes de
transfusões sanguíneas, com resposta favorável ao tratamento com IGIV, porém
com a recaída da anemia nos pacientes com baixa contagem de linfócitos T CD4+
(FRICKHOFEN

et

al.,

1990).

Seguiram-se

outros

relatos

semelhantes

(ZUCHERMAN et al., 1994), incluindo a observação da resposta insatisfatória ao
tratamento com IGIV (BOWMAN et al., 1990). A supressão eritroide induzida pelo
B19V pode ser a manifestação inicial da infecção pelo HIV (GRIFFIN et al., 1991;
GOTTLIEB & DEUTSCH, 1992). A infecção aguda pelo B19V pode cursar com
queda transitória do nível da hemoglobina (BREMMER & COHEN, 1994) e nos
pacientes na fase assintomática da infecção pelo HIV, quando a imunidade ainda
está preservada, pode manifestar-se como doença exantemática febril aguda, com
manifestações

articulares,

semelhante

ao

observado

em

indivíduos

imunocompetentes. Já os pacientes com imunodeficiência observada na fase
avançada da infecção pelo HIV podem cursar com anemia persistente (SETÚBAL et
al., 2003).

Os pacientes infectados pelo HIV preservam uma resposta imune
adequada para o B19V até a fase avançada de imunodeficiência pelo HIV (DUBIN et
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al., 1996), quando pode ocorrer a perda dos anticorpos protetores para o B19V,
possibilitando o surgimento da infecção secundária pelo B19V (BREMNER et al.,
1993). Pacientes com baixa contagem de linfócitos T CD4 + têm maior risco para
apresentarem viremia e anemia relacionada ao B19V do que os pacientes infectados
pelo HIV na fase inicial, cuja contagem de linfócitos T CD4 + está mais elevada
(NAIDES et al., 1994; MUSIANI et al., 1995).

O uso de eritropoietina para tratamento da anemia causada pelo B19V no
paciente com aids pode exarcebar a infecção pelo B19V, uma vez que já foi
demonstrado que essa medicação é capaz de aumentar a replicação do B19V em
cultura de células da medula óssea. Este fato reforça a importância de incluir a
infecção pelo B19V na etiologia de anemia crônica com aplasia eritroide em
pacientes imunossuprimidos e a ineficácia da eritropoietina em tratar a anemia
decorrente da infecção pelo B19V (BORKOWSKI et al., 2000).

A infecção pelo B19V é uma das várias causas de anemia em pacientes
infectados pelo HIV, além das infecções oportunistas, do uso de medicamentos
como zidovudina, sulfas, antivirais, antifúngicos e antineoplásicos, e a ação do HIV
na medula óssea (GARCIA, 1996a; GARCIA, 1996b).

A anemia é um marcador preditivo independente para o prognóstico
clínico em pacientes infectados pelo HIV (MOCROFT et al., 1999; O’BRIEN et al.,
2005) e a anemia crônica tem impacto negativo na qualidade de vida desses
indivíduos, enquanto que a recuperação da anemia está associada à maior
sobrevida desses pacientes (VOLBERDING, 2002). Transfusões sanguíneas para
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tratamento sintomático da anemia grave podem aumentar o risco de comorbidades.
A associação entre transfusões sanguíneas e diminuição da sobrevida entre os
pacientes infectados pelo HIV persiste na era da TARV (BUSKIN & SULLIVAN,
2004). Sendo assim, o diagnóstico da infecção pelo B19V como a causa da anemia
crônica no paciente infectado pelo HIV e seu tratamento com IGIV pode evitar que o
paciente receba múltiplas transfusões sanguíneas.

O diagnóstico da infecção pelo B19V no indivíduo infectado pelo HIV é
estabelecido por meio de exames laboratoriais. O método laboratorial a ser utilizado
depende da manifestação clínica e do grau de comprometimento imunológico do
paciente afetado (ZERBINI et al., 2002). Nos indivíduos imunocomprometidos os
anticorpos para o B19V podem estar em níveis baixos ou mesmo ausentes, mas a
viremia persistente pode ser documentada pela detecção de DNA viral, por
hibridização em dot-blot ou pela PCR (ANDERSON et al., 1985a; MORI et al., 1989;
MUSIANI et al., 1993; PATOU et al., 1993; ABKOWITZ et al., 1997; LIU et al.,1997).
Nos pacientes que cursam com anemia grave e prolongada há ausência de
reticulócitos no sangue periférico e de precursores eritroides na medula óssea, além
da presença de pronormoblastos gigantes no aspirado de medula óssea e no
sangue periférico (HEEGAARD & BROWN, 2002). A presença dessas células no
contexto clínico de anemia prolongada em paciente imunodeficiente sugere o
diagnóstico de infecção pelo B19V (YOUNG & BROWN, 2004; SETÚBAL et al.,
2006). Essas alterações observadas na medula óssea podem sofrer a influência de
alguns fatores, dificultando o diagnóstico (KODURI et al., 1998). Nesses casos
podem ser necessárias técnicas mais sofisticadas como imuno-histoquímica,
hibridização in situ ou PCR para o diagnóstico da infecção pelo B19V através do
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exame da medula óssea (LIU et al, 1997; CROOK et al., 2000; BROWN, 2005;
SETÚBAL et al., 2006).

2.2.2

Parvovirose no paciente infectado pelo HIV na era da terapia
antirretroviral altamente potente
Em 1999 foi publicado o primeiro relato sobre a remissão completa, após

a instituição de TARV, de aplasia eritroide pura associada ao B19V presente durante
sete anos em um homem com aids. Nesse caso, após o início da TARV, à medida
que a contagem de linfócitos T CD4+ aumentava, diminuía a necessidade de
transfusões sanguíneas e a detecção do DNA do B19V pela PCR tornou-se
negativa. Este caso reforça o significado da resposta imune para conter a infecção
persistente pelo B19V (MYLONAKIS et al., 1999). Após esse relato seguiram-se
outras

publicações

sobre

pacientes

infectados

pelo

HIV

com

alterações

hematológicas graves causadas pelo B19V que regrediram com a TARV. Nessas
publicações os pacientes apresentavam anemia, com melhora dramática dos níveis
de hemoglobina nos meses seguintes à introdução de TARV e consequente
restauração imune, reconstituindo a capacidade do paciente infectado pelo HIV para
produzir anticorpos neutralizantes para o

B19V

(ARRIBAS et al., 2000;

SCAPELLATO & PALUMBO, 2000; WARE & MOORE, 2001). Outro relato
descreveu a ocorrência de anemia crônica pelo B19V enquanto os pacientes
estavam em uso de TARV, mas a recuperação da hemoglobina para níveis normais
ocorreu em todos os pacientes, sem a administração de IGIV (TAGUCHI et al.,
2001). Em outra publicação foi relatado o caso de um paciente que desenvolveu
exantema maculopapular, febre, mialgia, artralgia, anorexia, náuseas e tosse três
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meses após o que início da TARV. Foram detectados no sangue o DNA viral por dotblot e pela PCR e os anticorpos IgG e IgM anti-B19V, compatíveis com infecção
aguda pelo B19V, além de queda assintomática e transitória dos níveis de
hemoglobina, com recuperação clínica em quatro semanas. Neste caso, a infecção
primária pelo B19V foi diagnosticada em um paciente infectado pelo HIV, em TARV,
que apresentou resposta imune ao B19V. A supressão da medula óssea foi discreta
e transitória e não houve sequelas crônicas durante o período de 12 meses de
observação (CLARKE & LEE, 2003).

Muitos pacientes infectados pelo HIV que recebem TARV e apresentam
melhora da imunidade desenvolvem uma resposta inflamatória intensa nas primeiras
semanas ou meses após o início do tratamento, fenômeno conhecido como
síndrome da reconstituição imune (SRI). A SRI pode ocorrer em dois cenários
clínicos distintos: nos pacientes com imunodeficiência avançada, incapazes de
apresentar uma resposta imune eficaz contra microrganismos patogênicos viáveis, a
melhora da imunidade após o início da TARV permite que os patógenos previamente
não reconhecidos desencadeiem uma resposta inflamatória. Outra possibilidade é
que ocorra piora clínica de uma infecção que estava respondendo bem ao
tratamento, causada por ativação exagerada do sistema imune contra antígenos
presentes (KESTENS et al., 2008). O primeiro caso de SRI associada à aplasia
eritroide pura pelo B19V foi descrito em 2006 (INTALAPAPORN et al., 2006). Os
autores consideraram que houve relação temporal entre o início da TARV, o
aumento da contagem de linfócitos T CD4+, as evidências de infecção pelo B19V
ocorrida no passado e a instalação aguda de aplasia eritroide associada à detecção
do DNA do B19V, o que é consistente com a SRI. A depuração do B19V sugere que
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a resposta imune específica para o B19V foi reconstituída após o início da TARV.
Caso semelhante foi descrito por outros autores (SANPHASITVONG et al., 2005).
Em outras publicações (KODURI, 2000; LAU et al., 2000; CHEN et al., 2001;
MORELLI et al., 2007) a resolução da anemia crônica foi lenta, apesar da TARV.

Dada à elevada taxa de soroprevalência para o B19V nos pacientes
infectados pelo HIV e a frequente persistência do DNA do B19 em indivíduos
saudáveis, é surpreendente que a aplasia eritroide causada pelo B19V seja
infrequente. Uma explicação para o fato é que anticorpos específicos para

o

B19V pré-existentes possam proteger contra a reativação ou re-exposição a este
vírus (KODURI, 2000). O diagnóstico de anemia persistente pelo B19V deve ser
considerado em paciente infectado pelo HIV, afebril, com anemia normocítica,
ausência de reticulócitos no sangue periférico e função renal normal. Os critérios
diagnósticos de anemia persistente pelo B19V em paciente infectado pelo HIV
são: a) exame da medula óssea mostrando aplasia eritroide; b) positividade do
DNA do B19V pela PCR ou hibridização em dot-blot, no soro ou na medula óssea
e c) ausência de explicação alternativa para aplasia eritroide (KODURI, 2000). O
achado de proeritroblastos gigantes na medula óssea de pacientes com aplasia
eritroide é muito sugestivo da infecção pelo B19V (HEEGAARD & BROWN, 2002;
SETÚBAL, 2005). Em conjunto, concluiu-se que o controle da infecção pelo B19V
requer resposta imune preservada para este vírus e que a resposta imune
parcialmente conservada pode ser suficiente para controlar a infecção pelo B19V.
Anticorpos neutralizantes pré-existentes, mesmo em baixos títulos, protegem
contra a reativação do B19V em pacientes com imunodeficiência avançada
(KODURI, 2000).
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Tendo em vista o impacto negativo da anemia e de transfusões
sanguíneas nos pacientes infectados pelo HIV, é importante que o médico suspeite
de infecção pelo B19V como causa da anemia, principalmente durante os períodos
de surtos desta infecção na comunidade, e, uma vez confirmada, o tratamento com
IGIV deve ser considerado e a TARV deve ser instituída.

A Hipótese desta tese é que a ocorrência de anemia prolongada causada
pela infecção pelo B19V no paciente infectado pelo HIV depende do grau de
imunodeficiência do paciente, neste estudo medido pelo nível de linfócitos T CD4 +.

3 OBJETIVOS

Objetivo Geral: Estabelecer a importância clínico-epidemiológica da infecção pelo
B19V na gênese da anemia prolongada nos pacientes portadores do HIV
acompanhados no Serviço de DIP/HUAP.

Objetivos específicos:
1.

Determinar a soroprevalência de anticorpos IgG para B19V em amostras
sanguíneas coletadas de pessoas infectadas pelo HIV acompanhadas no
Serviço de DIP/HUAP;

2.

Estabelecer a frequência da soroconversão para o B19V nos pacientes do
estudo de soroprevalência de IgG anti-B19V;

3.

Identificar a ocorrência de anemia prolongada nos pacientes que apresentaram
evidências de infecção pelo B19V durante o estudo de soroconversão para o
B19V.

4 PACIENTES E MÉTODOS
4.1

POPULAÇÃO DE ESTUDO
A população de estudo foi constituída de pacientes infectados pelo HIV

em acompanhamento no Serviço de DIP/HUAP, com 13 anos de idade ou mais, com
no mínimo uma amostra sanguínea estocada na soroteca do Serviço, coletada no
momento do exame de rotina para contagem de linfócitos T CD4+ e/ou dosagem de
carga viral do HIV. Foram excluídos do estudo os pacientes que se recusaram a
participar da pesquisa, sem prejuízo de seu tratamento.

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade
de Medicina - Hospital Universitário Antônio Pedro, da Universidade Federal
Fluminense (CMM/HUAP Nº 134/05) (Apêndice 2).

A população de estudo foi selecionada de acordo com as diversas fases
da pesquisa, levando-se em consideração a ocorrência, em 2004 e, novamente em
2005, de surtos da infecção pelo B19V em nosso meio (OLIVEIRA et al., 2005).

Pacientes e Métodos
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Estudo da prevalência de anticorpos IgG para parvovírus
humano B19 em amostras sanguíneas de pessoas infectadas
pelo HIV
Foram estudados todos os pacientes que atendiam ao critério definido no

item 4.1 cuja primeira amostra sanguínea tivesse sido coletada no período de
novembro/2001 a dezembro/2003. O teste sorológico para a pesquisa de anticorpos
IgG por ensaio imunoenzimático foi feito na primeira amostra sanguínea existente
na soroteca do Serviço de DIP/HUAP.

Foram estudadas as seguintes características: sexo, idade, escolaridade,
procedência, contagem de linfócitos T CD4+, carga viral plasmática do HIV e a
concentração de hemoglobina.

A contagem de linfócitos T CD4+, feita por citometria de fluxo, foi
agrupada em cinco categorias: <50 células/mm³, 51 a 100 células/mm³, 101 a 200
células/mm³, 201 a 350 células/mm³ e >350 células/mm³ (adaptada de BRASIL,
2008) e também em três categorias: <200 células/mm³, 200 a 499 células/mm³ e
≥500 células/mm³ (CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION,1992).
O percentual de linfócitos T CD4+ foi agrupado em três categorias: <14%, 14% a
28% e >28%. O percentual de linfócitos T CD8+ foi agrupado em três categorias:
<21%, 21% a 37% e >37%. A relação CD4+/CD8+ foi agrupada em duas categorias:
<1 e ≥1 (CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION,1992). Para a
quantificação da carga viral do HIV os métodos utilizados foram amplificação
baseada em sequência de ácidos nucleicos (nucleic acid sequence bases
amplification – NASBA) até 2006, que detecta a partir de 80 cópias/mL, e branched
chain DNA (b-DNA) após 2007, que detecta a partir de 50 cópias/mL.
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A concentração de hemoglobina foi considerada normal quando igual ou
superior a 13 g/dL para homens e 12 g/dL para mulheres. Pacientes com
concentração de hemoglobina abaixo dos valores normais foram considerados
anêmicos (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2001).

4.1.2

Estudo da soroconversão para o parvovírus humano B19 em
pessoas infectadas pelo HIV
Participaram deste estudo os pacientes do estudo de soroprevalência,

cuja primeira amostra sanguínea tivesse sido IgG anti-B19V negativo e que tivessem
a última amostra sanguínea coletada após 01/01/2004, com intervalo mínimo de 12
meses entre a primeira e a última amostras.

Foram também selecionados os pacientes cuja primeira amostra
sanguínea tivesse sido coletada entre 01/01/2004 e 31/01/2005 e que tivessem a
última amostra sanguínea coletada com intervalo de, no mínimo, 12 meses após a
primeira amostra. Foi realizada a pesquisa de IgG anti-B19V na primeira amostra
sanguínea e os pacientes que fossem IgG anti-B19V negativo foram incluídos no
estudo.

Em todos esses pacientes foi feita a pesquisa de anticorpos IgG antiB19V na última amostra sanguínea. Foram selecionados aqueles pacientes que
apresentaram soroconversão e nestes casos todas as amostras existentes entre a
primeira e a última coleta também foram testadas para determinação do momento de
ocorrência da soroconversão e em todas as amostras sanguíneas, incluindo a
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primeira e a última amostras, também foi feita a pesquisa de anticorpos IgM antiB19V. Os testes utilizados foram a detecção de IgG e de IgM por ensaio
imunoenzimático.

Critérios utilizados:
a)

Soroconversão: quando a pesquisa de anticorpos IgG anti-B19V foi negativa
na primeira amostra sanguínea e positiva na última amostra sanguínea
testada;

b)

Infecção pelo B19V ocorrida durante o período de estudo: quando houve
soroconversão;

c)

Início do período de observação (IPO): data da coleta da primeira amostra
sanguínea;

d)

Última amostra negativa (UAN): data da coleta da última amostra sanguínea
negativa para o anticorpo IgG anti-B19V;

e)

Primeira amostra positiva (PAP): data da coleta da primeira amostra
sanguínea em foi detectado o anticorpo IgG anti-B19V;

f)

Período em que ocorreu a soroconversão: período que compreende a UAN, a
PAP e o intervalo entre a coleta dessas duas amostras;

g)

Final do período de observação (FPO): data da PAP nos pacientes que
apresentaram soroconversão ou a data da coleta da última amostra
sanguínea nos indivíduos que permaneceram IgG anti-B19V negativo.

Foram estudadas as seguintes características: sexo, escolaridade,
procedência e classificação clínica da infecção pelo HIV (CDC, 1992). A idade, a
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contagem de linfócitos T CD4+, a carga viral plasmática do HIV e a concentração de
hemoglobina foram avaliadas na UAN e na PAP.

A contagem de linfócitos T CD4+, feita por citometria de fluxo, foi
agrupada em cinco categorias: <50 células/mm³, 51 a 100 células/mm³, 101 a 200
células/mm³, 201 a 350 células/mm³ e >350 células/mm³ (adaptada de BRASIL,
2008) e também em três categorias: <200 células/mm³, 200 a 499 células/mm³ e
≥500 células/mm³ (CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION,
1992). O percentual de linfócitos T CD4+ também foi agrupado em três categorias:
<14%, 14 a 28% e >28% (CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND
PREVENTION, 1992). Para a quantificação da carga viral do HIV os métodos
utilizados foram amplificação baseada em sequência de ácidos nucleicos (nucleic
acid sequence bases amplification – NASBA) até 2006, que detecta a partir de 80
cópias/mL, e branched chain DNA (b-DNA) após 2007, que detecta a partir de 50
cópias/mL.

A concentração de hemoglobina foi considerada normal quando igual ou
superior a 13 g/dL para homens e 12 g/dL para mulheres. Pacientes com
concentração de hemoglobina abaixo dos valores normais foram considerados
anêmicos (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2001).

Outras possíveis causas de anemia, além da infecção pelo B19V, foram
avaliadas na UAN e na PAP. Para tal as seguintes condições foram estudadas: uso
de drogas antirretrovirais ou de outros medicamentos, tais como quimioterápicos
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antimicrobianos ou antineoplásicos, e a ocorrência de outras infecções ou condições
clínicas concomitantes.

4.1.3

Identificação da ocorrência de anemia prolongada nos pacientes
que apresentaram evidências de infecção pelo parvovírus
humano B19 durante o estudo de soroconversão
Foram

estudados

os

prontuários

médicos

dos

pacientes

que

apresentaram soroconversão para o B19V, de acordo com o protocolo apresentado
no Apêndice 3. Na revisão dos prontuários foi analisada a concentração de
hemoglobina. Foi considerada anemia a concentração de hemoglobina inferior a
13 g/dL para homens e 12 g/dL para mulheres e anemia grave a concentração de
hemoglobina inferior a 7 g/dL (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2001). A anemia
foi classificada em: a) anemia transitória - quando a duração da anemia foi inferior a
seis semanas; b) anemia prolongada - quando a anemia foi documentada por
período igual ou superior a seis semanas.

Embora os prontuários médicos tenham sido revisados desde o início do
período de observação, para a identificação da ocorrência de anemia prolongada a
concentração de hemoglobina foi avaliada em três momentos: na UAN, na PAP e no
intervalo entre essas duas amostras. Outras possíveis causas de anemia que
porventura ocorressem simultaneamente à infecção pelo B19V também foram
avaliadas com a revisão dos prontuários médicos. Para este objetivo as seguintes
condições foram estudadas: uso de drogas antirretrovirais ou de outros
medicamentos, tais como quimioterápicos antimicrobianos ou antineoplásicos, e a
ocorrência de outras infecções ou condições clínicas concomitantes.
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Para a classificação de anemia (transitória ou prolongada) era necessário
que houvesse no prontuário médico o registro de anemia em pelo menos dois
hemogramas coletados no período de soroconversão, isto é, o período que
compreende a UAN, a PAP e o intervalo entre a coleta dessas duas amostras.
Pacientes que não apresentavam anemia em nenhum dos hemogramas, ou que
tinham apenas dois hemogramas com anemia somente em um exame, ou que
tinham apenas um hemograma (com ou sem anemia), ou que não tivessem qualquer
hemograma no período de soroconversão foram considerados como pacientes nos
quais não havia dados que pudessem identificar a ocorrência de anemia prolongada
durante o estudo de soroconversão.

4.2

COLETA E PROCESSAMENTO DAS AMOSTRAS SANGUÍNEAS
As

amostras

sanguíneas,

coletadas

por

venopunção,

foram

acondicionadas em tubos de vidro estéreis, sem anticoagulante. Todo o sangue
coletado no Serviço de DIP/HUAP foi processado no Laboratório de Pesquisa do
Serviço, onde o soro foi separado do coágulo por centrifugação. Em seguida, os
soros foram transferidos para frascos rosqueados e estocados a -20ºC até a
realização dos testes. Os freezers onde foram colocados os soros foram utilizados
exclusivamente para a estocagem deste material. A temperatura dos freezers foi
verificada periodicamente pela técnica do Laboratório de Pesquisa do DIP/HUAP e
pelo professor responsável pela soroteca.
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TESTES LABORATORIAIS EMPREGADOS
A detecção no soro de anticorpos IgM e IgG específicos para o B19V por

ensaio imunoenzimático foi realizada utilizando kit comercial (Parvovirus B19 IgM e
IgG EIA, Biotrin®, Ireland). De acordo com o fabricante, este teste tem 100% de
sensibilidade e 100% de especificidade. O teste usa como antígeno a proteína VP2
recombinante para identificar anticorpos anti-B19V. Os equipamentos utilizados para
leitura e lavagem das microplacas foram, respectivamente, leitora de ELISA
(Organon Teknica®) e lavadora de placas automatizada (Organon Teknica). De
acordo com a padronização do teste, a determinação qualitativa foi considerada
positiva, negativa ou indeterminada.

4.4

COLETA, PROCESSAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS
Os dados clínico-epidemiológicos obtidos a partir do protocolo aplicado na

pesquisa e os resultados dos testes laboratoriais foram armazenados em um banco
de dados próprio desenvolvido no Programa SPSS for Windows 13. A análise
estatística dos dados obtidos foi realizada utilizando-se o programa EPI INFO
Versão 3.5.1/Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, GA, USA. As
razões de chances (RC) e seus intervalos de confiança de 95% (IC 95%) foram
calculados para medir a associação entre a soropositividade e a soroconversão para
B19V e fatores de risco estudados. A diferença entre as proporções das variáveis
estudadas foi avaliada pelo teste do qui-quadrado e o teste exato de Fisher,
segundo as condições da tabela de contigência necessária, com significância
estatística ao nível de 5%.

5 RESULTADOS
5.1

CARACTERÍSTICAS GERAIS DA POPULAÇÃO DE ESTUDO
A população de estudo foi composta de 277 indivíduos, sendo 141

(50,9%) do sexo masculino e 136 (49,1%) do sexo feminino. A idade no início do
estudo variou de 16 a 70 anos. A média das idades foi 36,7 anos, sendo de 38,4
anos entre os homens e 35,0 anos entre as mulheres. A mediana das idades foi 36,0
anos: 38,0 anos entre os homens e 33,0 anos entre as mulheres.

A faixa etária de 30 a 39 anos foi a mais frequente, correspondendo a
36,8% dos pacientes. As mulheres predominaram entre os pacientes até 20 anos de
idade (Tabela 1).
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Tabela 1 – Parvovírus humano B19: estudo clínico e soroepidemiológico da infecção
em pacientes infectados pelo HIV. Distribuição por faixa etária e sexo da população
de estudo. Niterói, RJ, 2001-2008
Faixa etária (em anos)

Frequência (%)

Total (%)

% Acumulado

masculino

feminino

< 20

1 (16,7)

5 (83,3)

6 (2,2)

2,2

20-29

21 (31,3)

46 (68,7)

67 (24,2)

26,4

30-39

61 (59,8)

41 (40,2)

102 (36,8)

63,20

40-49

43 (59,7)

29 (40,3)

72 (26,0)

89,2

≥ 50

15 (50,0)

15 (50,0)

30 (10,8)

100,0

Total

141 (50,9)

136 (40,1)

277 (100,0)

A distribuição dos pacientes pelos municípios de residência demonstrou
que São Gonçalo e Niterói foram, respectivamente, os locais de residência mais
frequentes, com 116 (41,9%) e 88 (31,8%) pacientes. Em 42 (15,1%) casos os
pacientes residiam em outro município e em 31 (11,2%) a procedência era ignorada.

As ocupações mais frequentes foram categorizadas como “outras
atividades”, declaradas por 65 (23,5%) pacientes. Esta categoria incluía uma
variedade de atividades, tais como empregada doméstica, profissionais da área da
saúde e estudante. Quarenta e um pacientes (14,8%) exerciam atividades
relacionadas ao comércio. A distribuição segundo a ocupação pode ser vista na
Tabela 2.
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Tabela 2 – Parvovírus humano B19: estudo clínico e soroepidemiológico da infecção
em pacientes infectados pelo HIV. Distribuição segundo a ocupação da população
de estudo. Niterói, RJ, 2001-2008
Ocupação

Frequência (%)

Prestação de serviços

53 (19,1)

Comércio

41 (14,8)

Outras atividades*

65 (23,5)

Sem atividade

54 (19,5)

Ignorado

64 (23,1)

Total

277 (100,0)

* Agente de carga (1) agricultor (2), analista de sistema (1), auxiliar administrativo (1), biólogo (1),
caseiro (1), chefe de cartório (1), digitador (1), doméstica (22), engenheiro (1), estudante (8), faxineiro
(2), funcionário público (1), inspetor escolar (1), jornalista (2), lapidador (1), locutor (1), marinheiro (1),
nivelador (1), operador de computador (1), operador de dados (1), pescador (1), professor (2),
profissionais de saúde (8), técnico de contabilidade (1), técnico de eletrônica (1)

5.1.1

Características gerais das amostras sanguíneas coletadas da
população de estudo
O estudo envolveu 547 amostras sanguíneas, coletadas no período entre

29/11/2001 e 09/10/2008. O número de amostras sanguíneas coletadas de cada
paciente variou entre uma e 12 amostras. A média foi de 2,0 amostras por paciente e
a mediana 1,0 amostra por paciente. Cento e oitenta e nove (68,2%) pacientes
tiveram apenas uma amostra sanguínea coletada. Nos 88 (31,8%) pacientes que
tiveram mais de uma amostra sanguínea coletada, o intervalo entre a primeira e a
última amostra variou entre 12 e 81 meses (média: 42,0 meses – mediana: 40,0
meses). Em um caso (protocolo 386) não foi possível a avaliação da última amostra
sanguínea coletada, mas como a soroconversão foi detectada na penúltima amostra
sanguínea, coletada nove meses após a data da primeira amostra, a paciente foi
mantida no estudo.
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DISTRIBUIÇÃO DOS PACIENTES NAS DIVERSAS FASES DO
ESTUDO
Segundo a data da coleta das amostras sanguíneas e o resultado

qualitativo da detecção de anticorpos IgG específicos para B19V, os 277 pacientes
formaram grupos para cada fase do estudo (Figura 2).

Grupo 1 – estudo de soroprevalência de anticorpos IgG para o B19V: grupo
composto por 261 pacientes que tiveram a primeira amostra sanguínea coletada até
31/12/2003.

Grupo 2 – estudo de soroconversão para o B19V: grupo composto por 88 pacientes,
sendo a) 72 (81,8%) pacientes do Grupo 1 que apresentavam a primeira amostra
sanguínea negativa para o anticorpo IgG específico para o B19V no estudo de
soroprevalência e que coletaram pelo menos uma outra amostra sanguínea após
01/01/2004, com intervalo mínimo de 12 meses entre a primeira e a última amostra; e
b) 16 (18,2%) pacientes que tiveram a primeira amostra sanguínea coletada entre
01/01/2004 e 31/01/2005, que eram soronegativos para o anticorpo IgG específico
para B19V na primeira amostra, e que a última amostra sanguínea tivesse sido
coletada com intervalo mínimo de 12 meses após a primeira amostra sanguínea.

Grupo 3 – estudo da identificação da ocorrência de anemia prolongada nos pacientes
que apresentaram evidências de infecção pelo B19V durante o estudo de
soroconversão: grupo composto por 28 (31,8%) dos 88 indivíduos cuja detecção do
anticorpo IgG específico para B19V foi negativa na primeira amostra sanguínea e
positiva na última amostra sanguínea.
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1ª amostra de soro
coletada entre 01/01/2004 e
31/01/2005 e a última amostra
coletada com intervalo de pelo
menos 12 meses após a 1ª amostra
(52 pacientes)

IgG na 1ª amostra

IgG
positivo
(164 pacientes)

IgG
negativo
(87 pacientes)

IgG
indeterminado
(10 pacientes)

negativo
(16 pacientes)

positivo
(36 pacientes)

Última amostra após 01/01/2004, com
no mínimo 12 meses de intervalo?

Não
(15 pacientes)

Sim
(72 pacientes)

ESTUDO DE SOROCONVERSÃO
(Grupo 2: 88 pacientes)

IgG na última amostra

Negativo
(60 pacientes)

Positivo
(28 pacientes)

IDENTIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE ANEMIA PROLONGADA
(Grupo 3: 28 pacientes)

Figura 2 – Parvovírus humano B19: estudo clínico e soroepidemiológico da infecção
em pacientes infectados pelo HIV. Distribuição dos 277 pacientes que constituíram a
população de estudo nas diversas fases da pesquisa, de acordo com os resultados
dos testes sorológicos. Niterói, RJ, 2001-2008
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ESTUDO DA SOROPREVALÊNCIA DE ANTICORPOS IGG
ESPECÍFICOS PARA O PARVOVÍRUS HUMANO B19
Os anticorpos IgG específicos para B19V foram detectados em 164

(62,9% - IC 95%: 56,7 - 68,7%) dos 261 indivíduos estudados. Em 87 (33,3% - IC
95%: 26,6% - 39,4%) pacientes a pesquisa destes anticorpos foi negativa e em 10
(3,8%) o resultado foi indeterminado. Os casos com resultado indeterminado para
a detecção dos anticorpos IgG não foram incluídos nos cálculos estatísticos
(Apêndice 4).

A idade dos 251 casos estudados variou de 16 a 70 anos, sendo de 16 a
63 anos entre os homens e 16 a 70 anos entre as mulheres. A média das idades foi
36,7 anos, sendo de 38,3 anos entre os homens e 35,1 anos entre as mulheres. A
mediana das idades foi 36,0 anos: 38,0 anos entre os homens e 33,0 anos entre as
mulheres. Os anticorpos IgG anti-B19V foram detectados em 86 (66,7%) dos 129
homens e em 78 (63,9%) das 122 mulheres (Tabela 3). Essa diferença não foi
estatísticamente significativa (p=0,7475). Os anticorpos IgG específicos para o B19V
foram detectados com maior frequência (72,7%) nos pacientes com menos de 30
anos de idade, porém a análise estatística dos dados demonstrou que a idade não
influenciou na soroprevalência (p=0,1785).

O ensino fundamental foi o nível de escolaridade mais frequente,
declarado por 114 (45,4%) pacientes. Em relação ao nível educacional, a maior taxa
de soroprevalência (67,5%) foi observada nos pacientes com até oito anos
estudo (ensino fundamental). No entanto, a análise estatística dos dados

de
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demonstrou que o nível de escolaridade não influenciou na soroprevalência para o
B19 (p=0,9235).

A distribuição dos pacientes pelos municípios de residência demonstrou
que São Gonçalo e Niterói foram, respectivamente, os locais de residência mais
frequentes, com 101 (40,2%) e 80 (31,9%) pacientes. Em 41 (16,3%) casos os
pacientes residiam em outro município e em 29 (11,6%) a procedência era ignorada.
A soroprevalência para o B19V não foi influenciada com o local de procedência dos
indivíduos estudados (p=0,9648) (Tabela 3).

Tabela 3 - Soroprevalência de anticorpos IgG para o parvovírus humano B19 em
pacientes infectados pelo HIV. Distribuição dos casos de acordo com as
características sócio-demográficas. Niterói, RJ, 2001-2003a
Características
Sexo
masculino
feminino
Faixa etária (anos)
< 30
30-39
40-49
≥ 50
Nível educacional
ens. fudamental
ens. médio e superior
ignorado
Procedência
São Gonçalo
Niterói
outros
ignorado
a

N

N (%) B19+

95% ICb

129
122

86 (66,7)
78 (63,9)

57,8-74,7
54,8-72,4

p-valor
0,7475c
0,1785c

66
93
65
27

48 (72,7)
53 (57,0)
45 (69,2)
18 (66,7)

60,4-83,0
46,3-67,3
56,6-80,1
46,0-83,5
0,9235c

114
55
82

77 (67,5)
36 (65,5)
51 (62,2)

58,1-76,0
51,4-77,8
0,9648c

101
80
41
29

66 (65,3)
51 (63,7)
27 (65,9)
20 (69,0)

55,2-74,5
52,2-74,2
49,4-80,0
b

: Não foram incluídos nos cálculos os 10 casos com resultado indeterminado; : IC: intervalo de
c
confiança; : qui-quadrado de Pearson

As amostras sanguíneas foram coletadas no período entre 29/11/2001 e
27/11/2003. A prevalência para o B19V foi observada com maior frequência nos
soros coletados em 2003 (44/63 - 69,8%) em comparação àqueles coletados em
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2002 (120/188 - 63,8% - incluindo as 31 amostras coletadas em 2001). No entanto, a
análise estatística dos dados demonstrou que o ano de coleta das amostras não
influenciou na soroprevalência para o B19V (p=0,4747).

A contagem de linfócitos T CD4+, realizada em 244 (97,2%) dos 251
pacientes, variou de 1 a 1061 células/mm³ (média: 303,6 células/mm³, mediana: 275,5
células/mm³). Nos indivíduos IgG positivo para o B19V a contagem de linfócitos
T CD4+ variou entre 1 e 1061 células/mm³ (média: 301,5 – mediana: 276,0
células/mm³). Naqueles com IgG negativo para o B19V a contagem de linfócitos
T CD4+ variou entre 10 e 971 células/mm³ (média: 307,5 – mediana: 267,5
células/mm³). Os casos com IgG indeterminado a variação dos linfócitos T CD4+ foi
entre 261 e 792 células/mm³ (média: 509,5 – mediana: 533,5 células/mm³) (Tabela 4).

Após a estratificação da contagem de linfócitos T CD4 + (adaptada de
BRASIL, 2008), observou-se que 156 (62,2%) dos 251 pacientes tinham a contagem
de linfócitos T CD4+ igual ou inferior a 350 células/mm³. A maior taxa de
soroprevalência (75,0%) foi observada nos pacientes cuja contagem de linfócitos
T CD4+ era inferior ou igual a 50 células/mm³. A análise estatística demonstrou que a
soroprevalência para o B19V não foi influenciada pelos valores de linfócitos T CD4+
(p=0,5608) (Tabela 4).

Os valores de linfócitos T CD4+ também foram agrupados em três faixas
segundo a classificação dos CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND
PREVENTION (1992). A faixa de 200 a 499 células/mm³ foi a mais frequente,
correspondendo a 109 (43,4%) dos 251 pacientes. Em 200 (79,7%) destes
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indivíduos a contagem de linfócitos T CD4+ estava abaixo de 500 células/mm³. A
maior taxa de soroprevalência (69,7%) foi observada nos pacientes cuja contagem
de linfócitos T CD4+ estava entre 200 e 499 células/mm³, mas não houve
significância estatística quando as três faixas de classificação estudadas foram
comparadas (p=0,3311).

O percentual de linfócitos T CD4+, avaliado em 210 (83,7%) dos 251
pacientes, variou entre 0,14% e 42,11% (média: 16,28% e mediana: 15,51%).
Dentre os pacientes avaliados, 190 (90,5%) tinham o percentual de linfócitos T CD4 +
abaixo do valor normal, que é igual ou superior a 28%. A prevalência do anticorpo
IgG anti-B19V foi maior (75,0%) nos pacientes com percentual de linfócitos T CD4 +
acima de 28%, porém a análise estatística demonstrou que a soroprevalência não
variou com o percentual de linfócitos T CD4+ (p=0,8341) (Tabela 4).

A contagem de linfócitos T CD8+ foi avaliada em 242 (96,4%) dos 251
pacientes. Os valores variaram entre 99 e 2914 células/mm³, com média de 933,9
células/mm³ e a mediana de 860,0 células/mm³. O percentual de linfócitos T CD8 +,
avaliado em 210 (83,7%) pacientes, variou entre 11,0% e 88,7% (média: 51,8%;
mediana: 51,7%). A soroprevalência foi maior (75,0%) nos pacientes com
percentuais entre 21% e 37%. Todavia, a análise estatística demonstrou que a
soroprevalência para o B19V não variou com o percentual de linfócitos T CD8+
(p=0,6806) (Tabela 4).

A relação entre os linfócitos T CD4+ e CD8+, avaliada em 242 (96,4%) dos
251 pacientes, variou entre 0,0 e 3,11 (média: 0,37; mediana: 0,29). A
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soroprevalência foi maior (64,8%) entre os pacientes com relação CD4+/CD8+ <1.
A análise estatística demonstrou que a soroprevalência para o B19V não variou com
a relação entre linfócitos T CD4+/CD8+ (p=0,8304) (Tabela 4).

A carga viral do HIV foi avaliada em 188 (74,9%) dos 251 pacientes. Em
42 (22,3%) pacientes a carga viral estava indetectável, enquanto que nos outros 146
(77,7%) indivíduos variou entre 100 e 12.000.000 cópias/mL, com média de 254.521
cópias/mL e mediana de 19.500 cópias/mL. Em todas as faixas de carga viral do HIV
estudadas predominou a positividade de anticorpos IgG específicos para o B19V. A
maior soroprevalência (75,0%) foi observada nos pacientes com carga viral entre
1000 e 9999 cópias/mL. A análise estatística demonstrou que a soroprevalência
para o B19V não variou de acordo com a carga viral do HIV (p=0,0725) (Tabela 4).
Quando a carga viral do HIV foi estudada em duas categorias (<10.000 cópias/mL e
≥10.000 cópias/mL), verificou-se que a chance dos pacientes com carga viral
<10.000 cópias/mL serem soropositivos para o B19V foi igual a 2,2 vezes a chance
dos pacientes com carga viral ≥10.000 cópias/mL [RC: 2,21 (IC 95%: 1,15 – 4,24)].
Esta associação não foi modificada pela contagem de linfócitos T CD4+.

O nível de hemoglobina, avaliado em 168 (66,9%) dos 251 pacientes,
variou entre 6,79 g/dL e 17,6 g/dL (média: 12,6 g/dL; mediana: 12,7 g/dL). A
soroprevalência foi maior (76,3%) nos pacientes com anemia em relação aos
pacientes não anêmicos (62,5%), mas a análise estatística demonstrou que essa
diferença não foi significativa (p=0,0787) (Tabela 4).
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Tabela 4 - Soroprevalência de anticorpos IgG para o parvovírus humano B19 em
pacientes infectados pelo HIV. Distribuição dos 251 casos de acordo com as
diversas variáveis estudadas. Niterói, RJ, 2001-2003a
Características

N

N (%) B19+

ICb 95%

p-valor
0,4747c

Ano de coleta da amostra
2002d

188

120 (63,8)

56,5-70,7

2003

63

44 (69,8)

57,0-80,8

+

0,9305 c

CD4 (cél./mm³)
<50

20

15 (75,0)

50,9-91,3

51-100

34

20 (58,8)

40,7-75,4

101-200

38

22 (57,9)

40,8-73,7

201-350

64

45 (70,3)

57,6-81,1

≥350

88

56 (63,6)

52,7-73,6

ignorado

7

6 (85,7)

+

0,8341c

CD4 (%)
< 14

92

59 (64,1)

53,5-73,9

14-28

98

66 (67,3)

57,1-76,5

> 28

20

15 (75,0)

50,9-91,3

ignorado

41

25 (61,0)

+

0,6806 c

CD8 (%)
< 21

3

2 (66,7)

9,4-99,2

21-37

20

15 (75,0)

50,9-91,3

> 37

187

122 (65,2)

58,0-72,0

41

25 (60,9)

ignorado
+

Relação CD4 /CD8

+

0,8304 c

<1

233

151 (64,8)

53,3-70,9

≥1

9

5 (55,6)

21,2-86,3

ignorado

9

8 (88,9)
0,0725 c

Carga viral (cópias/mL)
< 1000

66

47 (71,2)

58,8-81,7

1000-9999

28

21 (75,0)

55,1-89,3

10.000-99.999

61

32 (52,5)

39,3-65,4

≥ 100.000

33

19 (57,6)

39,2-74,5

ignorado

63

45 (71,4)

0,3030e

0,0787 c

Anemia

a

sim

80

61 (76,3)

65,4-85,1

não

88

55 (62,5)

51,3-72,6

ignorado

83

48 (57,8)
b

: Não foram incluídos nos cálculos os 10 casos com resultado indeterminado; : IC - intervalo de
c
d
confinança; : qui-quadrado de Pearson; : incluindo 31 amostras coletadas entre 29/11/2001 e
e
31/12/2001; : qui-quadrado de tendência

Resultados

5.4

5.4.1

61

ESTUDO DA SOROCONVERSÃO PARA PARVOVÍRUS
HUMANO B19 NOS PACIENTES IGG NEGATIVOS
DETECTADOS DURANTE O ESTUDO DE SOROPREVALÊNCIA
Características da população
Dentre os 88 indivíduos que participaram do estudo de soroconversão, 46

(52,3%) eram do sexo feminino e 42 (47,7%) do sexo masculino. A idade dos
pacientes na ocasião da coleta da UAN variou entre 24 e 66 anos. A média das
idades foi 40,2 anos e a mediana 40,0 anos. Entre as mulheres a idade variou entre
24 e 66 anos (média: 38,6 anos; mediana: 37,5 anos). Entre os homens a idade
variou de 28 a 61 anos (média: 42,0 anos; mediana: 42,0 anos). No FPO a idade
variou de 24 a 66 anos. A média das idades foi 40,5 anos e a mediana 40,0 anos.
Entre as mulheres a idade variou de 24 a 66 anos (média: 38,8 anos; mediana: 37,5
anos) e entre os homens a idade variou entre 28 e 61 anos (média: 42,3 anos;
mediana: 42,0 anos).

A soroconversão para o B19V foi constatada em 28 (31,8%) dos 88 casos
estudados. Em três indivíduos foram detectados anticorpos da classe IgM para o
B19V. Embora a soroconversão tenha sido mais observada nos indivíduos do sexo
feminino (15/46 – 32,6%) do que naqueles do sexo masculino (13/42 – 31,0%) esta
diferença não foi estatisticamente significativa (p= 0,9502). A soroconversão foi
observada com maior frequência nos pacientes que tinham entre 30 e 39 anos de
idade na data da coleta da UAN (38,5%), mas a análise estatística dos dados
demonstrou que esta diferença não foi significativa (p= 0,3513). A soroconversão foi
mais frequente entre os pacientes com maior escolaridade (8/22 – 36,4%) do que
nos pacientes com baixa escolaridade (13/38 – 34,2%), porém a análise estatística
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dos dados demonstrou que esta diferença não foi significativa (p= 0,9106). Em
relação ao município de residência, observou-se maior soroconversão (12/31 –
38,7%) entre os pacientes que residiam em Niterói, mas, novamente, essa diferença
não foi estatisticamente significativa (p= 0,4820). A soroconversão foi mais frequente
entre os pacientes com aids (24/74 – 32,4%) do que nos pacientes assintomáticos
em relação à infecção pelo HIV (4/14 – 28,6%), porém a análise estatística dos
dados demonstrou que esta diferença não foi significativa (p= 0,5220) (Tabela 5).

Tabela 5 - Soroconversão de anticorpos IgG para o parvovírus humano B19 em
pacientes infectados pelo HIV. Distribuição dos casos de acordo com as
características sócio-demográficas e classificação clínica da infecção pelo HIV.
Niterói, RJ, 2001-2008
Características

Soroconversão B19V
Sim (%)

ICa 95%

Não (%)
0,9502b

Sexo
masculino

13 (31,0)

29 (69,0)

17,6-47,1

feminino

15 (32,6)

31 (67,4)

19,5-48,0
0,3513b

Faixa etária na UAN (em anos)
< 30

2 (13,3)

13 (86,7)

1,7-40,5

30-39

10 (38,5)

16 (61,5)

20,2-59,4

40-49

12 (36,4)

21 (63,6)

20,4-54,9

≥ 50

4 (28,6)

10 (71,4)

8,4-58,1
0,9106b

Nível educacional
ensino fundamental

13 (34,2)

25 (65,8)

19,6-51,4

ensino médio e superior

8 (36,4)

14 (63,6)

17,2-59,3

ignorado

7 (25,0)

21 (75,0)
0,4820b

Procedência
Niterói

12 (38,7)

19 (61,3)

21,9-57,8

São Gonçalo

10 (25,6)

29 (74,4)

13,0-42,1

outros

4 (36,4)

7 (63,6)

10,9-69,2

ignorado

2 (28,6)

5 (71,4)
0,5220c

Classificação clínica HIV
assintomático

4 (28,6)

aids
a

p-valor

24 (32,4)
b

c

10 (71,4)

8,4-58,1

50 (67,6)

22,0-44,3

: IC - Intervalo de Confiança; : qui-quadrado de Pearson; : teste exato de Fisher
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O número de soroconversões foi maior nas amostras coletadas em 2005
e 2006: 9/28 (32,1%) e 6/28 (21,4%), respectivamente. Dos seis casos em que a
soroconversão foi detectada em 2006, três pacientes podem ter adquirido a infecção
em 2005 e, devido ao intervalo entre as coletas das amostras sanguíneas, o fato não
pode ser comprovado. Um paciente (protocolo 150) teve a UAN coletada em
novembro/2004 e a PAP em maio/2006. Devido ao intervalo de 18 meses entre a
coleta das duas amostras sanguíneas e à ausência de anticorpos IgM anti-B19V na
amostra sanguínea de maio/2006 é possível que a infecção tenha ocorrido em 2005,
ano de maior atividade do B19V. Outro paciente (protocolo 244) teve a UAN em
setembro/2005 e a PAP em 12/01/2006. Como os anticorpos IgM anti-B19V não
foram detectados na PAP pode-se sugerir que o paciente adquiriu a infecção em
2005. O terceiro paciente (protocolo 167) teve a UAN em setembro/2005 e a PAP
em agosto/2006, não podendo ser descartada a possibilidade de que o paciente
tenha adquirido a infecção no final de 2005. Nesse paciente os anticorpos IgM antiB19V não foram detectados na UAN nem na PAP. Já nos outros três indivíduos a
infecção deve ter ocorrido em 2006, uma vez que em um paciente (protocolo 173) a
pesquisa dos anticorpos IgG anti-B19V foi negativa em fevereiro/2006 e positiva em
agosto/2006; em outro paciente (protocolo 322) a pesquisa dos anticorpos IgG antiB19V era negativo em dezembro/2005 e positiva em agosto/2006 e no terceiro
paciente (protocolo 396) a pesquisa dos anticorpos IgG anti-B19V era negativa em
março/2006 e positiva em maio/2006. Em relação aos quatro indivíduos que
apresentaram soroconversão em 2007, três tinham a UAN no segundo semestre de
2006 e o outro no primeiro semestre de 2007, podendo-se concluir que a infecção
deve ter ocorrido no final de 2006 ou início de 2007. O único caso de soroconversão
detectada em 2008 (protocolo 012) tinha a UAN em fevereiro de 2008, tendo a
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infecção, neste caso, possivelmente ocorrido em 2008. No Gráfico 1 é apresentada a
distribuição dos casos de acordo com o ano em que foi observada a soroconversão.

10

8

Número de casos

6

4

2

0
2002

2003

2005

2006

2007

2008

Ano em que foi observada a soroconversão

Gráfico 1 – Soroconversão de anticorpos IgG para o parvovírus humano B19 em
pacientes infectados pelo HIV. Distribuição dos casos de acordo com o ano em que
foi observada a soroconversão. Niterói, RJ, 2001-2008
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Características das amostras sanguíneas
Foram analisadas 358 amostras sanguíneas coletadas no período entre

29/11/2001 e 09/10/2008. O intervalo entre a primeira e a última amostra variou
entre nove e 81 meses (média: 53,6 meses – mediana: 55,5 meses). O intervalo
entre a UAN e a PAP variou entre dois e 18 meses (média: 8,1 meses – mediana:
7,0). A distribuição segundo o ano em que as amostras foram coletadas pode ser
observada na Tabela 6.

Tabela 6 - Soroconversão de anticorpos IgG para o parvovírus humano B19 em
pacientes infectados pelo HIV. Distribuição dos casos que participaram do estudo de
soroconversão de acordo com o ano de coleta da primeira e da última amostras
sanguíneas. Niterói, RJ, 2001-2008
Ano de coleta das amostras sanguíneas
Primeira
amostra

Última amostra
2004 (%)

2005 (%)

2006 (%)

2007 (%)

2008 (%)

Total (%)

2001

1 (6,7)

6 (40,0)

0 (0,0)

1 (6,7)

7 (46,6)

15 (100,0)

2002

2 (4,9)

8 (19,4)

2 (4,9)

4 (9,8)

25 (61,0)

41 (100,0)

2003

1 (6,3)

4 (25,0)

2 (12,5)

2 (12,5)

7 (43,7)

16 (100,0)

2004

0 (0,0)

5 (33,3)

0 (0,0)

2 (13,3)

8 (53,4)

15 (100,0)

2005

0 (0,0)

0 (0,0)

0 (0,0)

0 (0,0)

1 (100,0)

1 (100,0)

Total

4 (4,6)

23 (26,1)

4 (4,6)

9 (10,2)

48 (54,5)

88 (100,0)

O número de amostras sanguíneas estudadas em cada paciente variou
entre duas e 12 (média: 4,1 amostras; mediana: 3,0 amostras). Entre os pacientes
que apresentaram soroconversão para o B19V o número de amostras analisadas em
cada paciente variou entre três e 15 (média: 6,2 amostras; mediana: 6,0 amostras) e
entre os pacientes que não apresentaram soroconversão para o B19V o número de
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amostras estudadas em cada paciente variou de duas a 12 (média: 3,1 amostras;
mediana: 3,0 amostras).

O intervalo entre o IPO e o FPO variou de três a 81 meses (média: 49,7
meses

–

mediana:

49,0

meses).

Entre

os

pacientes

que

apresentaram

soroconversão este intervalo variou entre três e 81 meses (média: 33,5 meses –
mediana: 40,5 meses) e entre os pacientes que não apresentaram soroconversão
este intervalo variou de 11 a 80 meses (média: 57,3 meses – mediana: 65,0 meses).

5.4.3

Frequência da soroconversão para parvovírus humano B19 de
acordo com a contagem de linfócitos T CD4+, a carga viral do
HIV e a concentração de hemoglobina
A contagem de linfócitos T CD4+, a carga viral do HIV e a hemoglobina

foram avaliadas em dois momentos: na UAN e FPO (Tabela 7).

a)

Frequência da soroconversão para parvovírus humano B19 de
acordo com a contagem de linfócitos T CD4+
A contagem de linfócitos T CD4+ na UAN foi realizada em 86 (97,7%) dos

88 pacientes estudados e variou de três a 1270 células/mm³ (média: 441,7
células/mm³, mediana: 392,5 células/mm³). Nos pacientes que apresentaram
soroconversão a contagem de linfócitos T CD4+ na UAN foi avaliada em 28
indivíduos e variou entre três e 1197 células/mm³ (média: 401,0 células/mm³,
mediana: 334,5 células/mm³). A contagem de linfócitos T CD4+ na UAN foi avaliada
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em 58 pacientes nos quais a soroconversão não foi evidenciada e variou de 49 a
1270 células/mm³ (média: 461,3 células/mm³, mediana: 415,5 células/mm³). Após a
estratificação da contagem de linfócitos T CD4+ (adaptada de BRASIL, 2008),
observou-se que a soroconversão para o B19V foi mais frequente (100,0%) nos
pacientes com linfócitos T CD4+ abaixo de 50 células/mm³. A análise estatística dos
dados demonstrou que a soroconversão para o B19V não foi influenciada pela
contagem de linfócitos T CD4+ na UAN (p= 0,3853).

Os valores de linfócitos T CD4+ também foram agrupados em três
categorias, de acordo com a classificação do CENTERS FOR DISEASE CONTROL
AND PREVENTION (1992). A soroconversão foi mais frequente (44,4%) nos
pacientes cuja contagem de linfócitos T CD4+ na UAN estava abaixo de 200
células/mm³, mas não houve significância estatística quando as três faixas de
classificação estudadas foram comparadas (p=0,4755).

A contagem de linfócitos T CD4+ no FPO foi realizada em 86 (97,7%) dos
88 pacientes estudados e variou entre 20 e 1270 células/mm³ (média: 439,0
células/mm³, mediana: 410,5 células/mm³). Nos 28 pacientes que apresentaram
soroconversão a contagem de linfócitos T CD4+ no FPO variou de 20 a 906
células/mm³ (média: 392,8 células/mm³, mediana: 405,0 células/mm³). Nos 58
pacientes nos quais a soroconversão não foi evidenciada, a contagem de linfócitos T
CD4+ no FPO variou de 49 a 1270 células/mm³ (média: 461,3 células/mm³, mediana:
415,5 células/mm³). Após a estratificação da contagem de linfócitos T CD4 +
(adaptada de BRASIL, 2008), observou-se que a soroconversão para o B19V foi
mais frequente (66,7%) nos pacientes com linfócitos T CD4 + abaixo de

50
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células/mm³. A análise estatística dos dados demonstrou que a soroconversão para
o B19V não foi influenciada pela contagem de linfócitos T CD4+ no FPO (p= 0,6992).

Os valores de linfócitos T CD4+ também foram agrupados em três
categorias, de acordo com a classificação do CENTERS FOR DISEASE CONTROL
AND PREVENTION (1992). A soroconversão foi mais frequente (41,7%) nos
pacientes cuja contagem de linfócitos T CD4+ no FPO estava abaixo de 200
células/mm³, mas não houve significância estatística quando as três faixas de
classificação estudadas foram comparadas (p=0,7621).

b)

Frequência da soroconversão para parvovírus humano B19 de
acordo com a carga viral do HIV
A carga viral do HIV na UAN foi avaliada em 76 (86,4%) dos 88 pacientes

estudados. Em 45 (59,2%) pacientes a carga viral estava indetectável, enquanto que
nos outros 31 (40,8%) indivíduos variou entre 220 e 7.000.000 cópias/mL (média:
278.348

cópias/mL;

mediana:

14.381

cópias/mL).

Nos

28

pacientes

que

apresentaram soroconversão observou-se que a carga viral do HIV na UAN estava
indetectável em 14 (58,3%) dos 24 indivíduos avaliados, enquanto que em 10
(41,7%) pacientes variou entre 220 e 7.000.000 cópias/mL (média: 783.534
cópias/mL; mediana: 28.000 cópias/mL). Nos 60 pacientes em que não foi
evidenciada a soroconversão a carga viral do HIV na UAN estava indetectável em 31
(59,6%) dos 52 indivíduos avaliados, enquanto que em 21 (40,4%) pacientes variou
entre 236 e 730.000 cópias/mL (média: 59.212 cópias/mL; mediana: 13.190
cópias/mL). A soroconversão ocorreu com maior frequência no pacientes com carga
viral do HIV na UAN ≥100.000 cópias/mL (2/4 – 50,0%). A análise estatística dos
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dados demonstrou que a soroconversão para o B19V não foi influenciada pela carga
viral do HIV na UAN (p=0,9810).

A carga viral do HIV no FPO foi avaliada em 74 (84,1%) dos 88 pacientes
estudados. Em 45 (60,8%) pacientes a carga viral estava indetectável, enquanto que
nos outros 29 (39,2) indivíduos variou entre 84 e 730.000 cópias/mL (média: 55.486
cópias/mL; mediana: 13.190 cópias/mL). Nos 28 pacientes que apresentaram
soroconversão observou-se que a carga viral do HIV no FPO estava indetectável em
14 (63,6%) dos 22 indivíduos avaliados, enquanto que em oito (33,4%) pacientes
variou entre 84 e 260.000 cópias/mL (média: 45.707 cópias/mL; mediana: 11.484
cópias/mL). Nos 60 pacientes em que não foi evidenciada a soroconversão a carga
viral do HIV no FPO estava indetectável em 31 (59,6%) dos 52 indivíduos avaliados,
enquanto que em 21 (40,4%) pacientes variou entre 236 e 730.000 cópias/mL
(média: 59.212 cópias/mL; mediana: 13.190 cópias/mL). A soroconversão ocorreu
com maior frequência no pacientes com carga viral do HIV no FPO ≥100.000
cópias/mL (1/3 – 33,3%). A análise estatística dos dados demonstrou que a
soroconversão para o B19V não foi influenciada pela carga viral do HIV no FPO
(p=0,9509).

c)

Frequência da soroconversão para parvovírus humano B19 de
acordo com a concentração de hemoglobina
A concentração de hemoglobina na UAN foi avaliada em 61 (69,3%) dos

88 pacientes estudados e variou entre 10,0 e 16,3 g/dL (média: 13,3 e mediana: 13,2
g/dL). Nos casos em que houve soroconversão a média da concentração de
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hemoglobina na UAN foi 13,2 g/dL e a mediana 13,0 g/dL entre os homens e média
12,0 g/dL e a mediana 12,2 g/dL entre as mulheres. Entre os pacientes que não
apresentaram soroconversão a média da concentração de hemoglobina na UAN foi
14,5 g/dL e a mediana 14,4 g/dL entre os homens. Entre as mulheres a média foi
12,8 g/dL e a mediana 12,6 g/dL. A soroconversão ocorreu com maior frequência no
pacientes anêmicos (9/15 – 60,0%). A chance dos pacientes que apresentaram
soroconversão serem anêmicos foi igual a 5,40 vezes a chance dos pacientes que
não apresentaram soroconversão [RC=5,40 (IC 95%: 1,33 – 22,93)].

A concentração de hemoglobina no FPO foi avaliada em 63 (71,6%) dos
88 pacientes estudados e variou entre 10,0 e 16,3 g/dL (média: 13,5 e mediana: 13,7
g/dL). Nos casos em que houve soroconversão a média da concentração de
hemoglobina no FPO foi 14,0 g/dL e a mediana 14,4 g/dL entre os homens e média
12,3 g/dL e mediana 12,4 g/dL, entre as mulheres. Entre os pacientes que não
apresentaram soroconversão a média da concentração de hemoglobina no FPO foi
14,5 g/dL e a mediana 14,4 g/dL entre os homens e a média 12,8 g/dL e a mediana
12,6 g/dL entre as mulheres. A soroconversão ocorreu com maior frequência no
pacientes anêmicos (6/12 – 50,0%). A análise estatística dos dados demonstrou que
não houve associação entre a soroconversão para o B19V e a concentração de
hemoglobina no FPO (p=0,1321).
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Tabela 7 - Soroconversão de anticorpos IgG para o parvovírus humano B19 em
pacientes infectados pelo HIV. Distribuição dos casos de acordo com a contagem de
linfócitos T CD4+, a carga viral do HIV e a concentração de hemoglobina. Niterói, RJ,
2001-2008
Características
CD4+ na UANc
(células/mm³)
< 50
51-100
101-200
201-350
≥ 350
ignorado
CD4+ no FPOe
(células/mm³)
< 50
51-100
101-200
201-350
≥ 350
ignorado
Carga viral na
UAN (cópias/mL)
< 1000
1000-9999
10.000-99.999
≥ 100.000
ignorado
Carga viral no
FPO (cópias/mL)
< 1000
1000-9999
10.000-99.999
≥ 100.000
ignorado

Soroconversão B19V ICa 95% p-valor RCb (IC 95%)
Sim (%)
Não (%)
0,3853d
1 (100,0)
2 (66,7)
5 (35,7)
7 (31,8)
12 (27,9)
1 (20,0)

0 (0,0)
1 (33,3)
9 (64,3)
15 (68,2)
31 (72,1)
4 (80,0)

21,1-78,9
9,4-99,2
12,4-64,9
13,9-54,9
16,3-43,7
0,6992d

2 (66,7)
1 (50,0)
2 (28,6)
8 (34,8)
15 (29,4)
0 (0,0)

1 (33,3)
1 (50,0)
5 (71,4)
15 (65,2)
36 (70,6)
2 (100,0)

9,4-99,2
1,3-98,7
3,7-71,0
16,4-57,3
17,5-43,8
0,9810d

15 (31,3)
3 (30,0)
4 (28,6)
2 (50,0)
4 (33,3)

33 (68,7)
7 (70,0)
10 (71,4)
2 (50,0)
8 (66,7)

18,7-46,3
6,7-65,3
8,4-58,1
6,8-93,2
0,9509d

15 (31,3)
3 (30,0)
3 (23,1)
1 (33,3)
6 (42,9)

33 (68,7)
7 (70,0)
10 (76,9)
2 (66,7)
8 (57,1)

18,7-46,3
6,7-65,3
5,0-53,8
0,8-90,6
0,0081d

Hgf na UAN
anêmico
não anêmico
ignorado

9 (60,0)
10 (21,7)
9 (33,3)

6 (40,0)
36 (78,3)
18 (66,7)

6 (50,0)
14 (28,0)
8 (30,8)
a
b
: IC - intervalo de confiança; : RC

0,1321g
6 (50,0)
36 (72,0)
18 (69,2)

5,40
,93)
3-22

32,3-83,7
11,0-36,4

Hg no FPO
anêmico
não anêmico
ignorado

(1,3

2,57
(0,6

,21)
0 - 11

21,1-78,9
16,2-42,5
c

d

- razão de chances; : UAN - última amostra negativa; : quie
f
g
quadrado de Pearson; : FPO - final do período de observação; : Hg – hemoglobina; : teste exato de
Fisher
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Considerando que a anemia foi o único fator que apresentou associação
significativa com a soroconversão para o B19V, foi avaliada a presença de outras
condições na ocasião da coleta da UAN que pudessem causar anemia, tais como
medicamentos, infecções ou outras doenças. As condições observadas foram: uso
de zidovudina (35 pacientes), uso de zidovudina e gestação (uma paciente), uso de
zidovudina e de sulfametoxazol/trimetoprim (quatro pacientes), uso de zidovudina e
linfoma (um paciente), uso de sulfametoxazol/trimetoprim (um paciente), insuficiência
renal crônica (dois pacientes) e hepatite B crônica (um paciente). A análise
estatística demonstrou que não houve associação entre a ocorrência de anemia e a
presença de outra causa de anemia além da infecção pelo B19V

(p=0,0819)

(Tabela 8).

Tabela 8 - Soroconversão de anticorpos IgG para o parvovírus humano B19 em
pacientes infectados pelo HIV. Distribuição dos casos com anemia na última amostra
negativa para IgG anti-parvovírus humano B19 de acordo com a presença de outras
condições que pudessem cursar anemia além da infecção pelo parvovírus humano
B19. Niterói, RJ, 2001-2008 a
Características

Anemia
Sim (%)

IC b 95%

Não (%)

Presença de outras causas de
anemiad

a

p-valor

0,0819c

sim

12 (34,3)

23 (65,7)

19,1-52,2

não

3 (11,5)

23 (88,5)

2,5-30,2

: Não foram incluídos nos cálculos os 27 casos cuja a concentração da hemoglobina na última
b
c
amostra negativa para IgG anti-B19V era ignorada; : IC – intervalo de confiança; : qui-quadrado de
d
Pearson; : zidovudina (28 pacientes), zidovudina e sulfametoxazol/trimetoprim (2 pacientes),
zidovudina e gestação (1 paciente), zidovudina e linfoma (1 paciente), sulfametoxazol/trimetoprim (1
paciente), insuficiência renal crônica (1 paciente), hepatite B crônica (1 paciente).
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O intervalo entre a coleta da UAN e da PAP variou entre dois e 18 meses
(média: oito meses; mediana: sete meses). Comparando os pacientes anêmicos com
os não anêmicos observa-se que o intervalo entre as coletas foi semelhante nos dois
grupos (p = 0,5700) (Tabela 9).

Tabela 9 – Soroconversão de anticorpos para o parvovírus humano B19 em
pacientes infectados pelo HIV. Distribuição dos casos de acordo com o intervalo
entre as amostras sanguíneas. Niterói, RJ, 2001-2008a
Intervalo entre UANb
e PAPc (meses)

ICd 95%

Anemia

p-valor
0,5700e

Sim (%)

Não(%)

≤6

3 (48,9)

4 (57,1)

9,9 – 81,6

>6

6 (50,0)

6 (50,0)

21,1-78,9

Total

9 (47,4)

10 (52,6)

a

: Não foram incluídos nos cálculos os nove casos cuja a concentração da hemoglobina na última
b
c
amostra negativa para IgG anti-B19V era ignorada; : UAN - última amostra negativa; : PAP- primeira
d
e
amostra positiva; : IC – intervalo de confiança; : qui-quadrado de Pearson

Também foi avaliada a frequência da soroconversão para o B19V de
acordo com o percentual de linfócitos T CD4+, o percentual de linfócitos T CD8+ e a
relação CD4+/CD8+ na UAN e no FPO, mas a análise estatística dos dados
demonstrou que não houve associação entre a soroconversão para o B19V e essas
variáveis (Apêndice 5).
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IDENTIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE ANEMIA PROLONGADA
NOS PACIENTES QUE APRESENTARAM EVIDÊNCIAS DE
INFECÇÃO PELO PARVOVÍRUS B19 DURANTE O ESTUDO DE
SOROCONVERSÃO
Os prontuários médicos dos 28 indivíduos que apresentaram infecção

pelo B19V durante o período de estudo foram revistos. As características clínicas e
laboratoriais dos pacientes, principalmente durante o período em que foi observada
a soroconversão para IgG anti-B19V (intervalo que vai da coleta da UAN até a coleta
da PAP), foram analisadas. De acordo com os critérios adotados neste estudo, oito
pacientes apresentaram anemia prolongada e em 20 indivíduos não havia dados nos
registros médicos que pudessem identificar a ocorrência de anemia prolongada no
período de soroconversão.

5.5.1

Relato dos casos com anemia prolongada durante o período de
soroconversão de anticorpos IgG para o parvovírus humano B19

Caso 1: W.L.T., protocolo 011, sexo masculino, diagnóstico de aids em 1996, aos 41
anos de idade. Frequentava o ambulatório do Serviço de DIP/HUAP, mas com baixa
adesão à TARV. O período de observação iniciou em dezembro/2001 (contagem de
linfócitos T CD4+: 158 células/mm³). Evoluiu com queda progressiva da contagem de
linfócitos T CD4+, que atingiu o nível de 3 células/mm³ em agosto/2004, quando ainda
apresentava sorologia negativa (IgG) para B19V. Em fevereiro/2005 foi internado com
múltiplas infecções oportunistas: candidíase oroesofagiana, condiloma cuminado
perianal, herpes perianal, leucoplasia pilosa oral. Devido ao quadro de febre, anemia
normocítica grave (hemoglobina: 5,9 g/dL; volume cospuscular médio: 87,2 µ³) e
hepatoesplenomegalia foi submetido à biópsia de medula óssea e instituído o
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tratamento empírico para micobacteriose atípica. Com o tratamento das infecções
oportunistas e melhor adesão

à TARV

com lamivudina, estavudina,

efavirenz,

lopinavir/ritonavir, houve melhora clínica. A biópsia de medula óssea evidenciou
“Celularidade global de 60%, com a presença das três séries. Relação mielóide/eritróide
2:1, com série mielóide apresentando predomínio das formas imaturas, notando-se
numerosos mieloblastos de permeio, série eritróide levemente aumentada, com
maturação megaloblástica. Megacariócitos com número habitual com frequentes formas
atípicas. Presença de raros eritroblastos, com inclusões viróticas nucleares, compatível
com infecção pelo parvovírus B19. Conclusão: Alterações mielodisplásicas secundária à
infecção pelo HIV. Compatível com infecção pelo B19V”. O paciente não recebeu IGIV
nem transfusão sanguínea. Durante o ano de 2005 houve recuperação progressiva da
anemia. Em novembro/2005 a estavudina foi substituída pela zidovudina para melhorar
a adesão. Em dezembro/2005 foi evidenciada a soroconversão para o B19V (IgG antiB19V positivo – título: 2,307 UI/mL e IgM anti-B19V positivo), quando apresentava
aumento discreto da contagem de linfócitos T CD4+ (34 células/mm³) e resolução da
anemia (hemoglobina: 13,9 g/dL) (Figura 3).

ANO
Mês

2001
12

IgG anti-B19V
IgM anti-B19V

neg
neg
158

+

CD4 (cél/mm³)
Hg (g/dL)

2002
03

08

2003
07

02

08

neg
neg

neg
neg

neg
neg

neg
neg

118

45

9

3

13,1
anti-B19V negativo
anti-B19V positivo

2004
02

03

2005
07

09

12
pos
pos

5,9

6,9

1
10,0

10,5

34
13,9

anemia
anemia grave

Figura 3: Paciente W.L.T., protocolo 011. Dados laboratoriais do paciente durante os
períodos de observação e de soroconversão.
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Conclusão do caso: anemia prolongada grave, de etiologia multifatorial,
devido à presença de imunodeficiência avançada causada pela infecção pelo HIV e
infecção pelo B19V, ambas com alterações na medula óssea no período de
soroconversão (08/2004 – 12/2005).

Caso 2: R.M.G., protocolo 012, sexo masculino, diagnóstico de aids em
1995, aos 35 anos de idade. Frequentava o ambulatório do Serviço de DIP/HUAP
regularmente, com boa adesão ao esquema de TARV (zidovudina, lamivudina e
efavirenz), apresentando, porém, várias infecções oportunistas. O período de
observação iniciou em dezembro/2001 (contagem de linfócitos T CD4 +: 406
células/mm³). Evoluiu com piora imunológica, até que em fevereiro/2006 a contagem
de linfócitos T CD4+ era de 131 células/mm³. Em agosto/2006 o esquema TARV foi
trocado (tenofovir, lamivudina, atazanavir/ritonavir) e o paciente apresentou
recuperação imunológica (contagem de linfócitos T CD4 + >400 células/mm³ a partir
de abril/2007). A soroconversão foi evidenciada em agosto/2008 (IgG anti-B19V
positivo, título: 0,261 UI/mL; IgM anti-B19V negativo), quando a contagem de
linfócitos T CD4+ era de 411células/mm³. Apresentava anemia macrocítica desde
2001, mais acentuada em maio/2006 (hemoglobina: 7,6 g/dL; volume cospuscular
médio: 124 µ³), que foi atribuída aos medicamentos (zidovudina, sulfa) e à infecção
pelo HIV. Após a introdução de esquema de TARV potente em agosto/2006, que
não incluía zidovudina, houve recuperação progressiva do quadro de anemia
(hemoglobina: 13 g/dL e volume cospuscular médio: 121 µ³ em fevereiro/2008),
concomitante à recuperação imune (contagem de linfócitos T CD4 +: 434
células/mm³). Em 1995 o paciente teve infecção oftalmológica causada pelo
citomegalovírus, que resultou em atrofia do globo ocular esquerdo e por isso em
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abril/2008 o paciente foi submetido à avaliação pré-operatória para exerese do globo
ocular atrofiado e implante de prótese ocular. Como parte dessa avaliação foram
realizados exames laboratoriais, incluindo hemograma, sendo observada a presença
de anemia (hemoglobina: 11,5 g/dL; volume cospuscular médio: 121 µ³). Na ocasião o
paciente estava clinicamente estável, sem sinais ou sintomas de anemia. O
hemograma foi repetido em junho/2008, quando se observou piora da anemia
(hemoglobina: 8,4 g/dL; volume cospuscular médio: 122 µ³). Em agosto/2008 já podia
ser observada a melhora espontanea do quadro de anemia (hemoglobina: 12,0 g/dL;
volume cospuscular médio: 119 µ³). Nesse período em que ocorreu a anemia não foi
observada qualquer alteração do quadro clínico nem houve mudança no esquema
de medicações em uso. Em dezembro/2008 o paciente foi submetido à cirurgia
oftalmológica eletiva para implante de prótese ocular (Figura 4).

ANO

2001

2005

Mês

12

09

02

neg

neg

IgG antiB19V
IgM antiB19V
+
CD4
(cél/mm³)
Hg (g/dL)

406
12,7

2006
05

2007

2008

11

04

08

02

neg

neg

neg

neg

neg

pos

neg

neg

neg

neg

neg

neg

neg

252

131

314

480

498

434

411

11,1

12,0

12,7

13,0

7,6

anti-B19V negativo
anti-B19V positivo

04

11,5

06

8,4

08

12,0

anemia

Figura 4: Paciente R.M.G., protocolo 012. Dados laboratoriais do paciente durante os
períodos de observação e de soroconversão.

Conclusão do caso: anemia prolongada, provavelmente pela infecção
pelo B19V, durante o período de soroconversão (02/2008 – 08/2008).
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Caso 3: C.S.C, protocolo 017, sexo feminino. Em 2000, aos 39 anos, diagnóstico de
aids, insuficiência renal crônica, atribuída à nefropatia pelo HIV, e depressão. Foi
admitida em programa de hemodiálise e iniciou o acompanhamento no ambulatório
do Serviço de DIP/HUAP, sendo medicada com TARV (estavudina, lamivudina e
nelfinavir), sulfadiazina, pirimetamina, ácido folínico, além de eritropoietina e sulfato
ferroso para tratamento da anemia (hemoglobina 10,7 g/dL) atribuída à insuficiência
renal crônica. O período de observação iniciou em dezembro/2001 (contagem de
linfócitos T CD4+: 434 células/mm³), quando apresentava anemia macrocítica
assintomática (hemoglobina: 10,9 g/dL; volume cospuscular médio: 102 µ³). Em
julho/2002 foi evidenciada a soroconversão para B19V (IgG anti-B19V

positivo,

título: 0,3425 UI/mL e IgM anti-B19V negativo; contagem de linfócitos T CD4+: 466
células/mm³). O quadro de anemia permaneceu inalterado (hemoglobina: 11,0 g/dL)
até abril/2003, quando foi internada devido à pneumocistose, insuficiência renal
crônica descompensada e piora da anemia (hemoglobina: 5,9 g/dL) que necessitou
de transfusão de três unidades de concentrado de hemáceas. Após a alta continuou
em acompanhamento no ambulatório do Serviço de DIP/HUAP, em programa de
hemodiálise, com hipertensão arterial controlada com medicamentos, mantendo a
anemia e em uso regular de eritropoietina (Figura 5).
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11,0

9,1

7,8

7,8

5,9

7,1

anti-B19V negativo
anti-B19V positivo
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anemia
anemia grave

Figura 5: Paciente C.S.C., protocolo 017. Dados laboratoriais da paciente durante os
períodos de observação e de soroconversão.

Conclusão do caso: anemia prolongada de etiologia multifatorial, devido à
presença de insuficiência renal crônica e à infecção pelo B19V durante o período de
soroconversão (12/2001 – 07/2002).

Caso 4: P.C.S, protocolo 149, sexo feminino, diagnóstico de infecção assintomática
pelo HIV em 1996, aos 26 anos, durante o parto, e hipertensão arterial sistêmica. Em
1997 iniciou TARV (zidovudina e didanosina) para profilaxia da transmissão vertical
do

HIV.

Nessa

ocasião

apresentava

anemia

normocítica

assintomática

(hemoglobina: 11,2 g/dL e volume cospuscular médio: 86 µ³ em outubro/1997),
tratada com ácido fólico e sulfato ferroso e atribuída à gravidez. O esquema duplo de
TARV

foi

mantido,

com

baixa

adesão

ao

tratamento.

Continuou

em

acompanhamento no ambulatório do Serviço de DIP/HUAP, com hipertensão arterial
descontrolada, mesmo com o uso de medicamentos anti-hipertensivos, e anemia
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assintomática. O período de observação iniciou em abril/2002 (contagem de
linfócitos T CD4+: 319 células/mm³), quando apresentava anemia normocítica
(hemoglobina: 11,8 g/dL; volume cospuscular médio: 94,8 µ³). Em julho/2003 o
esquema

de

TARV

foi

alterado

(zidovudina,

lamivudina

e

efavirenz).

A

soroconversão para o B19V foi evidenciada em agosto/2005 (IgG anti-B19V positivo,
título: 1,4565 UI/mL; IgM anti-B19V negativo; contagem de linfócitos T CD4+: 212
células/mm³). O anticorpo IgM anti-B19V foi positivo na UAN (em janeiro/2005).
Durante o período de soroconversão manteve anemia normocítica assintomática,
que foi atribuída à infecção pelo HIV, sem apresentar alteração nos parâmetros
laboratoriais (hemoglobina: 11,7 g/dL e volume cospuscular médio: 86,8 µ³ em
janeiro/2005; hemoglobina: 11,6 g/dL e volume cospuscular médio: 85,3 µ³ em
agosto/2005) (Figura 6).
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08
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08

IgG anti-B19V
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neg
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neg
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IgM anti-B19V
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neg

neg

pos
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CD4
(cél/mm³)

319

240

249

148

298

212

Hg (g/dL)

11,8

12,0

11,7

11,7

11,6

+

anti-B19V negativo
anti-B19V positivo

anemia

Figura 6: Paciente P.C.S., protocolo 149. Dados laboratoriais da paciente durante os
períodos de observação e de soroconversão.
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Conclusão do caso: anemia prolongada de etiologia multifatorial devido à
infecção pelo HIV, ao uso de zidovudina e à infecção pelo B19V durante o período
de soroconversão (01/2005 – 08/2005).

Caso 5: J.C.J.S, protocolo 201, sexo masculino, diagnóstico de infecção pelo HIV em
1994, aos 30 anos, em uso de TARV desde 1997 (zidovudina e zalcitabina até 2001
e zidovudina, lamivudina e nevirapina após 2001). Diarréia crônica causada pela
doença de Crohn. O período de observação iniciou em agosto/2002 (contagem de
linfócitos T CD4+: 83 células/mm³). A soroconversão para o B19V foi evidenciada em
novembro/2002 (IgG anti-B19V positivo, título: 0,382 UI/mL e IgM anti-B19V
negativo; contagem de linfócitos T CD4+: 82 células/mm³). Em maio/2003 o esquema
de TARV foi alterado (zidovudina, lamivudina e efavirenz). Durante o período de
observação não apresentou alterações clínicas. Anemia normocítica discreta
(hemoglobina: 11,4 g/dL; volume cospuscular médio: 85,4 µ³) presente desde
agosto/2000, concomitante ao uso de zidovudina e à presença de diarréia. Em
novembro/2004 o esquema de TARV foi alterado (tenofovir, lamivudina e
atazanavir/ritonavir) e a anemia continuou até o final do período de observação
(Figura 7).
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anti-B19V positivo

12,6
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Figura 7: Paciente J.C.J.S., protocolo 201. Dados laboratoriais do paciente durante
os períodos de observação e de soroconversão.

Conclusão do caso: anemia prolongada de etiologia multifatorial devido à
infecção pelo HIV, ao uso de zidovudina e à infecção pelo B19V durante o período
de soroconversão (08/2002 – 11/2002).

Caso 6: A.C.B.P., protocolo 386, sexo feminino, diagnóstico de infecção pelo HIV em
maio/2004, aos 24 anos, durante o pré-natal. Nessa ocasião apresentava anemia
normocítica assintomática (hemoglobina: 9,2 g/dL;volume cospuscular médio: 89,8µ³).
O período de observação iniciou em julho/2004 (contagem de linfócitos T CD4+: 291
células/mm³), quando iniciou TARV (zidovudina, lamivudina e nevirapina). A
soroconversão para o B19V foi evidenciada em abril/2005 (IgG anti-B19V positivo,
título: 0,37 UI/mL e IgM anti-B19V negativo; contagem de linfócitos T CD4 +: 458
células/mm³). Durante o período de observação foi internada em agosto/2004 com
febre, dor lombar e agravamento da anemia (hemoglobina: 8,2 g/dL; volume
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91,4
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µ³). Realizada ultrassonografia gestacional que foi

compatível com gravidez de 30 semanas, evidenciando a presença de ascite fetal. O
doppler de artéria umbilical evidenciou diástole zero, confirmando o óbito fetal. O
parto vaginal foi induzido. Ao exame anatomopatológico a placenta apresentava
vilosite necrosante difusa, por vezes granulomatosa, com a presença de trofozoítos.
O exame macroscópico do feto evidenciou hepatoesplenomegalia e anasarca. O
exame microscópico utilizando HE revelou a presença de pericardite e miocardite,
com infiltrado inflamatório misto e microelementos morfologicamente compatíveis
com trofozoítos de Toxoplasma gondii nas fibras miocárdicas. Os achados foram
compatíveis com toxoplasmose congênita, na fase aguda. A imuno-histoquímica do
coração e da placenta utilizando anticorpo policlonal de coelho anti-T. gondii (código
número B1012, Dako, Dinamarca) confirmou a análise microscópica. A sorologia
para toxoplasmose realizada como parte da rotina de pré-natal, na 14ª semana de
gestação foi negativa para anticorpos IgM e positiva para anticorpos IgG. Na 21ª
semana de gestação foi realizada outra sorologia, por método imunoenzimático
(ELFA) (VIDAS® Toxo IgG II e IgM, Biomérieux SA), que revelou IgM negativa e IgG
positiva (título 2320 UI/mL; cut-off: 8 UI/mL). O anticorpo IgG anti-T. gondii era de
alta avidez (0,586; cut-off: 0,3) (VIDAS® Toxo IgG Avidity Biomérieux SA). Devido ao
fato de a morte fetal ter ocorrido em uma paciente que posteriormente apresentou
soroconversão para o B19V e pela presença de anasarca, hepatoesplenomegalia e
miocardite fetal, foi investigada a possibilidade do óbito fetal ter sido consequente à
infecção intrauterina pelo B19V, sendo realizada a hibridização em dot-blot do B19V
nos tecidos fetais e na placenta, para a detecção genômica do vírus (ANDERSON et
al., 1985a; MORI et al., 1989). Este exame foi negativo, o que excluiu a infecção fetal
pelo B19V. A negatividade dos exames para a infecção pelo B19V e os achados de
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infecção pelo T. gondii associados ao perfil materno de anticorpos anti-T. gondii são
fortes evidências de que a toxoplasmose congênita ocorreu em consequência da
reativação da toxoplasmose na gestante imunodeprimida pela infecção pelo HIV. Em
abril/2005 apresentava sinais de melhora da anemia (hemoglobina: 11,8 g/dL)
(Figura 8).
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Figura 8: Paciente A.C.B.P., protocolo 386. Dados laboratoriais da paciente durante
os períodos de observação e de soroconversão.

Conclusão do caso: anemia prolongada de etiologia multifatorial devido à
infecção pelo HIV, ao uso de zidovudina e à infecção pelo B19V durante o período
de soroconversão (10/2004 – 04/2005).

Caso 7: C.S.P, protocolo 173, sexo feminino, diagnóstico de aids em junho/2002,
aos 33 anos. Nessa ocasião apresentava anemia normocítica (hemoglobina: 10,6
g/dL; volume cospuscular médio: 83,5 µ³), atribuída à infecção pelo HIV. O período de
observação iniciou em julho/2002 (contagem de linfócitos T CD4 +: 191 células/mm³),
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quando iniciou a TARV (zidovudina, lamivudina e nevirapina). A soroconversão para
o B19V foi evidenciada em agosto/2005 (IgG anti-B19V positivo, título: 1,973 UI/mL
e IgM anti-B19V negativo; contagem de linfócitos T CD4+: 338 células/mm³). Durante
o período de observação continuou com anemia macrocítica, com níveis de
hemoglobina com poucas alterações em relação ao início da observação
(hemoblogina: 10,5 g/dL e volume cospuscular médio: 109 µ³ em fevereiro/2006;
hemoglobina 10,8 g/dL e volume cospuscular médio: 107 µ³ em agosto/2006;
hemoglobina 10,2 g/dL e volume cospuscular médio: 110 µ³em janeiro/2008)
(Figura 9).
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Figura 9: Paciente C.S.P., protocolo 173. Dados laboratoriais da paciente durante os
períodos de observação e de soroconversão.

Conclusão do caso: anemia prolongada de etiologia multifatorial devido à
infecção pelo HIV, ao uso de zidovudina e à infecção pelo B19V durante o período
de soroconversão (02/2006 – 08/2006).
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Caso 8: J.G.M., protocolo 040, sexo masculino, diagnóstico de aids em
dezembro/2001, aos 35 anos. Nessa ocasião apresentava anemia normocítica
(hemoglobina 10,2 g/dL; volume cospuscular médio: 87 µ³), atribuída à infecção pelo
HIV. O período de observação iniciou em janeiro/2002 (contagem de linfócitos T
CD4+: 92 células/mm³), quando começou a TARV (zidovudina, lamivudina e
efavirenz), com baixa adesão. Em abril/2005 a TARV foi alterada (zidovudina,
lamivudina, tenofovir e atazanavir/ritonavir). A soroconversão para o B19V foi
evidenciada em agosto/2005 (IgG anti-B19V positivo, título: 0,345 UI/mL e IgM antiB19V negativo; contagem de linfócitos T CD4+: 231 células/mm³). Durante o período
de soroconversão continuou baixa adesão à TARV e anemia (Figura 10).
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Figura 10: Paciente J.G.M., protocolo 040. Dados laboratoriais do paciente durante
os períodos de observação e de soroconversão.

Conclusão do caso: anemia prolongada de etiologia multifatorial devido à
infecção pelo HIV, ao uso da zidovudina e à infecção pelo B19V ocorrida durante o
período de soroconversão (09/2004 – 08/2005).
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Dados dos 20 pacientes em que não foi possível detectar a
ocorrência de anemia prolongada durante o período de
soroconversão
Esses 20 pacientes frequentaram periodicamente o ambulatório para

consultas clínicas e as coletas de sangue para determinação de contagem de
linfócitos T CD4+ e de carga viral do HIV. Em cinco deles não havia registro de
hemogramas durante o período de soroconversão; em seis só havia registro de um
hemograma, sem anemia, no período de soroconversão; em cinco havia registro de
dois hemogramas e em outros dois de três hemogramas no período de
soroconversão e a concentração de hemoglobina estava normal em todos os
exames desses sete indivíduos; em dois pacientes havia o registro de dois
hemogramas no período de soroconversão: um exame com anemia na data da
coleta da UAN e outro sem anemia na ocasião da coleta da PAP. O intervalo entre
esses hemogramas foi de nove meses em um paciente e de 12 meses no outro. Nos
dois casos a anemia era discreta (hemoglobina: 12,6 g/dL e 12,5 g/dL) e, de acordo
com dados dos prontuários médicos, foi atribuída à infecção pelo HIV em um
paciente e ao uso da zidovudina no outro indivíduo.

Em nenhum dos 20 casos foi registrada no prontuário qualquer queixa ou
alteração no exame físico sugestivas de anemia.

Um resumo expandido das características clínicas e laboratoriais desses
20 pacientes em que foi evidenciada a soroconversão de anticorpos IgG anti-B19V,
mas não foi possível detectar a ocorrência de anemia prolongada, pode ser visto no
Apêndice 6.
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Dos 60 pacientes que não soroconverteram para B19V, 36 tinham
hemograma na UAN. Destes, um paciente apresentou anemia transitória
(hemoglobina: 13,3g/dL em junho/2004; hemoglobina: 12,6 g/dL em julho/2004;
hemoglobina: 13,0 g/dL em agosto/2004) e cinco apresentaram anemia prolongada
e as causas identificadas foram infecção pelo HIV (três pacientes), metrorragia (uma
paciente) e uso de zidovudina (uma paciente) (Apêndice 7).

6 DISCUSSÃO

Esta análise representa o segundo maior estudo de soroprevalência de
IgG anti-B19V em pacientes infectados pelo HIV publicado na literatura médica. VAN
ELSACKER-NIELE e colaboradores (1996) estudando 317 pacientes infectados pelo
HIV encontraram 60,3% de soroprevalência de IgG anti-B19V, semelhante ao
observado no presente estudo (62,9%). Na série de VAN ELSACKER-NIELE e
colaboradores (1996) os pacientes tinham imunodeficiência mais avançada,
demonstrada pela contagem média de linfócitos T CD4 + (36 células/mm³), inferior ao
observado neste estudo (311 células/mm³).

Na literatura nacional, um estudo, também realizado em Niterói/RJ,
avaliou a soroprevalência de anticorpos para o B19V. AGUIAR e colaboradores
(2001) estudaram 55 pacientes infectados pelo HIV, acompanhados em um
ambulatório de doenças infecciosas entre setembro de 1997 e janeiro de 1998,
período de baixa circulação do vírus no município (OLIVEIRA et al., 2005). Utilizando
teste de imunofluorescência indireta para detectar IgG anti-B19V, esses autores
encontraram uma elevada prevalência (91%), maior do que a observada no presente
estudo (62,9%). Todavia, outros estudos conduzidos no Brasil em adultos
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imunocompetentes identificaram taxas de soropositividade ao redor de 70%,
semelhante ao encontrado neste trabalho (SILVA et al., 2006; HUATUCO et al.,
2008). No estudo de Bastos (2003) realizado em Goiânia, estado de Goiás,
envolvendo pacientes infectados pelo HIV, a soroprevalência foi de 74%.

GYLLESTEN

e

colaboradores

(1994),

em

estudo

retrospectivo

envolvendo pacientes infectados pelo HIV, compararam 69 pacientes anêmicos com
pacientes sem anemia ou outros sintomas relacionados ao HIV. De forma
semelhante ao observado no presente estudo, os autores encontraram uma
soroprevalência de anticorpos IgG anti-B19V de 64% e nenhuma diferença foi
observada sobre a soroprevalência de IgG entre os pacientes com imunidade ainda
preservada ou com imunodeficiência avançada (de acordo com a contagem de
linfócitos T CD4+).

Em outro estudo (CHERNACK et al., 1995) a média da contagem de
linfócitos T CD4+ (284 células/mm³) foi semelhante ao observado neste estudo
(254

células/mm³),

mas

os

autores

encontraram

uma

soroprevalência

surpreendentemente baixa: em apenas 7,6% de pacientes infectados pelo HIV, não
selecionados, e em 18,2% dos pacientes anêmicos os anticorpos IgG específicos
para o B19V foram detectados. A razão para esta variação na soroprevalência talvez
possa ser explicada em termos de características sazonais, epidemiológicas ou
demográficas que resultem em diferentes taxas de exposição ao B19V.

Dois outros estudos evidenciaram soroprevalência mais elevada: 96%
(RAGUIN et. al., 1997) e 81% (VERNAZZA et. al., 1996). RAGUIN e colaboradores
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(1997) encontraram prevalência de anticorpos IgG anti-B19V em pacientes anêmicos
semelhante à encontrada em não-anêmicos. Os autores concluíram que a anemia
não pode ser relacionada com a presença de anticorpos IgG para o B19V. No
presente estudo, embora a soroprevalência tenha sido maior nos pacientes
anêmicos do que nos não-anêmicos (76,3% e 62,5%, respectivamente), esta
diferença não foi estatisticamente significativa. No estudo de VERNAZZA e
colaboradores (1996) houve uma tendência estatisticamente não significativa de
aumento da taxa de soroprevalência com a diminuição da contagem de linfócitos T
CD4+. Esta associação inversa não foi observada no presente estudo, embora uma
maior taxa de soroprevalência (75%) tenha sido encontrada entre os pacientes com
imunodeficiência mais avançada (contagem de linfócitos T CD4 + <50 células/mm³).

Neste trabalho não foi avaliada a associação entre comportamento de
risco e a soroprevalência de IgG anti-B19V. VERNAZZA e colaboradores (1996) não
conseguiram atribuir a taxa de soroprevalência de IgG para o B19V a um
comportamento de risco específico, uma vez que as taxas encontradas foram
semelhantes

nas

três

categorias

de

risco

estudadas

(homossexualidade,

heterossexualidade e uso intravenoso de drogas), o que é consistente com o fato de
que a principal via de transmissão do B19V é a respiratória.

Foi encontrada neste estudo uma associação inversa, estatiscamente não
significativa, entre a soropositividade e a carga viral do HIV. Esta inesperada
observação poderia indicar uma suscetibilidade aumentada à infecção pelo B19V
nos pacientes com baixa carga viral do HIV ou, talvez, uma maior habilidade na
resposta humoral específica nesses indivíduos, cujo sistema imune não esteja sendo

Discussão

92

devastado por uma intensa atividade do HIV. Isto parece ocorrer independentemente
da contagem de linfócitos T CD4+, uma vez que não foi encontrada associação
estatisticamente significativa entre a contagem de linfócitos T CD4 + e a presença de
anticorpos IgG anti-B19V. Nenhum outro estudo avaliando a soroprevalência para
IgG anti-B19V e a carga viral do HIV foi encontrado na literatura.

As amostras sanguíneas coletadas no final de 2001 e em 2002
apresentavam menor prevalência de IgG anti-B19V (63,0%) do que as coletadas em
2003 (69,8%), embora este resultado não tenha sido estatisticamente significativo.
Esses anos correspondem ao período interepidêmico, quando há baixa circulação
do B19V (OLIVEIRA et al., 2005).

O estudo de soroprevalência apresenta algumas limitações. Os resultados
foram baseados em um estudo seccional de pacientes infectados pelo HIV que
podem não representar a coorte original. Todavia, isto provavelmente não afetou os
resultados, uma vez que a infecção pelo B19V não parece interferir na sobrevida dos
indivíduos infectados pelo HIV. Além disso, os dados são provenientes de uma
população de pacientes infectados pelo HIV selecionados em um hospital público, o
que pode não ser representativo da população de pacientes infectados pelo HIV dos
municípios onde os pacientes residem. Por outro lado, não há razão para supor que
indivíduos infectados pelo B19V pudessem ter mais probabilidade de serem
atendidos no hospital onde este estudo foi conduzido. Estes fatores limitam a
generalização de estimativas sobre a taxa de infecção pelo B19V. Este

foi um

estudo exploratório baseado em dados disponíveis de um número limitado de
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pacientes. A fraca associação impede o controle de fatores de confusão através da
análise multivariada.

A partir do estudo de soroprevalência foram selecionados os pacientes
sabidamente IgG anti-B19V negativos, com o objetivo de detectar a ocorrência de
soroconversão para o B19V e, naqueles que apresentavam evidências de infecção
por este vírus, avaliar a presença de anemia prolongada associada ao B19V.

Após extensa revisão da literatura médica não foi encontrado registro de
qualquer trabalho semelhante a esta pesquisa, abordando uma série de casos de
soroconversão para o B19V em pacientes infectados pelo HIV. A literatura registra
apenas alguns relatos de caso de soroconversão para o B19V (BREMMER E
COHEN, 1994), geralmente após o início da TARV (ARRIBAS et al., 2000; TAGUCHI
et al., 2001; WARE & MOORE, 2001; CLARKE & LEE, 2003), o que limitou a
comparação dos resultados encontrados.

No presente estudo a soroconversão foi detectada em 28 (31,8%) dos 88
pacientes estudados, sendo nove (32,1%) casos em 2005 e em seis (21,4%) em
2006. A infecção pelo B19V ocorre em surtos epidêmicos com intervalos de quatro a
cinco anos. No estado do Rio de Janeiro foram documentados surtos em 1994,
1998/1999 e 2004/2005 (OLIVEIRA et al., 2005). A constatação de que o maior
número de soroconversões foi detectado em 2005, ano em que foi documentado um
surto epidêmico de B19V no estado do Rio de Janeiro, é uma evidência de que os
períodos em que há maior circulação viral são os de maior risco para os pacientes
suscetíveis à infecção pelo B19V. É possível que um número maior de casos de
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infecção pelo B19V tenha ocorrido no período epidêmico (2004/2005). No entanto,
devido ao intervalo entre as coletas das amostras sanguíneas, em alguns casos este
fato não pode ser comprovado.

De todas as variáveis estudadas apenas a concentração de hemoglobina
apresentou uma associação significativa com a ocorrência de soroconversão, isto é,
a presença de anemia na UAN foi mais observada em pacientes que apresentaram
soroconversão para o B19V (60,0%). Estes resultados são semelhantes aos obtidos
por CALVET e colaboradores (1999) que identificaram a ocorrência de anemia em
17 (70,8%) dos 24 pacientes com imunossupressão associada ao transplante de
órgãos e infecção pelo B19V.

Com frequência os pacientes infectados pelo HIV utilizam medicamentos
que causam anemia, tais como zidovudina, quimioterápicos antimicrobianos (sulfa,
ganciclovir, anfotericina B) ou antineoplásicos. A etiologia da anemia nesses
pacientes também está relacionada a infecções oportunistas e à ação do próprio HIV
na medula óssea (GARCIA, 1996a; GARCIA, 1996b). Foi avaliada neste estudo a
presença dessas condições por ocasião da coleta da UAN para verificar possível
interferência de um fator de confusão que pudesse ser a causa da anemia
observada com maior frequência, de forma estatisticamente significativa, entre os
pacientes que apresentaram soroconversão para o B19V. A ausência de uma
associação significativa entre a presença dos fatores avaliados e a anemia reforça a
importância do papel da infeção pelo B19V como causa de anemia em pacientes
infectados pelo HIV.
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A soroconversão para o B19V não dependeu da contagem de linfócitos T
CD4+, pois, embora a soroconverão tenha sido detectada com maior frequência nos
pacientes cujas contagens de linfócitos T CD4+ estavam abaixo de 200 células/mm³,
esse resultado não foi estatisticamente significativo. É possível que o uso da TARV
potente tenha contribuído para a resposta imunológica frente à infecção pelo B19V,
mesmo antes da elevação detectável na corrente circulatória dos linfócitos T CD4 +.
Estes dados confirmam a importância da restauração da resposta imune em
pacientes em uso de TARV, diminuindo ou até suprimindo as alterações
hematológicas graves causadas pela infecção pelo B19V antes da introdução da
terapia antirretroviral altamente potente (ARRIBAS et al., 2000; SCAPELLATO &
PALUMBO, 2000; WARE & MOORE, 2001).

Durante o período de observação, dos 88 indivíduos suscetíveis à
infecção pelo B19V, 28 (31,8%) pacientes apresentaram evidências da ocorrência
desta infecção, indicada pelo soroconversão de anticorpos IgG anti-B19V. Em oito
pacientes constatou-se a ocorrência de anemia prolongada, mas devido à
concomitância de diversos fatores responsáveis pela anemia nos pacientes
infectados pelo HIV, além da própria infecção pelo B19V, não foi possível
caracterizar, na maioria dos casos, a anemia prolongada como sendo causada
apenas pelo B19V. Com base nos dados descritos nos registros médicos, dos oito
casos com anemia prolongada avaliados, sete foram classificados como anemia de
etiologia multifatorial e um como anemia relacionada à infecção pelo B19V, já que
neste caso não havia relato de outro fator que pudesse ser responsabilizado pela
anemia. A frequência de anemia prolongada observada no presente estudo (8/28
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pacientes – 28,6%) pode também estar associada aos intervalos entre a realização
dos hemogramas.

Em 20 (71,4%) dos 28 pacientes que apresentaram soroconversão de IgG
anti-B19V não havia dados clínicos e laboratoriais que pudessem identificar a
ocorrência de anemia prolongada no período em que ocorreu a soroconversão, mas
também não foi possível afastar a possibilidade de que esses pacientes tenham
também desenvolvido anemia. É possível que, se fossem realizados hemogramas
com intervalos mais curtos ao longo do período de soroconversão, a anemia
prolongada poderia ter sido documentada. Considerando que em apenas um dos
oito casos de anemia prolongada observada no período de soroconversão para o
B19V esta foi classificada como grave é plausível supor que mesmo se a anemia
prolongada tivesse sido identificada através de exames laboratoriais, esta
provavelmente não teria sido de grande magnitude, uma vez que não havia relato
nos prontuários de queixas ou alterações ao exame físico compatíveis com a
ocorrência de anemia nesses 20 pacientes. Como exemplo do que foi exposto,
pode-se avaliar o que foi observado no paciente R.S.G. (protocolo 012) que realizou
hemogramas seriados nos seis meses que precederam a constatação da
soroconversão para o B19V, com intervalos de dois meses entre a realização dos
exames. Nesse paciente foi possível a identificação da ocorrência de anemia
prolongada durante o período de soroconversão para o B19V, que provavelmente
teve a infecção pelo B19V envolvida como causa.

CALVET e colaboradores (1999) em estudo envolvendo 62 pacientes
receptores de transplante de pulmão, coração ou ambos os órgãos, identificaram a
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ocorrência da infecção pelo B19V em 24 (38,7%) indivíduos, através da detecção de
anticorpos e de viremia em amostras sanguíneas coletadas entre 1988 e 1999.
Desses 24 pacientes, 10 indivíduos desenvolveram anemia crônica. Embora a
frequência de anemia crônica (10/24 – 41,7% pacientes) observada por CALVET e
colaboradores (1999) tenha sido superior à encontrada no presente estudo (8/28 –
28,6% pacientes), aqueles autores não avaliaram a ocorrência de anemia em um
grupo controle, no qual a infecção pelo B19V não tenha ocorrido, e reconheceram a
possibilidade de que outros fatores, tais como terapia imunossupressiva,
comprometimento da função renal ou infecções por herpesvírus pudessem estar
envolvidos no aparecimento da anemia nos pacientes por eles estudados. É também
possível que a diferença entre os achados desses autores e os apresentados no
atual estudo tenha sido relacionada ao maior número de amostras sanguíneas por
paciente no estudo de CALVET e colaboradores (1999), além de heterogenicidade
quanto às características clínicas dos dois grupos de pacientes estudados.

No presente estudo o anticorpo da classe IgM anti-B19V foi detectado em
três (10,7%) dos 28 pacientes que apresentaram soroconversão, indicando infecção
recente pelo B19V. Achado semelhante foi relatado por RAGUIN e colaboradores
(1997) que detectaram IgM anti-B19V em cinco (9,1%) de 55 indivíduos infectados
pelo HIV. Já CALVET e colaboradores (1999) detectaram IgM anti-B19V em 12
(50,0%) dos 24 pacientes que apresentaram evidências de infecção pelo B19V.
Essa diferença pode estar relacionada ao tempo de observação e ao número de
amostras sanguíneas estudadas de cada paciente. CALVET e colaboradores (1999)
analisaram 1655 soros de 24 pacientes (média: 69 soros) coletadas no período de
1550 dias. Este estudo avaliou 358 amostras de 88 indivíduos (média: 4,1 amostras)
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coletadas no período de 2384 dias, com intervalos de coleta entre as amostras
sanguíneas que variaram de dois a 18 meses (média: oito meses; mediana: sete
meses) no período de soroconversão, dificultando a detecção de infecção recente
pelo B19V.

Neste estudo não foi avaliada, através da detecção do DNA do B19V, a
ocorrência de viremia, que poderia contribuir para os casos de anemia prolongada
observados nos pacientes que não apresentaram soroconversão de IgG anti-B19V.
Embora alguns estudos (NAIDES et al., 1993; ABKOWITZ et al., 1997) tenham
sugerido a possibilidade da ocorrência de viremia pelo B19V em pacientes
infectados pelo HIV, outros autores demonstraram que este é um evento incomum
entre esses indivíduos (BREMMER & COHEN,1994; RAGUIN et al.,1997).

Um paciente (W.L.T., protocolo 011) que apresentou anemia grave
(hemoglobina: 5,9 g/dL) foi submetido à biópsia de medula óssea, a qual exibia
alterações compatíveis com a infecção pelo B19V. A TARV foi instituída, sob
supervisão, garantindo a adesão ao tratamento. Este paciente, embora com
imunodeficiência avançada, caracterizada pela baixa contagem de linfócitos T CD4 +
(3 células/mm³ na UAN; 1 célula/mm³ no intervalo entre a UAN e a PAP; 34
células/mm³ na PAP), evoluiu com regressão da anemia e soroconversão de
anticorpos específicos para B19V, com a detecção de altos títulos (2,307 UI/mL) de
anticorpos específicos IgG anti-B19V e também de anticorpos da classe IgM.
BOWMAN e colaboradores (1990) também descreveram o caso de um paciente com
anemia grave, cuja biópsia de medula óssea sugeria infecção pelo B19V. Nesse
paciente o DNA do B19V foi detectado por hibridização em dot-blot, enquanto que
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anticorpos específicos anti-B19V não foram encontrados no soro. Embora nessa
descrição não haja referência à contagem de linfócitos T CD4 +, o quadro clínico do
paciente também era de imunodeficiência avançada: candidíase oral, diarréia
profusa, emagrecimento e infecção por micobactéria atípica. Diferentemente do caso
relatado no presente estudo, no caso descrito por BOWMAN e colaboradores (1990)
não houve regressão da anemia e o paciente ficou dependente de transfusões
sanguíneas durante meses, até o óbito. GOTTLIEB & DEUTSCH (1992) também
relataram um caso semelhante de paciente com imunodeficiência avançada (CD4 +:
35 células/mm³), anemia grave (hemoglobina: 5,4 g/dL), cuja biópsia de medula
óssea apresentava alterações compatíveis com infecção pelo B19V, e ausência de
anticorpos específicos anti-B19V. Semelhante ao relatado por BOWMAN e
colaboradores (1990) o paciente necessitou de múltiplas transfusões sanguíneas,
sem apresentar recuperação da anemia. No presente estudo em nenhum momento
durante o período em que o paciente apresentou anemia grave foi considerada a
possibilidade de infecção pelo B19V estar envolvida na gênese da anemia. O
indivíduo apresentou melhora do quadro hematológico sem terapia com IGIV nem
transfusão sanguínea. Neste paciente, com a adesão à TARV, observou-se aumento
discreto da contagem de linfócitos T CD4+, mas o suficiente para haver resposta
humoral à infecção pelo B19V e conter o efeito deste vírus na medula óssea. Outras
publicações relatam casos semelhantes (SCAPELLATO & PALUMBO, 2000; WARE
& MOORE, 2001).

A remissão de aplasia eritróide pura associada ao B19V após a instituição
de TARV foi observada por MYLONAKIS e colaboradores (1999). Os autores
relataram o caso de um paciente com aids que desenvolveu anemia devido à
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infecção pelo B19V, que foi tratada sem sucesso com IGIV, ficando dependente de
transfusões sanguíneas. Dois meses após o início da TARV a viremia pelo B19V
tornou-se negativa e, à medida que a contagem de linfócitos T CD4 + aumentava,
diminuía a necessidade de transfusões sanguíneas. O paciente evoluiu com
regressão da anemia e reconstituição imune. ARRIBAS e colaboradores (2000)
descreveram o caso de um paciente com aids (linfócitos T CD4 +: 2 células/mm³) e
anemia grave (hemoglobina: 6,0 g/dL) e ausência de anticorpos IgG e IgM antiB19V. O exame da medula óssea foi compatível com infecção pelo B19V. O
paciente recebeu repetidas transfusões sanguíneas e IGIV. Doze semanas após o
início da TARV a contagem de linfócitos T CD4 + era 46 células/mm³ e foram
detectados anticorpos IgG e IgM para B19V. As observações desses autores, assim
como o que foi observado no paciente deste estudo, devem ser consideradas ao se
propor o tratamento da anemia prolongada causada pelo B19V com IGIV. Tendo em
vista o alto custo da terapia com IGIV, cuja eficácia pode ser transitória ou
inexistente (MYLONAKIS et al., 1999), e os benefícios advindos da TARV, é mais
razoável que sejam adotadas todas as medidas disponíveis para estimular a adesão
à TARV, ao invés de se arcar com os elevados custos da terapêutica com IGIV. Um
dos desfechos esperados com a TARV é a restauração imune, a qual possibilitará a
regressão da anemia causada pelo B19V, assim como o controle das múltiplas
infecções oportunistas características da aids associado à melhora clínica observada
nesses pacientes.

No presente estudo, dos 28 pacientes que apresentaram evidências de
infecção pelo B19V, oito (28,6%) indivíduos apresentaram anemia prolongada e é
possível que em pelo menos um desses pacientes a anemia prolongada estivesse
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relacionada apenas ao B19V. GYLLESTEN e colaboradores (1994) estudaram
pacientes infectados pelo HIV, comparando os anêmicos com os não anêmicos.
Esses autores detectaram o DNA do B19V no soro de 5/69 (7,2%) pacientes
anêmicos,

dos

quais

dois

pacientes

desenvolveram

anemia

persistente,

dependentes de transfusões de sangue, sem apresentarem anticorpos específicos
anti-B19V. Concluíram, então, que a infecção pelo B19V é uma causa rara de
anemia nos pacientes infectados pelo HIV. BREMNER & COHEN (1994), em estudo
semelhante ao de GYLLESTEN e colaboradores (1994), não encontraram viremia
pelo B19V em nenhum paciente por eles estudados e sugeriram que a infecção pelo
B19V não é uma causa comum de anemia em pacientes infectados pelo HIV,
embora tenham alertado para o fato de que o estudo foi realizado em um ano de
baixa incidência da infecção pelo B19V. Resultados semelhantes, embora utilizando
outros métodos diagnósticos, foram encontrados por SETÚBAL e colaboradores
(2006). Esses autores pesquisaram evidências de infecção pelo B19V em pacientes
submetidos à necropsia ou biópsia de medula óssea entre 1988 e 2002, utilizando a
coloração pela hematoxilina-eosina, a imuno-histoquímica e a hibridização in situ, e
encontraram uma frequência baixa (1/73 pacientes – 1,4%) de infecção pelo B19V.
Apesar dos diferentes desenhos dos estudos citados e dos métodos diagnósticos
empregados, os resultados do presente estudo são semelhantes; isto é, embora a
anemia prolongada tenha sido observada com maior frequência nos pacientes que
soroconverteram, esta apresentou baixa expressão clínica, não sendo indicada a
realização de procedimentos diagnósticos, como a biópsia de medula óssea, ou a
utilização de transfusão sanguínea para recuperação dos pacientes, já que na
grande maioria dos casos a anemia não era grave.
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A ocorrência de anemia transitória associada à infecção pelo B19V foi
relatada por alguns autores (TAGUCHI et al., 2001; CLARKE & LEE, 2003). No caso
relatado por TAGUCHI e colaboradores (2001) a anemia associada à infecção aguda
pelo B19V foi observada por cerca de um mês, regredindo com transfusão
sanguínea e a soroconversão de anticorpos IgG e IgM para B19V. No presente
estudo não houve a documentação da ocorrência de anemia transitória associada à
infecção pelo B19V em nenhum paciente, mas não é possível excluir a sua
ocorrência devido ao intervalo entre a realização dos hemogramas no período de
soroconversão.

Doença

exantemática

e

artropatias

são

manifestações

clínicas

observadas em indivíduos imunocompetentes, na fase aguda da infecção pelo B19V
(ANDERSON et al., 1983; ANDERSON et al., 1984; NONOUE et al., 1985; WHITE et
al., 1985; OLIVEIRA et al., 1999; WOOLF et al., 1991). Nos pacientes infectados
pelo HIV, mas com imunidade preservada, a infecção pelo B19V também pode se
manifestar como doença febril, doença exantemática ou artropatia, sem o
envolvimento hematológico (ZUCHERMAN et al., 1994; MUSIANI et al., 1995;
SETÚBAL et al., 2003). No presente estudo nenhum dos 28 pacientes que
apresentaram soroconversão para o B19V apresentou exantema ou artropatia no
período de soroconversão, embora 12 indivíduos tivessem contagem de linfócitos
T CD4+ superior a 350 células/mm³, sendo que em sete pacientes a contagem de
linfócitos T CD4+ estava acima de 500 células/mm³. Seis pacientes do sexo feminino
tinham contagem de linfócitos T CD4+ igual ou superior a 500 células/mm³, mas
nenhuma apresentou quadro articular. Embora a infecção pelo B19V já tenha sido
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associada a diversas manifestações clínicas, a infecção pode ser assintomática
(WOOLF et al., 1989).

A infecção pelo B19V durante a gravidez pode ser assintomática ou
cursar com exantema inespecífico, febre ou artropatia (HARGER et al., 1998; SILVA
et al., 2006; ENDERS et al., 2007), afetando o concepto em cerca de 33% dos
casos. Embora a infecção da gestante pelo B19V frequentemente curse com
infecção fetal assintomática (KOCH et al., 1993; KOCH et al., 1998; HARGER et al.,
1998; FREITAS et al., 1999), há relatos na literatura de associação entre B19V e
hidropsia fetal não imune (BROWN et al., 1984; KNOTT & WELPLY, 1984;
ANDERSON et al., 1988; NASCIMENTO et al., 1990a; CUBEL et al., 1996). O risco
parece ser maior para o feto quando a infecção ocorre nas primeiras 22 semanas de
gestação (JORDAN, 2001). Neste estudo, uma paciente que apresentou
soroconversão para o B19V estava grávida no início do período de observação. Na
30ª semana de gestação apresentou febre, piora da anemia e óbito fetal. Ao exame
anatomopatológico o feto apresentava anasarca e hepatoesplenomegalia e o exame
microscópico evidenciou pericardite e miocardite. Em decorrência desses achados
anatomopatológicos e da detecção posteriormente de soroconversão materna para
IgG anti-B19V foi investigada a possibilidade de que a infecção pelo B19V tivesse
cursado com o envolvimento fetal. Foi feita a pesquisa de DNA viral por hibridização
em dot-blot nos tecidos fetais, a qual foi negativa. Outros exames estabeleceram a
toxoplasmose congênita como causa do óbito fetal. Este caso é um exemplo de uma
situação clínica em que a infecção pelo B19V deve ser incluída nas hipóteses
diagnósticas de infecção congênita.
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O estudo da soroconversão e principalmente a identificação da anemia
prolongada nos pacientes que apresentaram evidências de infecção pelo B19V
durante o estudo de soroconversão tiveram as limitações inerentes a um estudo
retrospectivo. Um estudo que envolve revisão de prontuários pode ser afetado pela
dificuldade de localização dos prontuários, pela qualidade dos registros médicos ou
pelo eventual extravio de resultados de exames. Ao se estudar os casos que
apresentaram soroconversão para o B19V a principal limitação encontrada foi
relacionada aos intervalos entre as coletas das amostras sanguíneas para detecção
mais precisa do momento em que ocorreu a soroconversão para o B19V, mas
especialmente para avaliação da ocorrência de anemia através dos hemogramas.
Além disso, essa parte do estudo se ressentiu da falta de exames que pudessem
avaliar melhor as características da anemia para um diagnóstico mais apurado,
como a contagem de reticulócitos, que teria sido de grande valor na avaliação de
anemia causada pela infecção pelo B19V, ou o estudo da medula óssea. Por outro
lado, esses exames eram realizados em decorrência da avaliação clínica dos
médicos que estavam tratando desses pacientes. Como na maioria deles a anemia
não teve um caráter avassalador, não houve indicação clínica para procedimentos
diagnósticos mais invasivos, como biópsia de medula óssea, ou de terapêutica
dispendiosa, como IGIV, ou com potenciais riscos, como as transfusões sanguíneas.

7 CONCLUSÕES

Determinar a soroprevalência de anticorpos IgG para B19V em amostras sanguíneas
coletadas de pessoas infectadas pelo HIV acompanhadas no Serviço de DIP/HUAP

1 - A prevalência de anticorpos IgG anti-B19V foi 62,9% e está de acordo com a
literatura médica. Sexo, idade, nível educacional, ano da coleta da amostra
sanguínea, contagem de linfócitos T CD4+, percentual de linfócitos T CD4+ e de
linfócitos T CD8+, relação linfócitos T CD4+/CD8+ e concentração de hemoglobina não
estavam associados com a positividade de anticorpos IgG para o B19V.

2 - A chance dos pacientes com carga viral do HIV <10.000 cópias/mL serem IgG
anti-B19V positivos foi 2,2 vezes a dos pacientes com carga viral do HIV ≥10.000
cópias/mL. É possível que indivíduos cujo sistema imune não esteja sendo devastado
por uma intensa atividade do HIV apresentem maior habilidade na resposta humoral
específica frente à infecção pelo B19V.

3 - Nos pacientes do estudo, 31,8% eram suscetíveis ao B19V e podiam adquirir a
infecção durante períodos epidêmicos, quando o B19V pode ser transmitido pelo
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contato de pessoa a pessoa, por via respiratória, ou por transfusão de sangue de
doador em fase de viremia.

Estabelecer a frequência da soroconversão para o B19V nos pacientes negativos
detectados no estudo de soroprevalência de IgG anti-B19V

4 - A soroconversão para o B19V foi mais frequente nos períodos epidêmicos,
quando há maior atividade viral, e ocorreu em 31,8% dos pacientes suscetíveis.

5 - A soroconversão para o B19V não foi influenciada por sexo, idade, nível
educacional, município de residência, contagem de linfócitos T CD4 +, percentual de
linfócitos T CD4+ e carga viral do HIV.

6 - A soroconversão para o B19V estava associada à baixa concentração de
hemoglobina na última amostra negativa para IgG anti-B19V. A chance de pacientes
que apresentaram soroconversão para o B19V serem anêmicos foi 5,40 vezes a dos
pacientes que não apresentaram soroconversão.

Identificar a ocorrência de anemia prolongada nos pacientes que apresentaram evidências
de infecção pelo B19V ocorrida durante o estudo de soroconversão para o B19V

7 - A anemia prolongada ocorreu em pelo menos 28,6% dos pacientes infectados
pelo HIV que apresentaram soroconversão para o B19V. A presença de anemia
prolongada, especialmente durante epidemias de B19V, deve alertar o médico para a
possibilidade de infecção pelo B19V, a qual é uma causa tratável de anemia,
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reduzindo a necessidade e o risco do tratamento com múltiplas transfusões
sanguíneas e outras medidas terapêuticas.

8 - Na era da terapia antirretroviral altamente potente, e consequente reconstituição
imune, a infecção pelo B19V pode cursar com anemia prolongada de menor
gravidade.

8 OLHANDO PARA O FUTURO

Este trabalho nos estimula a continuar o estudo da infecção pelo B19V,
especialmente nos pacientes infectados pelo HIV. Algumas idéias sobre outros
trabalhos surgiram e a primeira que será desenvolvida é a detecção genômica do
B19V, pela PCR, nas amostras sanguíneas dos pacientes que participaram do
estudo de soroconversão. Esperamos verificar a frequência da presença do genoma
do B19V nos pacientes que apresentaram soroconversão, procurando identificar o
tempo que esses pacientes permaneceram virêmicos e a relação com a anemia
identificada em alguns dos pacientes do estudo. Além disso, temos como objetivo
avaliar a ocorrência da viremia nos pacientes que não apresentaram a
soroconversão para o B19V. Para o desenvolvimento deste estudo já foram
selecionadas as amostras sanguíneas que serão estudadas e a técnica para o
estudo molecular está sendo padronizada.
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Título do projeto: “Parvovirose Humana. Estudo Clínico, Epidemiológico e Histopatológico”
Departamento de Medicina Clínica, Universidade Federal Fluminense, UFF
Responsável pelo projeto: Sérgio Setúbal, professor adjunto
da Disciplina de Doenças Infecciosas e Parasitárias

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido do Paciente
Nome do paciente:.................................... .....................................................................
Idade: .............. anos. R.G. .......................R.G.-HUAP ...................................................
Responsável legal .................................... .....................................................................
Eu, .................. ........................................ .....................................................................
........................ ........................................ .....................................................................
abaixo assinado, responsável pelo meu parente próximo ...............................................
........................ ........................................ .....................................................................
declaro ter pleno conhecimento do que se segue.
na próxima vez que for necessário um exame de sangue, será colhido de mim (ou de meu
parente próximo), além da quantidade necessária para os exames, uma quantidade extra
de sangue (3 ml), para verificar a ausência ou a presença no sangue de anticorpos contra
o Parvovírus B19
estes exames farão parte de uma pesquisa sobre este vírus, ora realizada no HUAP
serei informado dos resultados do exame realizado
é importante saber se eu tenho (ou se meu parente tem) anticorpos contra este vírus, que
pode provocar graves crises de anemia em portadores de imunodeficiência
os dados em meu prontuário relativos a outras possíveis causas de anemia serão usados
no estudo.
de que posso recusar-me a participar da pesquisa, ou tendo concordado em participar,
decidir abandoná-la a qualquer momento, sem que isto interfira com o meu tratamento.
de que os resultados não serão divulgados em associação com o meu nome, ou o de meu
parente
Niterói, ....... de ...................................... de
Assinatura do ( ) paciente ou ( ) responsável
Assinatura do médico que obteve o consentimento e
inscrição
Assinatura da testemunha
Casos especiais de consentimento: 1. Paciente menor que 16 anos: deverá ser dado por um dos pais ou pelo parente
responsável. 2. Paciente entre 16 e 21 anos: poderá consentir apenas com a assistência dos pais ou responsável. 3. Paciente
analfabeto: o presente documento será lido em voz alta na presença de duas testemunhas que firmarão também o documento.
4. Paciente deficiente mental ou incapaz: suprimento necessário da manifestação de vontade por seu representante legal.
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APÊNDICE 2
Parecer de Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina / Hospital Universitário Antônio Pedro
Herbert Praxedes - Coordenador Geral
Médico
Alair Augusto S.M.D. dos Santos
Médico
Denise Mafra
Nutricionista
José Carlos Carraro Eduardo
Médico
José Paravidino de Macedo Soares
Médico
Maria Nazareth Cerqueira Pinto
Médica
Miriam Fátima Zaccaro Scelza
Cirurgiã Dentista
Nívia Valença Barros
Assistente Social
Paulo Sérgio Faitanin
Filósofo
Regina Helena Saramago Peralta
Médica
Regina Lucia de Oliveira Caetano
Farmacêutica
Renato Augusto Moreira de Sá
Médico
Rosa Leonôra Salerno Soares
Médica

CEP CMM/HUAP nº 134/05
Do: Coordenador do CEP CMM/HUAP
A(o) Sr.(a) Pesquisador(a):
Assunto: Parecer sobre Projeto de Pesquisa

Sr.(a) Pesquisador(a)
a
Informo a v.s . que o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade
de Medicina / Hospital Universitário Antônio Pedra, constituído nos termos
da Resolução n° 196/96 do Conselho Nacional de Saúde e devidamente
registrado na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, recebeu, analisou e
emitiu parecer sobre a documentação referente ao protocolo de pesquisa e
seu respectivo Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, conforme
abaixo discriminado:

Título do Projeto:
"Doenças exantemáticas: estudo clínico-epidemiológico e avaliação de
técnicas laboratoriais no diagnóstico e na vigilância epidemiológica dessas
doenças após a introdução de campanhas de vacinação em massa contra o
sarampo e a rubéola"
Pesquisador Responsável:
Solange Artimos de Oliveira
Pesquisadores Colaboradores:
Antônio Carlos de Medeiros Pereira, Sérgio Setúbal, Marilda M. Siqueira,
Jussara Pereira do Nascimento e Luiz Antônio Bastos Camacho

Rosangela Arrabal Thomaz
Bióloga

Data: 07/10/2005

Rosiléa Said Amazonas
Representante dos Usuários

Parecer: Aprovado

Simone Cruz Machado
Enfermeira

Atenciosamente,

Wilson da: Costa Santos
Farmacêutico

Prof. Herbert Praxedes
Coordenador
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APÊNDICE 3
PROTOCOLO PARA A COLETA DE DADOS
PROTOCOLO B19 / HIV

IDENTIFICAÇÃO:
Nome
Prontuário

Nº Prot

Data Nascimento
Naturalidade

Sexo: [

] masc [

] fem Cor

Município onde reside

Situação conjugal:

[ ] sem companheiro [ ] com companheiro

Atividade profissional

Renda mensal

Escolaridade

Sabe ler/escrever? [ ] sim [ ] não

Data da 1ª consulta no DIP:

Idade

HISTÓRIA PATOLÓGICA PREGRESSA, FAMILIAR E SOCIAL:
DCI

Cirurgias

Alergias

HAS

Outras
Menarca

DM
DST

Sexarca

Uso de anticoncep

Uso de preservativos: [ ] não [ ] irregular [ ] regular [ ] não há registro
Nº de parceiros

Parceiro HIV+ [ ] sim [ ] não [ ] desconhece

Práticas sexuais: Homossexual [ ] sim [ ] nega [ ] não há registro;
Heterossexual [ ] sim [ ] nega [ ] não há registro; Bissexual [ ] sim [ ] nega [ ]
não há registro
História de transfusão sanguinea: [

] sim (Data:

) [ ] nega

[ ] não há registro;
Uso de drogas IV [ ] sim [ ] não [ ] não há registro.
Uso de drogas não injetáveis[ ] sim [ ] não [ ] não há registro
Tabagismo[ ] sim [ ] não [ ] não há registro
Uso de álcool[ ] sim [ ] não [ ] não há registro
Tatuagens[ ]sim [ ]não [ ] não há registro
Piercings[ ]sim [ ]não [ ] não há registro;
Condições de moradia: [ ] Alvenaria [ ] Madeira [ ] Albergue/situação de rua [ ] não há
registro
Água encanada: [ ] sim [ ] não [ ] não há registro
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Esgoto: [ ] sim [ ] não[ ] não há registro
Luz elétrica: [ ] sim [ ] não [ ] não há registro
TV: [ ] sim [ ] não [ ] não há registro
Nº de pessoas da residência:
Nº de filhos: total

_vivos

Motivo da realização do exame:
[ ] Doença [ ] Parceiro HIV+ [ ] Pré-natal [ ] Doação de sangue
[

] Situação de risco:

História de doenças na família:
Outros casos de HIV na família:
Há quanto tempo sabe ter aids:
Critério:
INTERNAÇÕES:
Internação nº
Tipo de alta: [

Data da internação:
] alta

[

] transferência

Data da alta:
[ ] óbito

Tempo de internação em dias:
Exame físico na internação: Tax

Peso

[ ] Palidez cutaneo-mucosa [ ] icterícia [ ] emagrecimento
[

] edema:

Ap Respiratório: FR

[ ]dispnéia

Estertores: [ ] anterior D [ ] anterior E [ ] posterior D [ ] posterior E
Sibilos: [

] anterior D [

] anterior E

Roncos: [

] anterior D [

] anterior E

MV dim ou abolido: [

] anterior D [

Ap Cardiovascular: PA
RC: [

] Regular [

] Irregular [

Diagnóstico Inicial:
Diagnóstico(s) Final(s):
Evolução durante a internação:

[ ] posterior D [ ] posterior E
[ ] posterior D [ ] posterior E

] anterior E

[ ] posterior D [ ] posterior E

FC
] sopro

[

] turgência jugular
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Problema/Diagnóstico

Tratamento

Evolução

Medicamentos durante a internação:
Droga

Nºdias

Motivo Uso

EXAMES COMPLEMENTARES:
I – Hemogramas:
Data:
Htma
Hgb
Hto
VCM
HCM
CHCM
Retic %
Retic
Leucom
Neutróf
Bastões
Monoc
Linfoc
Eosinóf
Plaquet
II – Bioquímica:
Data:
Glic
Uréia
Creat

Motivo Interrupção
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AST
ALT
FAL
GGT
BbT
BbD
BbI
Amilase
Lipase
Colest
LDLc
HDLc
Triglic
LDH
III – Sorologias:
Data:
HIV Elisa
HIV W Blot
Toxo IgM
Toxo IgG
VHA IgM
VHA IgG
HBsAg
Anti-HBs
HBeAg
Anti-HBe
Anti-HBc total
Anti-HBc IgM
VHC
VDRL
CMV IgG/IgM
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IV – Anticorpos IgG anti-B19
Data:
Qualit
Quanti

V – Anticorpos IgM anti-B19
Data:
Qualit
Quanti
1=positivo; 2=negativo; 3=inconclusivo.
VI – Detecção genômica (PCR)
Data:

VII – CD4+ e Carga viral
Data:
CD4+
%CD4+
CD8+
%CD8+
Relação CD4+/ CD8+
Carga viral HIV
Log da carga viral HIV

VII- Genotipagem:
Data:

Mutações:

ITRN
ITRNN
IP
IX- Rx Tórax
Data:

Resultado
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X– TC Tórax
Data:

Resultado

XI– TC crânio / Ressonância Magnética
Data:

Resultado

XII - US
Data:

Resultado

XIII – Biópsias
Data:

Resultado

XIV – Preventivo Ginecológico
Data:

Resultado

XV – Outros
Data:

Resultado
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Histórico Antirretrovirais:
1 -Drogas:

Indicação para início:

Período de uso:

Motivo da troca:

2 -Drogas:

Indicação para início:

Período de uso:

Motivo da troca:

3 -Drogas:

Indicação para início:

Período de uso:

Motivo da troca:

Acompanhamento no ambulatório:
Data

Problema

Desfecho do caso: [
[

] necropsia nº N

Laudo:

Conduta

] transferência [

] abandono [
data:

] óbito
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APÊNDICE 4
SOROPREVALÊNCIA DE ANTICORPOS IGG PARA O PARVOVÍRUS HUMANO
B19. DISTRIBUIÇÃO DOS 10 CASOS COM RESULTADO INDETERMINADO DE
ACORDO COM AS DIVERSAS VARIÁVEIS ESTUDADAS. NITERÓI, RJ, 2001-2003
Características
Sexo
masculino
feminino
Faixa etária (anos)
< 30
30-39
40-49
≥ 50
Nível educacional
ens. fudamental
ens. médio e superior
ignorado
Procedência
São Gonçalo
Niterói
outros
ignorado
Ano de coleta da amostra
2001
2002
2003
+
CD4 (cél./mm³)
<200
200-499
≥500
ignorado
+
CD4 (%)
< 14
14-28
> 28
ignorado
+
CD8 (%)
<21
21-37
> 37
ignorado
+
+
Relação CD4 /CD8
<1
≥1
ignorado
Carga viral (cópias/mL)
< 1000
1000-9999
10.000-99.999
≥100.000
ignorado
Anemia
sim
não
ignorado

Total de casos

IgG anti-B19V indeterminado (%)

133
128

6 (4,5)
4 (3,1)

66
99
67
29

1 (1,5)
6 (6,1)
1 (1,5)
2 (6,9)

117
58
86

3 (2,6)
3 (5,2)
4 (4,7)

106
83
42
30

5 (4,7)
3 (3,6)
1 (2,4)
1 (3,3)

26
151
84

1 (3,8)
9 (6,0)
0 (0,0)

91
113
50
7

0 (0,0)
4 (3,5)
6 (12,0)
0 (0,0)

97
98
24
42

5 (5,2)
0 (0,0)
4 (16,7)
1 (2,4)

3
23
193
42

0 (0,0)
3 (13,0)
6 (3,1)
1 (2,4)

241
11
9

8 (3,3)
2 (18,2)
0 (0,0)

74
29
61
33
64

8 (10,8)
1 (3,4)
0 (0,0)
0 (0,0)
1 (1,6)

84
94
83

4 (4,9)
6 (6,6)
0 (0,0)
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APÊNDICE 5
SOROCONVERSÃO DE ANTICORPOS IGG PARA O PARVOVÍRUS HUMANO
B19. DISTRIBUIÇÃO DOS CASOS DE ACORDO COM O PERCENTUAL DE
LINFÓCITOS T CD4+, O PERCENTUAL DE LINFÓCITOS T CD8+ E A RELAÇÃO
CD4+/ CD8+. NITERÓI, RIO DE JANEIRO, 2001-2008
Características
CD4+ na UANb (%)
<14
14-28
>28
ignorado
CD4+ no FPOd (%)
<14
14-28
>28
ignorado
CD8+ na UAN (%)
<21
21-37
>37
ignorado
CD8+ no FPO (%)
<21
21-37
>37
ignorado
Relação CD4+/CD8+ na UAN
<1
≥1
ignorado
Relação CD4+/CD8+ no FPO
<1
≥1
ignorado
a

b

Soroconversão B19V
Sim (%)
Não (%)

IC a 95%

7 (38,9)
13 (34,2)
5 (38,5)
3 (15,8)

17,3-64,3
19,6-51,4
13,9-68,4

11 (61,1)
25 (65,8)
8 (61,5)
16 (84,2)

p-valor
0,9277c

0,2087c
5 (62,5)
8 (57,1)
5 (100,0)
10 (16,4)

3 (37,5)
6 (42,9)
0 (0,0)
51 (83,6)

0 (0,0)
0
25 (36,8)
6 (10,5)

1 (100,0)
0
43(63,2)
51 (89,5)

24,5-91,5
28,9-82,3
47,8-100,0
e

25,4-49,3
e

0
2 (100,0)
15 (62,5)
11 (17,7)

0
0 (0,0)
9 (37,5)
51 (82,3)

15,8-100,0
40,6-81,2
0,5899 f

25 (32,9)
2 (28,6)
1 (20,0)

51 (67,1)
5 (71,4)
4 (80,0)

22,5-44,6
3,7-71,0
0,4831 f

26 (33,3)
2 (25,0)
0 (0,0)

52 (66,7)
6 (75,0)
2 (100,0)
c

23,1-44,9
3,2-65,1
d

: IC - intervalo de confiança; : UAN - última amostra negativa; : qui-quadrado de Pearson; : FPO e
f
final do período de observação; : número de dados insuficientes para o cálculo do p-valor; : teste
exato de Fisher.
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APÊNDICE 6
IDENTIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE ANEMIA PROLONGADA NOS
PACIENTES QUE APRESENTARAM EVIDÊNCIAS DE INFECÇÃO PELO
PARVOVÍRUS HUMANO B19 OCORRIDA DURANTE O ESTUDO DA
SOROCONVERSÃO – RELATO RESUMIDO DOS 20 CASOS QUE
APRESENTARAM SOROCONVERSÃO, MAS NÃO FOI POSSÍVEL DETECTAR A
OCORRÊNCIA DE ANEMIA PROLONGADA

Caso 1: S.S.O., protocolo 172, sexo masculino, diagnóstico de aids em novembro/1996, aos
33 anos. Nessa ocasião apresentava discreta anemia (hemoglobina: 12,8 g/dL), atribuída à
infecção pelo HIV. Iniciou TARV, que incluía zidovudina, com baixa adesão. O período de
observação iniciou em julho/2002 (contagem de linfócitos T CD4+: 55 células/mm³). A
soroconversão para o B19V foi evidenciada em julho/2003 (IgG anti-B19V positivo, título:
0,281 UI/mL e IgM anti-B19V negativo; contagem de linfócitos T CD4+: 152 células/mm³).
Durante o período de soroconversão (07/2002 – 07/2003) apresentou resolução da anemia
presente na UAN (julho/2002). Não há registro de queixas ou alterações no exame físico
sugestivas de anemia durante esse período (Figura 11).

ANO

2002

2003

Mês

07

07

03

09

11

04

IgG anti-B19V

neg

pos

pos

pos

pos

pos

IgM anti-B19V

neg

neg

neg

neg

neg

neg

CD4 (cél/mm³)

55

152

167

176

55

152

Hg (g/dL)

12,6

14,7

+

anti-B19V negativo
anti-B19V positivo

2004

2005

15,1

anemia

Figura 11: Paciente S.S.O., protocolo 172. Dados laboratoriais do paciente durante os
períodos de observação e de soroconversão.
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Caso 2: A.O.R., protocolo 350, sexo masculino, diagnóstico de aids em novembro/2003, aos
33 anos. Nessa ocasião apresentava discreta anemia (hemoglobina 12,8 g/dL), atribuída à
infecção pelo HIV. Iniciou TARV (zidovudina, lamivudina e efavirenz) em setembro/2004. O
período de observação iniciou em novembro/2003 (contagem de linfócitos T CD4+: 215
células/mm³). A soroconversão para o B19V foi evidenciada em abril/2007 (IgG anti-B19V
positivo, título: 1,2 UI/mL e IgM anti-B19V negativo; contagem de linfócitos T CD4+: 504
células/mm³). Durante o período de soroconversão (07/2006 – 04/2007) apresentou anemia
discreta na UAN (detectada desde o início do período de observação), com resolução desta
no FPO (hemoglobina 14,2 g/dL). Não há registro de queixas ou alterações no exame físico
sugestivas de anemia durante esse período (Figura 12).

ANO

2003

Mês

11

01

07

04

01

03

07

IgG anti-B19V

neg

neg

neg

pos

pos

pos

pos

neg

neg

neg

neg

neg

neg

539

285

528

13,9

13,6

IgM anti-B19V
+

2006

2007

CD4 (cél/mm³)

215

364

327

504

Hg (g/dL)

12,8

12,3

12,5

14,2

anti-B19V negativo
anti-B19V positivo

2008

anemia

Figura 12: Paciente A.O.R., protocolo 350. Dados laboratoriais do paciente durante os
períodos de observação e de soroconversão.
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Caso 3: M.F.R.V, protocolo 021, sexo feminino, diagnóstico de infecção assintomática pelo
HIV em 1998, aos 24 anos, durante o pré-natal. Foi medicada com zidovudina durante um
mês para profilaxia da transmissão vertical do HIV, interrompendo o uso após o parto.
Permaneceu assintomática em relação ao HIV e contagem de linfócitos T CD4+ >500
células/mm³ durante todo o período de observação, que iniciou em dezembro/2001. A
soroconversão para o B19V foi evidenciada em outubro/2002 (IgG anti-B19V positivo, título:
0,3715 UI/mL e IgM anti-B19V negativo; contagem de linfócitos T CD4+: 590 células/mm³).
Em fevereiro/2002 teve doença exantemática febril aguda, com plaquetopenia (60.000
plaquetas/mm³), que foi diagnosticada como dengue baseado em critérios clínicos e
epidemiológicos. Não foi detectada a ocorrência de anemia durante o período de
soroconversão (12/2001 – 10/2002). Dezesseis meses após a detecção da soroconversão
para o B19V, em fevereiro/2004, a paciente apresentou anemia (hemoglobina: 10,3 g/dL)
atribuída à gestação. A paciente se recuperou da anemia em julho/2004, após o parto. Não
há registro de queixas ou alterações no exame físico sugestivas de anemia durante esse
período (Figura 13).

ANO

2001

Mês

12

IgG anti-B19V
IgM anti-B19V

2002

2004

2005

10

10

02

07

02

10

neg

pos

pos

pos

pos

pos

pos

neg

neg

neg

neg

neg

neg

neg

CD4 (cél/mm³)

600

590

509

491

519

498

483

Hg (g/dL)

13,2

13,9

11,7

10,3

12,1

12,3

11,7

+

anti-B19V negativo
anti-B19V positivo

08

2003

13,9

anemia

Figura 13: Paciente M.F.R.V, protocolo 021. Dados laboratoriais da paciente durante os
períodos de observação e de soroconversão.
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Caso 4: A.M.E, protocolo 283, sexo masculino, diagnóstico de aids em abril/2003, aos 34
anos, quando iniciou TARV (zidovudina, lamivudina e efavirenz). O período de observação
iniciou em maio/2003 (contagem de linfócitos T CD4+: 415 células/mm³). A soroconversão
para o B19V foi evidenciada em setembro/2007 (IgG anti-B19V positivo, título: 1,923 UI/mL
e IgM anti-B19V negativo; contagem de linfócitos T CD4+: 906 células/mm³). Apresentou
hemogramas normais durante todo o período de soroconversão (10/2006 – 09/2007). Não
há registro de queixas ou alterações no exame físico sugestivas de anemia durante esse
período (Figura 14).

ANO

2003

2005

2006

Mês

05

06

10

IgG anti-B19V

neg

neg

IgM anti-B19V
+

CD4 (cél/mm³)

415

Hg (g/dL)

13,4

826

2007
09

06

neg

pos

pos

neg

neg

neg

1055

906

1425

14,6

15,7

16,0

03

2008

15,4

anti-B19V negativo
anti-B19V positivo

Figura 14: Paciente A.M.E, protocolo 283. Dados laboratoriais do paciente durante os
períodos de observação e de soroconversão.
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Caso 5: F.S.M., protocolo 150, sexo masculino, diagnóstico de aids em 1998, aos 43 anos,
quando iniciou TARV (zidovudina e didanosina; em 1999: zidovudina, lamivudina e
indinavir/ritonavir), com baixa adesão ao tratamento. O período de observação iniciou em
outubro/2002 (contagem de linfócitos T CD4+: 67 células/mm³). O esquema de TARV foi
alterado em outubro/2002 (zidovudina, lamivudina e efavirenz) e em dezembro/2003
(tenofovir, lamivudina e lopinavir/ritonavir). A soroconversão para o B19V foi evidenciada em
maio/2006 (IgG anti-B19V positivo, título: 1,943 UI/mL e IgM anti-B19V negativo; contagem
de linfócitos T CD4+: 215 células/mm³). Apresentou anemia durante o período de
observação (hemoglobina: 11,7 g/dL em junho/2003 e hemoglobina 11,8 d/dL em
setembro/2003) que foi atribuída à tuberculose pulmonar diagnosticada em setembro/2003,
quando iniciou o tratamento com tuberculostáticos, evoluindo com resolução da anemia dois
meses após (hemoglobina: 13,9 g/dL em novembro/2003). Não há registro de hemograma
na ocasião da coleta da UAN para IgG anti-B19V, porém há um hemograma sem anemia
durante o período de soroconversão (hemoglobina 14,6 d/dL em maio/2005), assim como na
ocasião em que foi detectada a soroconversão para o B19V (hemoglobina 14,5 d/dL em
maio/2006). Não há registro de queixas ou alterações no exame físico sugestivas de anemia
durante o período de soroconversão (11/2004 – 05/2006) (Figura 15).

ANO

2002

2003

Mês

10

06

IgG anti-B19V

neg

IgM anti-B19V

2005

2006

05

05

11

05

11

neg

neg

neg

neg

pos

neg

neg

neg

neg

neg

neg

CD4 (cél/mm³)

67

13

9

64

86

Hg (g/dL)

14,5

11,7

+

anti-B19V negativo
anti-B19V positivo

09

2004

11,8

13,9

140

215

14,6

14,5

anemia

Figura 15: Paciente F.S.M., protocolo 150. Dados laboratoriais do paciente durante os
períodos de observação e de soroconversão.
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Caso 6: M.R.S.F., protocolo 026, sexo feminino, diagnóstico de aids em 1997, aos 54 anos,
quando iniciou a TARV (zidovudina e zalcitabina; zidovudina, lamivudina e indinavir a partir
de 1998). Evoluiu com boa adesão à TARV, com recuperação imune. O período de
observação iniciou em dezembro/2001 (contagem de linfócitos T CD4+: 598 células/mm³). A
soroconversão para o B19V foi evidenciada em junho/2005 (IgG anti-B19V positivo, título:
1,485 UI/mL e IgM anti-B19V negativo; contagem de linfócitos CD4+: 613 células/mm³). Não
há registro de hemogramas durante o período da soroconversão (11/2004 – 06/2005) nem
de queixas ou alterações no exame físico sugestivas de anemia durante esse período
(Figura 16).
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Figura 16: Paciente M.R.S.F., protocolo 026. Dados laboratoriais da paciente durante os
períodos de observação e de soroconversão.

139

Caso 7: L.M.F., protocolo 028, sexo feminino, diagnóstico de aids em 1996, aos 47 anos,
quando iniciou a TARV (zidovudina e didanosina; em 1998: zidovudina, didanosina e
indinavir; em 1999: zidovudina, lamivudina e saquinavir). Evoluiu com recuperação imune. O
período de observação iniciou em dezembro/2001 (contagem de linfócitos T CD4+: 453
células/mm³). A soroconversão para o B19V foi evidenciada em junho/2003 (IgG anti-B19V
positivo, título: 0,432 UI/mL e IgM anti-B19V negativo; contagem de linfócitos T CD4+: 729
células/mm³). Há registro de um hemograma sem anemia no período de soroconversão
(09/2002 – 06/2003). Não há registro de queixas ou alterações no exame físico sugestivas
de anemia nesse período (Figura 17).
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Figura 17: Paciente L.M.F., protocolo 028. Dados laboratoriais da paciente durante os
períodos de observação e de soroconversão.
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Caso 8: A.M.F.O., protocolo 071, sexo feminino, diagnóstico de aids em 1996, aos 36 anos,
quando iniciou a TARV (zidovudina e didanosina). Evoluiu com recuperação imune. O período
de observação iniciou em janeiro/2002 (contagem de linfócitos T CD4+: 520 células/mm³). Em
fevereiro/2003 a TARV foi alterada (estavudina, lamivudina e nevirapina). A soroconversão
para o B19V foi evidenciada em setembro/2005 (IgG anti-B19V positivo, título: 1,691 UI/mL e
IgM anti-B19V positivo; contagem de linfócitos T CD4+: 649 células/mm³). Não há registro de
hemograma no período de soroconversão (02/2005 – 09/2005), nem de queixas ou alterações
no exame físico sugestivas de anemia nesse período (Figura 18).
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Figura 18: Paciente A.M.F.O., protocolo 071. Dados laboratoriais da paciente durante os
períodos de observação e de soroconversão.
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Caso 9: R.M.C.P., protocolo 087, sexo feminino, diagnóstico de aids em 1996, aos 33 anos,
quando iniciou a TARV (zidovudina, lamivudina e indinavir; em 1997: estavudina, lamivudina
e indinavir; em 2001: didanosina, lamivudina e efavirenz). O período de observação iniciou
em janeiro/2002 (contagem de linfócitos T CD4+: 311 células/mm³). Em setembro/2004 a
TARV foi alterada (lamivudina, tenofovir e lopinavir/ritonavir). A soroconversão para o B19V
foi evidenciada em junho/2005 (IgG anti-B19V positivo, título: 2,0675 UI/mL e IgM anti-B19V
negativo; contagem de linfócitos T CD4+: 452 células/mm³). Há registro de um hemograma
sem anemia na ocasião da coleta da UAN. Não há registro de queixas ou alterações no
exame físico sugestivas de anemia no período de soroconversão (11/2004 – 06/2005)
(Figura 18).
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Figura 19: Paciente R.M.C.P., protocolo 087. Dados laboratoriais da paciente durante os
períodos de observação e de soroconversão.
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Caso 10: R.A.I., protocolo 166, sexo feminino, diagnóstico de aids em 1997, aos 28 anos,
quando iniciou TARV (zidovudina e didanosina). Em junho/2000 a TARV fooi alterada
(zidovudina, lamivudina e nevirapina). O período de observação iniciou em junho/2002
(contagem de linfócitos T CD4+: 346 células/mm³). A soroconversão para o B19V foi
evidenciada em junho/2003 (IgG anti-B19V positivo, título: 1,322 UI/mL e IgM anti-B19V
negativo; contagem de linfócitos T CD4+: 399 células/mm³). Há registro de hemogramas sem
anemia na ocasião da coleta da UAN e da PAP. Apresentou episódios recorrentes de aftas
na cavidade oral, tratadas com talidomida, durante o período em que ocorreu a
soroconversão (06/2002 - 06/2003). Não há registro de queixas ou alterações no exame
físico sugestivas de anemia nesse período (Figura 20).
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Figura 20: Paciente R.A.I., protocolo 166. Dados laboratoriais da paciente durante os
períodos de observação e de soroconversão.
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Caso 11: L.H.L.S., protocolo 272, sexo masculino, diagnóstico de infecção assintomática
pelo HIV desde 1999, não usava TARV. O período de observação iniciou em janeiro/2003
(contagem de linfócitos T CD4+: 393 células/mm³). A soroconversão para o B19V foi
evidenciada em julho/2005 (IgG anti-B19V positivo, título: 1,0995 UI/mL e IgM anti-B19V
negativo; contagem de linfócitos T CD4+: 260 células/mm³). Há registro de um hemograma
sem anemia na ocasião da coleta da PAP. Não há registro de queixas ou alterações no
exame físico sugestivas de anemia no período de soroconversão (12/2004 – 07/2005)
(Figura 21).
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Figura 21: Paciente L.H.L.S., protocolo 272. Dados laboratoriais do paciente durante os
períodos de observação e de soroconversão.
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Caso 12: S.G.M.S., protocolo 286, sexo feminino, diagnóstico de aids em 2002, aos 42
anos, quando iniciou a TARV (zidovudina, lamivudina e efavirenz). O período de observação
iniciou em junho/2003 (contagem de linfócitos T CD4+: 126 células/mm³). A soroconversão
para o B19V foi evidenciada em setembro/2003 (IgG anti-B19V positivo, título: 0,4875 UI/mL
e IgM anti-B19V negativo; contagem de linfócitos T CD4+: 20 células/mm³). Há registro de
um hemograma sem anemia na ocasião da coleta da UAN. Não há registro de queixas ou
alterações no exame físico sugestivas de anemia no período de soroconversão (06/2003 –
09/2003) (Figura 22).

ANO

2003

2004

2005

Mês

junho

setembro

setembro

dezembro

maio

IgG anti-B19V

neg

pos

pos

pos

pos

IgM anti-B19V

neg

neg

neg

neg

neg

CD4 (cél/mm³)

126

20

140

123

142

Hg (g/dL)

12,7

+

anti-B19V negativo
anti-B19V positivo

Figura 22: Paciente S.G.M.S., protocolo 286. Dados laboratoriais da paciente durante os
períodos de observação e de soroconversão.
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Caso 13: L.M.F.O., protocolo 429, sexo feminino, diagnóstico de infecção assintomática pelo
HIV desde 2004, não usava TARV. O período de observação iniciou em setembro/2004
(contagem de linfócitos T CD4+: 751 células/mm³). A soroconversão para o B19V foi
evidenciada em agosto/2005 (IgG anti-B19V positivo, título: 0,4298 UI/mL e IgM anti-B19V
negativo; contagem de linfócitos T CD4+: 773 células/mm³). Não há registro de hemograma
no período de soroconversão (09/2004 – 08/2005), nem de queixas ou alterações no exame
físico sugestivas de anemia nesse período (Figura 23).
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Figura 23: Paciente L.M.F.O., protocolo 429. Dados laboratoriais da paciente durante os
períodos de observação e de soroconversão.
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Caso 14: M.L.B.S., protocolo 022, sexo feminino, diagnóstico de aids em 1997, aos 30 anos,
quando iniciou a TARV (zidovudina e didanosina), que foi alterada em 1998 (zidovudina e
lamivudina) e em 1999 (zidovudina, lamivudina e nelfinavir). O período de

observação

iniciou em dezembro/2001 (contagem de linfócitos T CD4+: 226 células/mm³). A
soroconversão para o B19V foi evidenciada em agosto/2002 (IgG anti-B19V positivo, título:
0,352 UI/mL e IgM anti-B19V negativo; contagem de linfócitos T CD4+: 209 células/mm³).
Não há registro de hemograma no período em que ocorreu a soroconversão (12/2001 –
08/2002). Apresentou “virose” em fevereiro/2002. Não há registro de queixas ou alterações
no exame físico sugestivas de anemia no período de soroconversão (Figura 24).
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Figura 24: Paciente M.L.B.S., protocolo 022. Dados laboratoriais da paciente durante os
períodos de observação e de soroconversão.
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Caso 15: R.C.G.S., protocolo 052, sexo feminino, diagnóstico de aids em 2002, aos 36 anos,
quando iniciou a TARV (zidovudina, lamivudina e indinavir/ritonavir), com baixa adesão. O
período de observação iniciou em janeiro/2002 (contagem de linfócitos T CD4+: 17
células/mm³). A TARV foi alterada em maio/2002 (zidovudina, lamivudina e nelfinavir) e em
agosto/2004 (zidovudina, lamivudina e atazanavir). A soroconversão para o B19V foi
evidenciada em outubro/2007 (IgG anti-B19V positivo, título: 0,249 UI/mL e IgM anti-B19V
negativo; contagem de linfócitos T CD4+: 595 células/mm³). Há registro de um hemograma
sem anemia na ocasião da coleta da PAP. Não há registro de queixas ou alterações no
exame físico sugestivas de anemia no período de soroconversão (04/2007 – 10/2007)
(Figura 25).
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Figura 25: Paciente R.C.G.S., protocolo 052. Dados laboratoriais da paciente durante os
períodos de observação e de soroconversão.
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Caso 16: M.F.F., protocolo 167, sexo feminino, diagnóstico de aids em 1999, aos 44 anos,
quando iniciou a TARV (zidovudina e didanosina). O período de observação iniciou em
junho/2002 (contagem de linfócitos T CD4+: 179 células/mm³). Em dezembro/2004 a TARV
foi alterada (tenofovir, lamivudina e atazanavir/ritonavir). A soroconversão para o B19V foi
evidenciada em agosto/2006 (IgG anti-B19V positivo, título: 0,548 UI/mL e IgM anti-B19V
negativo; contagem de linfócitos T CD4+: 188 células/mm³). Há registro de um hemograma
normal na ocasião da coleta da UAN e da PAP. Não há registro de queixas ou alterações no
exame físico sugestivas de anemia no período de soroconversão (09/2005 – 08/2006)
(Figura 26).
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Figura 26: Paciente M.F.F., protocolo 167. Dados laboratoriais da paciente durante os
períodos de observação e de soroconversão.
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Caso 17: E.R.C., protocolo 244, sexo masculino, diagnóstico de aids em 1992, aos 31 anos,
quando iniciou a TARV (zidovudina), que foi alterada em 1996 (zidovudina e didanosina), em
1997 (zidovudina, lamivudina e indinavir) e em 1999 (zidovudina, lamivudina, saquinavir e
ritonavir). O período de observação iniciou em outubro/2002 (contagem de linfócitos T CD4 +:
112 células/mm³), quando a TARV foi novamente alterada (lamivudina, estavudina, efavirenz
e lopinavir/ritonavir). A soroconversão para o B19V foi evidenciada em janeiro/2006 (IgG
anti-B19V positivo, título: 0,604 UI/mL e IgM anti-B19V negativo; contagem de linfócitos T
CD4+: 500 células/mm³). Há registro de um hemograma sem anemia na ocasião da coleta
da UAN. Não há registro de queixas ou alterações no exame físico sugestivas de anemia no
período da soroconversão (09/2005 – 01/2006) (Figura 27).
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Figura 27: Paciente E.R.C., protocolo 244. Dados laboratoriais do paciente durante os
períodos de observação e de soroconversão.
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Caso 18: J.P.L., protocolo 322 , sexo masculino, diagnóstico de aids em 2003, aos 53 anos,
quando iniciou TARV (zidovudina, lamivudina e efavirenz). O período de observação iniciou
em agosto/2003 (contagem de linfócitos T CD4+: 58 células/mm³). A soroconversão para o
B19V foi evidenciada em agosto/2006 (IgG anti-B19V positivo, título: 0,767 UI/mL e IgM antiB19V negativo; contagem de linfócitos T CD4+: 521 células/mm³). Há registro de um
hemograma sem anemia na ocasião da coleta da UAN e da PAP. Não há registro de
queixas ou alterações no exame físico sugestivas de anemia no período de soroconversão
(12/2005 – 08/2006) (Figura 28).

ANO

2003

2005

Mês

08

08

IgG anti-B19V

neg

neg

IgM anti-B19V
+

2006

2007

2008

12

08

12

06

neg

pos

pos

pos

neg

neg

neg

neg

CD4 (cél/mm³)

58

282

265

521

191

473

Hg (g/dL)

8,2

13,0

13,0

14,1

14,0

14,2

anti-B19V negativo

anemia

anti-B19V positivo

Figura 28: Paciente J.P.L., protocolo 322. Dados laboratoriais do paciente durante os
períodos de observação e de soroconversão.
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Caso 19: M.G.S., protocolo 359, sexo masculino, diagnóstico de aids em 2003, aos 40 anos,
quando iniciou a TARV (zidovudina, lamivudina e efavirenz). O período de observação
iniciou em fevereiro/2004 (contagem de linfócitos T CD4+: 132 células/mm³). A
soroconversão para o B19V foi evidenciada em julho/2007 (IgG anti-B19V positivo, título:
0,493 UI/mL e IgM anti-B19V negativo; contagem de linfócitos T CD4+: 253 células/mm³). Há
registro de um hemograma sem anemia na ocasião da coleta da UAN e da PAP. Não há
registro de queixas ou alterações no exame físico sugestivas de anemia no período da
soroconversão (09/2006 - 7/2007) (Figura 29).

ANO

2004

2005

2006

Mês

02

12

09

07

IgG anti-B19V

neg

neg

neg

IgM anti-B19V
+

CD4 (cél/mm³)
Hg (g/dL)

132

178

2007
11

2008
11

05

pos

pos

pos

neg

neg

neg

229

253

281

292

13,8

15,8

13,5

13,7

anti-B19V negativo
anti-B19V positivo

Figura 29: Paciente M.G.S., protocolo 359. Dados laboratoriais do paciente durante os
períodos de observação e de soroconversão.
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Caso 20: M.A.F., protocolo 396, sexo masculino, diagnóstico de aids em 2004, aos 39 anos,
quando iniciou a TARV (zidovudina, lamivudina e efavirenz). O período de observação
iniciou em julho/2004 (contagem de linfócitos T CD4+: 254 células/mm³). A soroconversão
para o B19V foi evidenciada em maio/2006 (IgG anti-B19V positivo, título: 0,744 UI/mL e IgM
anti-B19V negativo; contagem de linfócitos T CD4+: 237 células/mm³). Não há registro de
hemograma no período de soroconversão (03/2006 – 05/2006). Não há registro de queixas
ou alterações no exame físico sugestivas de anemia nesse período (Figura 30).
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Figura 30: Paciente M.A.F., protocolo 396. Dados laboratoriais do paciente durante o
período de observação.
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APÊNDICE 7
ESTUDO DA SOROCONVERSÃO DE ANTICORPOS IGG PARA O PARVOVÍRUS
HUMANO B19. RELATO DOS SEIS CASOS QUE NÃO APRESENTARAM
SOROCONVERSÃO E TINHAM ANEMIA NA ÚLTIMA AMOSTRA NEGATIVA

Caso 1: D.S.N., protocolo 084, sexo masculino, diagnóstico de infecção pelo HIV em 1994,
quando tratou tuberculose ganglionar. Neurotoxoplasmose em 1996, quando iniciou a TARV
(esquema duplo). Reativação da toxoplasmose em 1997, quando foi acrescentado inibidor
da protease à TARV. Baixa adesão ao tratamento. No início do período de observação
(janeiro/2002) apresentava anemia (hemoglobina: 12,8 g/dL; contagem de linfócitos T CD4 +:
120 células/mm³). O esquema de TARV foi alterado em 2002, sem recuperação imune. Em
2005 teve febre e emagrecimento, associada à falha terapêutica da TARV. O esquema foi
substituído por outro mais potente, com aumento discreto da contagem de linfócitos T CD4 +
(216 células/mm³ em julho/2007). Final do período de observação em abril/2008
(hemoglobina: 12,6 g/dL; contagem de linfócitos T CD4+: 253 células/mm³). Durante o
período de observação apresentou anemia em várias ocasiões. Anemia atribuída ao HIV
(Figura 31).
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Figura 31: Paciente D.S.N., protocolo 084. Dados laboratoriais do paciente durante o
período de observação.
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Caso 2: S.P.S., protocolo 188, sexo feminino, diagnóstico de infecção assintomática pelo
HIV em 1999, durante o pré-natal. Em 2000 teve tuberculose intestinal, quando iniciou a
TARV (esquema duplo). Evoluiu com falha virológica e a TARV foi alterada (esquema triplo).
Início do período de observação: julho/2002 (contagem de linfócitos T CD4+: 888
células/mm³). Em 2002 apresentou lipodistrofia e hipertrigliceridemia, atribuídas à
estavudina. Em 2004 a TARV foi novamente alterada. Em 2005, 2006 e 2007 teve vários
episódios de sangramento hemorroidário. Final do período de observação: abril/2008
(contagem

de

linfócitos T

CD4+:

49 células/mm³), quando apresentava

anemia

(hemoglobina: 11,4 g/dL). A falha terapêutica foi documentada e o esquema antirretroviral
novamente alterado. Anemia atribuída à infecção pelo HIV (Figura 32).
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Figura 32: Paciente S.P.S., protocolo 188. Dados laboratoriais da paciente durante o período
de observação.
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Caso 3: E.A.R.C., protocolo 298, sexo feminino, diagnóstico de infecção assintomática pelo
HIV em 2003, durante o pré-natal, quando iniciou zidovudina para profilaxia da transmissão
vertical do HIV. Cesariana em maio/2003. No início do período de observação (junho/2003)
apresentava anemia (hemoglobina: 11,4 g/dL; contagem de linfócitos T CD4+: 319
células/mm³). Sobrepeso em outubro/2003. Gravidez em 2005, medicada com zidovudina
para profilaxia da transmissão vertical do HIV. A piora da anemia (hemoglobina: 9,1 g/dL)
observada em agosto/2005 foi atribuída à gestação e ao uso de zidovudina. Cesariana em
dezembro/2005. Manteve anemia normocítica e normocrômica até o final do período de
observação em setembro/2009 (hemoglobina: 11,3 g/dL; contagem de linfócitos T CD4 +: 180
células/mm³). Anemia atribuída à infecção pelo HIV (Figura 33).
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Figura 33: Paciente E.A.R.C., protocolo 298. Dados laboratoriais da paciente durante o
período de observação.
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Caso 4: A.M.P., protocolo 312, sexo masculino, diagnóstico de síndrome de soroconversão
pelo HIV em 1999, quando iniciou a TARV, que incluía zidovudina. Em 2001 teve esofagite
pelo citomegalovírus. Em 2002 apresentou hipertrigliceridemia. Início do período de
observação: julho/2003 (contagem de linfócitos T CD4+: 745 células/mm³). Em 2004 foi
submetido a tratamento empírico para tuberculose devido à presença de linfonodomegalia
mediastinal, que posteriormente foi diagnosticada linfoma de Hodgkin. Final do período de
observação: julho/2007 (contagem de linfócitos T CD4+: 373 células/mm³), quando
apresentava anemia (hemoglobina: 12,6 g/dL). Em setembro/2004 iniciou quimioterapia, que
foi continuada até 2005. Anemia atribuída ao linfoma e à infecção pelo HIV (Figura 34).
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Figura 34: Paciente A.M.P., protocolo 312. Dados laboratoriais do paciente durante o
período de observação.
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Caso 5: S.S., protocolo 425, sexo feminino, diagnóstico de infecção assintomática pelo HIV
em 2004. Início do período de observação: setembro/2004. Em 2006 iniciou a TARV, que
incluía zidovudina. Teve vários episódios de metrorragia, causada por mioma uterino, e
anemia microcítica e hipocrômica desde 2005 até a última observação em julho/2008
(hemoglobina: 10,4 g/dL; contagem de linfócitos T CD4+: 349 células/mm³). Anemia
atribuída à metrorragia (Figura 35).
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Figura 35: Paciente S.S., protocolo 425. Dados laboratoriais da paciente durante o período
de observação.
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Caso 6: B.R.P.S., protocolo 191, sexo feminino, diagnóstico de infecção assintomática pelo
HIV em 2002. Início do período de observação: julho/2002 (contagem de linfócitos T CD4+:
424 células/mm³), quando apresentava anemia (hemoglobina: 11,8 g/dL). Em 2003 iniciou a
TARV (zidovudina, lamivudina e efavirenz), com baixa adesão ao tratamento. Em 2007
apresentou falha virológica e o esquema de TARV foi alterado (zidovudina, lamivudina,
tenofovir e lopinavir/ritonavir). Final do período de observação: julho/2008 (contagem de
linfócitos T CD4+: 434 células/mm³), quando apresentava anemia (hemoglobina: 10,0 g/dL).
Evoluiu com boa resposta ao tratamento, com carga viral do HIV indetectável desde
dezembro/2007. Anemia atribuída uso da zidovudina (Figura 36).
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Figura 36: Paciente B.R.P.S., protocolo 191. Dados laboratoriais da paciente durante o
período de observação.
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Seroepidemiological study of human parvovirus B19 among human
immunodeficiency virus-infected patients in a medium-sized city in Rio
de Janeiro, Brazil
+

Kátia Martins Lopes de Azevedo¹/ , Sérgio Setúbal¹, Luis Antônio Bastos Camacho², Luis
Guillermo Coca Velarde³ Solange Artimos de Oliveira¹
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Parvovirus B19 (B-19) may cause chronic anaemia in immunosuppressed patients, including those infected with
human immunodeficiency virus (HIV). We studied single serum samples from 261 consecutive HIV-infected patients using
an enzyme immunoassay to detect IgG antibodies to B-19. The seroprevalence of B-19-IgG was 62.8%. The differences in
seroprevalence across gender, age, educational categories, year of collection of the serum samples, clinical and
antiretroviral therapy characteristics, CD4+ count, CD4+ and CD8+ percentage and CD4+ICDs+ ratios were neither
substantial nor statistically significant. There was a non-significant, inverse association between B-19 seropositivity and
plasma HIV load and haemoglobin level. Our results indicated that 37.1% of patients might be susceptible to B-19
infection and remained at risk for being infected, mainly during epidemic periods. As B-19 infection can be treated with
immune globulin preparations, it may be included in the diagnostic approach toward chronic anaemia in HIV-infected
patients.
Key words: human parvovirus B19 - seroprevalence - HIV infection - anaemia

Diseases caused by parvovirus B19 (B-19) include the
common childhood exanthematic disease erythema
infectiosum, febrile episodes of arthropathy in adults,
aplastic crisis in patients with hemolytic diseases, chronic
anaemia in immunosuppressed patients and non-immune
hydrops fetalis following intrauterine infection in susceptible mothers. The infection, however, is often asymptomatic. The virus has a marked tropism for erythroid
progenitors and its replication may lead to pure red cell
aplasia, which is usually transient and subclinical. However, in patients with impaired cellular and humoural immunity, B-19 infection may persist and ultimately render
the chronic red cell aplasia clinically evident. This syndrome has been described in patients with a variety of
immunodeficiency states, including human immunodeficiency virus (H IV) infection (Young & Brown 2004).
Acute B-19 infection is thought to confer a protective,
lifelong immunity. In immunocompromised patients, persistence of virus replication and the consequent chronic
anaemia are due to an inability to produce neutralizing
antibodies (Young & Brown 2004). In HIV-infected individuals, the maintenance of an adequate humoural immune response until the late stages of HIV disease may
explain the low frequency of chronic anaemia associated with prolonged parvovirus infection (Vernazza et
al. 1996). On the other hand, HIV-infected patients with

no B-19-especific IgG antibodies remain susceptible to B19 infection and are at risk for developing persistent
anaemia when acutely infected (Zuckerman et al. 1994).
Epidemiological studies have shown that B-19 activity
occurs periodically, commonly in the form of outbreaks in
the late spring and summer (Oliveira et al. 1996).
Anaemia is the most common hematologic abnormality
observed in HIV-infected patients (Koduri 2000). There
are many causes of anaemia in these patients, including
coinfection with mycobacterias, fungus, cytomegalovirus
or B-19; drugs, such as zidovudine, trimethoprim
sulfamethoxazole or antineoplasm; lymphoma; and the
direct effect of HIV on the function of accessory cells
within the marrow microenvironment (Abkowitz et al.
1997). Chronic B-19 viraemia due to the failure to produce
neutralising antibodies to the virus is a treatable cause of
anaemia with normal globulin preparation and, therefore,
its diagnosis is important in immunocompromised patients
(Frickhofen et al. 1990).
The objectives of the current study are to detect the
seroprevalence of IgG antibodies to B-19 and determine its
association with clinical and epidemiological factors
among HIV-positive patients from a large general hospital
in Niterói, state of Rio de Janeiro (RJ), Brazil. The
relevance of parvovirus infection has recently been acknowledged and coinfection with HIV may have significant clinical and public health implications.
PATIENTS, MATERIALS AND METHODS
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The study was conducted in the Department of Infectious Diseases, Hospital Universitário Antônio Pedro,
Universidade Federal Fluminense, a large tertiary public
hospital in Niterói. Niterói has approximately 477,900
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inhabitants (mGE 2008). The hospital also provides health
care to other larger neighbouring municipalities and, to a
lesser extent, to people from other parts of the state. The
study group consisted of HIV-positive adult patients who
attended the general medical outpatient clinic, which
included antiretroviral therapy and followup with CD4+ T
cell counts and plasma HIV load tests. Single serum
samples were collected between November 2001December 2003.
Sample collection and antibody assay - Blood sampies
were collected and the sera obtained after centrifugation of
clotted samples were stored at -20°C. Serum samples were
assigned a numerical code to conceal the identities of the
study subjects. Enzyme-linked immunosorbent assays
(ELISA; Biotrin International, Dublin, Ireland) were used
to detect IgG antibodies to B-19 in the sera. According to
the manufactures, this test has 100% sensitivity and 100%
specificity. The test uses recombinant VP2 protein antigen
to identify B-19-specific IgG antibodies.
Data analysis - Continuous variables (e.g., age, CD4+
T cell count, plasma HIV load) were categorised. Differences in proportions were assessed using the chi-square test
and the chi-square test for linear trend, when appropriate.
Data were entered and analysed using Epi Info, Version
3.5.1 (US Centers for Disease Control, 2008). Odds ratios
and their 95% confidence intervals were ca1culated to
measure the association between B-19 seropositivity and
risk factors, including demographic, clinical and
antiretroviral characteristics, CD4+ T cell counts, CD4+
and CD8+ T cell percentages, CD4+/CD8+ T cell ratios,
HIV viral load and haemoglobin level. A 5% significance
levei was adopted.
Ethics - Written informed consent was obtained and the
project was approved by the Hospital Review Board.
RESULTS

All 261 HIV patients attending the Department ofInfectious Diseases for routine care during the study period
agreed to participate in the study. There were 133 (51%)
men (mean age: 38.5 years; range: 16-63) and 128 (49%)
women (mean age: 35.1 years; range: 16-70). A total of
40% (106/261) of the subjects were from a neighbouring
municipality (São Gonçalo), 32% (83/261) from Niterói,
16% (42/261) from other municipalities in RJ and 12%
(30/261) had an unknown residence. CD4+ T cell counts
ranged from 1Imm3 to 1061/mm3 (mean 311/mm3). Approximately 35% (911261) of the patients had CD4+ T bellow 200 cells/mm', The overall seropositivity to B-19 IgG
antibodies was 62.8% (164/261) (95% CI: 56.7-68.7%).
Human B-19 IgG antibody tests were equivocal in 10
(3.8%) of sera and were disregarded in the date analysis.
The seropositivity to B-19 IgG antibodies was 66.7%
among males and 63.9% among females. Higher seropositivity was observed among patients under 30 years of
age (72.7%) and who had a lower educational levei
(67.5%). The differences in seroprevalence to B-19 across
sex, age and educational categories were neither substantial
nor statistically significant (Table).
Year of collection of the serum samples, clinical and

antiretroviral therapy characteristics, CD4+ count category,
CD4+ and CD8+ percentages and CD4+/CD8+ ratios did
not appear to be associated with higher B-19 seropositivity
(Table).
There was a non-significant inverse association between B-19 seropositivity and plasma HIV load and haemoglobinlevel (Table). Patients with HIV load < 10,000
were 2.2 times more likely to be seropositive to B-19
compared to those with HIV load 2 10000 (p = 0.0154).
The association was not modified by CD4+ T cell counts
(data not shown).
DISCUSSION

To our knowledge, this study is the second largest
reported on B-19 seroprevalence in HIV-infected patients.
Van EIsacker-Niele et al. (1996) studied 317 HIVpositive
patients in the Netherlands and found a specific IgG
seroprevalence of 60.3%, similar to that observed in our
patients (62.9%). Their patients had more advanced HIV
disease=Clra" T cell count levels were lower than 100
cell/mm- in 39.9% ofthem and the mean CD4+ T cell count
was 36/mm3, whereas, in the present study, they were 21%
and 311/mm3, respectively.
In a small-scale study conducted in Brazil, Aguiar et al.
(2001) studied 55 HIV-infected patients attending an
outpatient clinic in Niterói from September 1997-January
1998, using an indirect immunofluorescence test to detect
anti-B-19 IgG. The prevalence (91%) was higher than that
observed in our patients. 1n fact, we found rates similar to
those obtained in larger seroprevalence studies in Brazilian
immunocompetent adults, whose seropositivity rates
ranged from 71.6-73.7% (Nascimento et al. 1990, Silva et
al. 2006, Huatuco et al. 2008).
Gyllensten et al. (1994) searched retrospectively 69
HIV-infected patients with anaemia. Patients with HIV
infection without anaemia or other HIV-related symptoms
served as a control group. Similar to that observed in our
patients, those authors found a 64% B-19 seroprevalence
and no difference concerning the prevalence ofIgG antibodies between patients in early and late stages of HIV
infection (according to CD4+ T cell count levels). Chernack et al. (1995) found a mean CD4+ T cell count (284/
mm') that was similar to that observed in our patients
(254/mm3), but also found a surprisingly low seroprevalence: only 7.6% of the unselected HIV-infected patients
and only 18.2% ofthe anaemic HIV-infected patients had
detectable IgG B-19-especific antibodies. These variations
in seroprevalence might be explained by seasonal,
epidemiological or demographical characteristics that resulted in different rates of exposure to the virus.
Two other studies reported higher B-19 seroprevalence:
96% (Raguin et al. 1997) and 81% (Vernazza et al. 1996).
Raguin et al. (1997) found similar prevalence in anaemic
and non-anaemic HIV-infected patients. They concluded
that anaemia per se could not be correlated with the
presence of IgG antibodies to B-19. In our study, although
B-19 seroprevalence was higher in anaemic patients
(76.3%), the difference was not statistically significant. In
the study by Vernazza et al. (1996), CD4+ T lymphocyte
count was inversely
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TABLE
Seroprevalence of parvovirus Bl9 (B-19)-IgG among human immunodeficiency virus (HIV) infected-patients, according to
clinical, antiretroviral therapy and laboratory parameters - Niterói, Rio de Janeiro, 2001-2003

Characteristic
Age groups (years)
< 30
30-39
40-49
≥ 50
Educationallevel
Elementary
High school and college
Unknown
Serum sample collect year
2002c
2003
Clinical characteristics
Asymptomatic
HIV related complex
HIV
Unknown
Antiretroviral therapy
Yes
No
Unknown
CD4+ cell count/mm³
≤ 50
51-100
101-200
201-350
> 350
Unknown
CD4+ cell percentage
< 14
14-28
> 28
Unknown
CD8+ cell percentage
< 21
21-37
>37
Unknown
CD4+/CD8+ cellratio
<1
≥1
Unknown
Plasma HIV load (copies/mL)·
< 1000
1000-9999
10000-99999
≥100000
Unknown
Haemoglobin (g/dL)
≤ 12.5
> 12.5
Unknown

n

Seropositive for
B-19-IgG
n (%)

95%CI

66
93
65
27

48 (72.7)
53 (56.9)
45 (69.2)
18 (66.7)

60.4-83.0
46.3-67.2
56.6-80.1
46.0-83.4

114
55
82

77 (67.5)
36 (65.5)
51 (62.2)

58.1-76.0
51.4-77.8

188
63

120 (63.8)
44 (69.8)

56.5-70.7
57.0-80.8

65
21
152
l3

47 (72.3)
16 (76.2)
93 (61.2)
8 (61.5)

59.8-82.6
52.8-91.7
52.9-68.9

138
98
15

84 (60.9)
72 (73.5)
8 (53.3)

52.2-69.1
63.6-81.9

20
34
38
63
88
8

15 (75.0)
20 (58.8)
22 (57.9)
44 (69.8)
56 (63.6)
7 (87.5)

50.9-91.3
40.7-75.4
40.8-73.7
57.0-80.8
52.7-73.6

92
98
20
41

59 (64.1)
66 (67.3)
14 (70.0)
25 (60.9)

53.5-73.9
57.1-76.5
45.7-88.1

3
20
187
41

2 (66.7)
15 (75.0)
122 (65.2)
25 (60.9)

9.4-99.2
50.9-91.3
58.0-72.0

233
9
9

151 (64.8)
5 (55.6)
8 (88.9)

53.3-70.9
21.2-86.6

66
28
61
33
63

47 (71.2)
21 (75.0)
32 (52.4)
19 (57.5)
45 (71.4)

58.8-81.7
55.1-89.3
39.3-65.4
39.2-74.5

80
88
83

61 (76.3)
55 (62.5)
48 (57.8)

65.4-85.1
51.5-72.6

p-value
0.1785ª
0.4581b

0.9235ª

0.4747ª

0.1612ª

0.6073ª

0.5608ª
0.9305b

0.8341ª

0.6806ª

0.8304ª

0.0725ª
0.3030b

0.0787ª

a: Pearson Chi-square; b: trend Chi-square; c: including 31 serum samples collected between 29th ovember-3lth December 2001; CI:
confidence interval.
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related to seroprevalence rates, but this trend was not
statistically significant. This inverse association was not
observed in our study, although a higher seroprevalence
rate (75%) was found among those patients that were
severely immunocompromised (CD4+ T cell count <
50/mm3). Chernack et al. (1995) recommended the investigation of B-19 infection in anaemic HIV-infected
patients. However, the difference in seroprevalence, on
which they based their inference, was not controlled for
confounding from other variables.
Interestingly, we found an inverse - but non-significant
- association between B-19 seropositivity and plasma HIV
load. This unexpected observation may indicate an
increased susceptibility to B-19 infection in patients with
low plasma HIV load or, perhaps, a greater ability to mount
a specific antibody response in individuals whose immune
system is not weakened by HIV activity. This seems to
occur independent1y from CD4+ T cell counts, as we
found no significant association between such counts and
B-19 seropositivity. To our knowledge, no other study
evaluated B-19 seroprevalence in HIV-infected patients
versus plasma HIV load.
Our study has some limitations. The results were based
on cross-sectional data from HIV-positive patients who
may not represent the hypothetical original cohort of
patients, among whom losses were not random. However,
this is unlikely to affect our results as B-19 infection does
not seem to interfere with the survival of HIV-positive
individuals. In addition, current data are based on HIVpositive patients selected from a public hospital, who may
not have been truly representative of the HIV-positive
population of the municipalities of study from which they
carne. On the other hand, there is no reason to suppose that
B-19-infected individuals would be more likely to be seen
at our hospital. These selection factors limit the
generalisability of our estimates of B-19 infection rates.
This was an exploratory study based on data available from
a limited number of patients. Weak associations and a
small sample size precluded the control of
confounding through multivariate analysis. Reciprocal
changes in the natural history of HIV and B-19 infections
could not be fully assessed in this setting.
In conclusion, the prevalence of anti-B-19 IgG antibodies in HIV-infected patients was 62.9%, which is in
accordance with large-scale studies in the medical
literature. In addition, 37.1% of our patients might have
been susceptible to B-19 infection and remained at risk for
infection by person-to-person contact or blood transfusion.
Therefore, the presence of red cell aplasia in HIV-infected
patients with advanced immunodeficiency, especially
during B-19 epidemics, should alert physicians to the
possibility of B-19 infection, which is a cause of anaemia
responsive to intravenous immunoglobulin therapy in HIVinfected patients. There is no evidence of increased
susceptibility of HIV-positive subjects to B-19 infection.
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ABSTRACT
We report the occurrence of congenital toxoplasmosis in three infants born to HIV infected women
who had high anti-toxoplasma IgG and negative IgM during pregnancy. We briefly review available
literature and discuss the possible mechanisms of transmission of congenital toxoplasmosis among
HIV infected pregnant women. Serum samples were tested for Toxoplasma gondii IgM and IgG
antibodies using commercial enzyme immunoassay and IgG-avidity tests. In the first case the fetal
death occurred at 28th week of gestation. In the second case, congenital toxoplasmosis was diagnosis
at the 6th month of life and in the third case, an HIV-infected newborn, congenital toxoplasmosis was
asymptomatic. These cases point out to the possibility of enhanced maternal-fetal transmission of T.
gondii infection by HIV-infected women chronically infected, which may have important public health
consequences, considering the increasing frequency that HIV-infection has been observed among
women in childbearing age around the world.
INTRODUTION
Toxoplasma gondii is a ubiquitous obligatory widely-distributed intracellular protozoan.
Once infected, the host normally acquires lifelong immunity induced by the persistence of the
parasite in an encysted form. Maternal immunity appears to protect against fetal infections. If antiT.gondii IgG antibody is confirmed before pregnancy, then the woman is not at risk for a congenitally
infected fetus. Congenital toxoplasmosis is usually the result of maternal acquisition of T. gondii for
the first time during gestation. 1 However, vertical transmission of toxoplasmosis as a result of
reactivation has been described in immunocompromised women 2,3,4 and more rarely in
immunocompetent women.5
Clinical manifestations of congenital toxoplasmosis are numerous, including intracranial
calcifications, convulsion, psychomotor retardation, strabismus, chorioretinitis, microcephalus,
hydrocephalus, observed in infancy or later. However, most neonates with congenital toxoplasmosis
are asymptomatic or with subclinical presentation of the disease at birth.6
There is limited data on medical literature about the frequency of vertical transmission
of T. gondii among HIV-infected women.7,8,9,10 In Brazil, the prevalence of seropositivity for T. gondii is
50 to 80% in women in childbearing age.11,12,13,14,15 Although T. gondii infection is highly prevalent in
Brazil, there are only two reports of congenital toxoplasmosis documented among HIV-infected
women.8,16
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In this paper we describe serological and clinical findings of three cases of congenital
toxoplasmosis diagnosed among 113 HIV-exposed infants followed at the Infectious Diseases
Department of Hospital Universitário Antônio Pedro, since 1998, in Niterói, Rio de Janeiro, Brazil.
Seventy per cent of HIV-infected mothers had serologic evidence of anti-T. gondii IgG during
pregnancy. Blood samples were taken serially for HIV routine diagnostic purposes, and some serum
samples from the three patients were tested retrospectively for the present study.
CASES REPORT
First Case: A 26-year-old Caucasian woman was diagnosed with HIV-infection in May
2004, at 14 weeks’ gestation of her third pregnancy. Routine prenatal testing revealed anti-T.gondii
IgG positive and anti-T.gondii IgM negative. She was asymptomatic and had never been treated with
antiretrovirals. Initial CD4 cell count was 291/mm³ and viral load was 65,000 copies/mL (4.81 log) by
nucleic acid sequence based amplification (NASBA). From the 22th week of gestation on she was
started on zidovudine, lamivudine and nevirapine for prophylaxis of HIV-infection vertical
transmission. At 21 weeks’ gestation (July 2004) another toxoplasma serology was done and the
result revealed IgG positive (2,320 IU/mL; cut-off: 8 IU/mL) and IgM negative by enzyme linked
fluorescent assay (ELFA) (VIDAS® Toxo IgG II and IgM, Biomérieux SA, France). The anti-T.gondii IgGavidity was high (0.586; cut-off: 0.3) (VIDAS® Toxo IgG Avidity, Biomérieux SA). At 28 weeks’
gestation (August 2004), she was admitted to the hospital with fever, flank pain and pyuria. She
received cefazoline to urinary tract infection treatment. Her laboratory exams showed anaemia, and
toxoplasma serology was positive for IgG (2,488 IU/mL) and negative for IgM antibodies by ELFA. An
ultrasonography revealed fetal death and the delivery was induced. Fetal autopsy showed
hepatosplenomegaly and anasarca. Microscopic analysis of heart sections stained with hematoxylin
and eosin (HE) revealed pericarditis and myocarditis, with acute and chronic inflammatory infiltration
and micro-elements morphologically compatible with T. gondii trophozoites. Placenta histology
showed diffuse necrotizantis villositis with trophozoites. Immunostaining with polyclonal antibody
anti-T. gondii (rabbit anti-T. gondii; code no.: B1013, Dako, Denmark) of tissue sections of heart and
placenta confirmed HE microscopic analysis. Her toxoplasma serology repeated in October 2004 was
positive for IgG antibodies (2,262 IU/mL) by ELFA. Six months after the IgG titre by ELFA was lower
(1,232 IU/mL). Both sera were negative with the IgM-ELFA and showed high avidity IgG antibodies.
Second Case: A 30-year-old Causasian woman was diagnosed with HIV-infection in
September 2005, on the 12th week of her third pregnancy. Routine prenatal testing revealed antiT.gondii IgG positive (1/512; cut-off: 1/16) and IgM negative by EIA. Eight months before this
pregnancy she had done a toxoplasma serology with equal result. In November 2005, on the 20 th
week of gestation, she was asymptomatic and her CD4 cell count was 147/mm³ and the viral load
was 750 copies/mL (2.87 log) by NASBA. Her toxoplasma serology was positive for IgG (364 IU/mL)
and negative for IgM by ELFA. The VIDAS IgG-avidity test was high (0.620). From the 21th week of
gestation on she was started on zidovudine, lamivudine and nevirapine for treatment and also for
prophylaxis of HIV-infection vertical transmission. At 32 weeks’ gestation (February 2006), her CD4
count was 213/mm³, the viral load was below 80 copies/mL by NASBA and the toxoplasma serology
was positive for IgG antibodies (476 IU/mL) and negative for IgM by ELFA. The VIDAS IgG-avidity test
was high (0.519). At 39 weeks’ gestation (March 2006), she was submitted to a cesarean-section
because of fetal suffering. An apparently healthy girl was born and zidovudine was given to the
newborn for 6 weeks to prevent HIV infection. The baby was followed up by the Pediatric
Department and in June 2006 she started presenting nistagmus. On the clinical exam there were
strabismus, neurodevelopmental delay and hepatosplenomegaly. Laboratory screening revealed antiT.gondii IgG (107 IU/mL) and a positive IgM by ELFA. Funduscopy showed chorioretinitis in the left
eye and the skull radiography was normal. The child was treated with sulfadiazine, pirimetamine and
folinic acid for 6 months. During follow-up visits chorioretinal scars were seen in funduscopic
reevaluation and intracranial calcifications on the brain computed tomography scan. Anti-T.gondii
serology by ELFA revealed IgG positive (99 IU/mL) and IgM negative. The child had a serology for HIV
negative at the 11th month of life, being considered HIV-uninfected. Placenta histology showed
intervillositis, extensive villitis and chorioamnionitis.
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Retrospectively, the mother’s serology showed a significant increase in anti-T.gondii IgG
titre by ELFA from 364 IU/mL in November 2005 to 3,616 IU/mL in March 2006. Both sera were
negative with the IgM-ELFA and had high avidity IgG antibodies. During follow-up visits maternal antiT.gondii serology still showed high levels of IgG antibodies detected by ELFA: July 2006 – IgG: 6,138
IU/mL; January 2007 – IgG: 2,970 IU/mL; October 2007 – IgG: 2,188 IU/mL. All serum samples tested
for IgM antibodies by ELFA were negative and also had high avidity IgG antibodies anti-T.gondii.
Third case: A 16-year-old Black adolescent was diagnosed with HIV-infection in 2003
during her first pregnancy. Her follow-up visits were at irregular intervals and antiretrovirals were
given only for prophylaxis of HIV-infection vertical transmission during pregnancy. Her toxoplasma
serology had always been positive for IgG and negative for IgM antibodies since 2003. In February
2008, she sought for medical advice as she was at 33th weeks’ gestation. She had prurigus, anaemia,
and her toxoplasma serology was positive for IgG antibodies (204 IU/mL) and inconclusive for IgM by
ELFA. In March 2008 (36 weeks’ gestation), she complained of progressive visual impairment of the
left eye and the opthalmologic examination showed uveitis due to toxoplasmosis. Her toxoplasma
serology was positive for IgG antibodies (198 IU/mL) and negative for IgM by ELFA. The VIDAS IgGavidity test was high (0.391). She was treated with sulfadiazine, pirimetamine and folinic acid to
ocular toxoplasmosis and zidovudine for prophylaxis of HIV-infection vertical transmission. Her CD4
cell count was 171/mm³ and the viral load was 333,129 copies/mL (5.523 log) by b-DNA tecnic. She
was submitted to an elective cesarean-section at 38th weeks’ gestation. A healthy girl was born and
laboratory showed toxoplasma serology positive for IgG antibodies (172 IU/mL) and positive for IgM
by ELFA. The cerebrospinal fluid examination reveled pleocytosis (20 cell/mm³, 100% neutrophil
predominance), elevated protein (129 mg%) The funduscopy and the skull radiography were normal.
The child was discharged from the hospital receiving drugs to congenital toxoplasmosis and to
prevent HIV infection. The baby was followed up by the Pediatric Department. In May 2008, her HIV
viral load was positive (163,000 copies/mL; 5.21 log) by b-DNA tecnic. In June 2008, she had oral
candidiasis and her CD4 cell count and viral load were, respectivelly, 1,407/mm³ and more than
500,000 copies/mL. Her clinical and laboratorial picture were compatible with aids and the
antiretroviral treatment was started in July 2008.
DISCUSSION
Although not proved, our first case was possibly a reactivation of latent T. gondii
infection. There was a possibility of acquired infection in the first 14 weeks of gestation, since
absence of specific IgM is characteristic for HIV-infected patients.8 Fetal death may support this
hypothesis of newly acquired infection. However, the sharp rise in specific IgG suggests remote
infection, because in HIV-infected patients the serum levels of antibodies against existing infections
increase, but the humoral response to recently introduced antigens decreases.17
Our first case indicates that congenital toxoplasmosis may occur in children of HIVpositive mothers who are not severely immunocompromised as a result of toxoplasmic reactivation.
Even though no serology to T. gondii infection before the present gestation was available, negative
IgM and high IgG-avidity antibodies are compatible with primary infection before the pregnancy,
although HIV-infected pregnant women may present newly acquired T. gondii infection without
positivation of specific IgM.9 The other two cases were both severely immunocompromised and their
antibody test results clearly showed T. gondii infection acquired before the pregnancy. In the three
cases congenital toxoplasmosis was probably due to reactivation of the latent maternal infection
although reinfection with a different strain of T. gondii is also possible.2
The second case alerts for the necessity of doing tests for congenital infections in the
newborns of HIV-infected mothers. The opportunity of treating the infant since birth, or even before
birth, must not be lost. This case, in which CT scan showed intracerebral calcifications, alerts to very
low sensitivity of skull radiography to congenital toxoplasmosis.18 This infant was treated for only 6
months because when she was 1-year-old there were no signs of active infection.
Although HIV-infected pregnant women chronically infected with T. gondii may transmit
the infection to the fetus, the risk is low and certainly less than 5%.7,8,10 Some authors advocate that
women with CD4 less than 100 cells/mm³ who are anti-T.gondii IgG positive should be treated with
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adequate prophylaxis during pregnancy to attempt to interrupt transmission of T. gondii from
chronically infected women to fetus. They suggest this advice may be also appropriate for HIVuninfected patients who are severely immunocompromised for other reason.10 Other study suggests
that the risk of maternal-fetal transmission is not sufficient high to justify routine anti-toxoplasmosis
chemoprophylaxis for HIV-infected pregnant women although the authors highlight the need of
further research on this issue.7
The lack of an established risk of maternal-fetal infection, particularly in countries such
as Brazil where there are high seroprevalence rates of T. gondii, may explain the current obstetric
management of these patients without the prescription of anti-toxoplasmosis chemoprophylaxis in
chronically infected women.
Our report shows the need of special attention to maternal titles of anti-T.gondii
antibodies during HIV prenatal care even in women chronically infected with T. gondii and also in
those not severely immunocompromised. A high concentration of T. gondii-specific IgG and a positive
result for T. gondii-specific IgM in immunocompetent patients usually indicate recent infection
because T. gondii-specific IgG increases rapidly in the acute infection. Conversely, a low
concentration of T. gondii-specific IgG and no T. gondii-specific IgM is a sign a remote infection.19
These indications may not apply to HIV-infect pregnant women. If, as described for HIV-infected
patients in general17, it is true for HIV-infected pregnant women, the serum levels of antibodies
against existing infections increase and the humoral response to recently introduced antigens
decreases, then, high T. gondii-specific IgG concentrations may, paradoxically, indicate latent T.
gondii infection, whereas low concentrations may indicate recent infection, when the risk of
congenital toxoplasmosis may be high. A higher risk of congenital toxoplasmosis with low T gondiispecific IgG concentration and negative specific IgM is worth of attention in order to not leave a case
of acute gestational toxoplasmosis unidentified in HIV-infected pregnant women. It also enhances
the relevance of routine antibody screening for congenital toxoplasmosis in the newborn blood. The
screening for IgM antibody is an important tool for the detection of newborns infected with T. gondii
20
and it is mandatory in HIV-exposed infants.2
Considering the increasing frequency that HIV-infection has been observed among
women in childbearing age around the world and the severity of fetal lesions caused by congenital
toxoplasmosis, the possibility of enhanced maternal-fetal transmission of this infection by HIVinfected women chronically infected with T. gondii may have important public health consequences,
mainly in those countries with high seroprevalence rates of T. gondii infection.
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Resumo
A infecção pelo parvovírus humano B19 (B19) é uma causa tratável de anemia crônica em pacientes
infectados pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) e a sua identificação depende de exames
laboratoriais que serão realizados na dependência da suspeita clínica. A introdução da terapia
antirretroviral (TARV) para tratamento da infecção pelo HIV pode alterar o curso da infecção pelo B19.
Devido ao pouco conhecimento sobre o assunto em nosso meio, este artigo apresenta uma revisão da
literatura sobre a infecção pelo B19 em pacientes infectados pelo HIV na era da TARV altamente
potente.
Palavras-chaves: parvovírus humano B19; HIV; aids; anemia persistente; anemia aplástica;
imunodeficiência; terapia antirretroviral; diagnóstico.
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Abstract
Human parvovirus B19 infection is a treatable cause of chronic anemia among HIV-infected patients,
and its recognition depends on laboratory tests performed after clinical suspicion of B19 infection.
Antiretroviral therapy may modify the B19 infection pattern. Due to limited understanding of this
issue, the literature about B19 infection among HIV-infected patients in the antiretroviral era was
reviewed.
Key words: human parvovirus B19; HIV; aids; chronic anemia; aplastic anemia; immunodeficiency;
antiretroviral therapy; diagnostic.Título: Infecção pelo parvovírus humano B19 entre indivíduos
infectados pelo HIV na era da terapia antirretroviral altamente potente.

Title: Human parvovirus B19 infection among HIV-infected patients in the antiretroviral era.
INTRODUÇÃO
O parvovírus humano B19 (B19), descoberto em 1975 [1], causa eritema infeccioso,
artropatia febril, crise aplástica em pacientes portadores de doenças hemolíticas, hidropisia fetal não
imune devido à infecção intra-uterina e anemia crônica em pacientes com imunodeficiência, porém a
infecção frequentemente é assintomática. O vírus tem tropismo pelos precursores eritroides e a
replicação viral resulta em anemia aplástica, geralmente transitória e subclínica em indivíduos
saudáveis, mas em pacientes com deficiência da imunidade humoral ou celular pode ocorrer
persistência da infecção evidenciada por anemia crônica, descrita em diversos estados de
imunodeficiência, incluindo a infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (human
immunodeficiency virus - HIV) [2]. A infecção pelo B19 tem distribuição mundial [3], variação sazonal
nas taxas de transmissão e os surtos são mais frequentes no inverno e na primavera, a cada quatro ou
cinco anos [4].
O diagnóstico de infecção pelo B19 depende de exames laboratoriais. Testes
sorológicos estão indicados para o diagnóstico em indivíduos imunocompetentes, enquanto que
métodos para a detecção viral são recomendados para o diagnóstico em pacientes
imunocomprometidos [5]. O tratamento é sintomático, incluindo transfusões sanguíneas nos
pacientes com crise aplástica transitória [6]. No pacientes infectados pelo HIV, a administração de
imunoglobulina intravenosa (IGIV) é considerada o tratamento de escolha da anemia crônica, que
também pode ser controlada com a terapia antirretroviral (TARV) potente [2]. A infecção pelo B19 é
uma das várias causas de anemia em pacientes infectados pelo HIV, além das infecções oportunistas,
do uso de medicamentos como zidovudina, sulfas, antivirais, antifúngicos e antineoplásicos, e a ação
do HIV na medula óssea [7]. A identificação da infecção persistente pelo B19 é importante por várias
razões: é uma causa de anemia em pacientes com a síndrome da imunodeficiência adquirida (aids)
que pode ser tratada; procedimentos diagnósticos desnecessários, desconfortáveis e caros, assim
como terapia imunossupressora para anemia aplástica podem ser evitados; permite o tratamento da
infecção pelo HIV com zidovudina, antirretroviral que compõe a maioria dos esquemas terapêuticos, e
a infecção de outras pessoas pode ser prevenida [8]. A introdução da TARV altamente potente para
tratamento da infecção pelo HIV pode alterar o curso da infecção pelo B19 [9]. Considerando os fatos
descritos acima e o pouco conhecimento sobre o assunto em nosso meio, este artigo apresenta uma
revisão da literatura sobre a infecção pelo B19 em pacientes infectados pelo HIV na era da TARV
altamente potente.
Parvovirose no paciente infectado pelo HIV
Desde a primeira publicação sobre a infecção pelo B19 em pacientes com aids [10] vários
autores [11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18] investigaram a prevalência de anticorpos do tipo IgG para o B19
entre os pacientes infectados pelo HIV e encontraram uma variação entre 7,6% [16] e 96% [17,18].
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Essa ampla variação pode ser devido a diferenças entre as populações estudadas, em termos de
características epidemiológicas ou demográficas [19]. Em 1990, foi relatada pela primeira vez a
ocorrência de anemia aplástica causada pela infecção pelo B19 em pacientes infectados pelo HIV,
dependentes de transfusões sanguíneas, com resposta favorável ao tratamento com IGIV, porém com
a recaída da anemia nos pacientes com baixa contagem de linfócitos T CD4+ [8]. Seguiram-se outros
relatos semelhantes [20], incluindo a observação da resposta insatisfatória ao tratamento com IGIV
[21]. A supressão eritroide induzida pelo B19 pode ser a manifestação inicial da infecção pelo HIV [22,
23]. A infecção aguda pelo B19 nos pacientes na fase assintomática da infecção pelo HIV, que ainda
têm a imunidade preservada, pode manifestar-se como doença exantemática febril aguda, com
manifestações articulares, semelhante ao observado em indivíduos imunocompetentes. Já os
pacientes com imunodeficiência observada na fase tardia da infecção pelo HIV podem cursar com
anemia persistente [24].
Os pacientes infectados pelo HIV preservam uma resposta imune adequada para o B19
até a fase avançada de imunodeficiência pelo HIV [19], quando pode ocorrer a perda dos anticorpos
protetores para o B19, possibilitando o surgimento da infecção secundária pelo B19 [25]. Pacientes
com baixa contagem de linfócitos T CD4+ têm maior risco para apresentarem viremia e anemia
relacionada ao B19 do que os pacientes infectados pelo HIV na fase inicial, com contagem de
linfócitos T CD4+ mais elevada [26, 27].
O uso de eritropoietina para tratamento da anemia causada pelo B19 no paciente com
aids pode exarcebar a infecção pelo B19, uma vez que já foi demonstrado que essa medicação é capaz
de aumentar a replicação do B19 em cultura de células da medula óssea. Este fato reforça a
importância de incluir a infecção pelo B19 na etiologia de anemia crônica com aplasia eritroide em
pacientes imunossuprimidos e a ineficácia da eritropoietina em tratar a infecção pelo B19 [28].
A anemia crônica tem impacto negativo na qualidade de vida do paciente infectado pelo
HIV e a recuperação da anemia está associada à maior sobrevida desses pacientes [29]. Transfusões
sanguíneas para tratamento sintomático da anemia grave podem aumentar o risco de comorbidades.
A associação entre transfusões sanguíneas e diminuição da sobrevida entre os pacientes infectados
pelo HIV persiste na era da terapia antirretroviral [30]. Sendo assim, o diagnóstico da infecção pelo
B19 como a causa da anemia crônica no paciente infectado pelo HIV e seu tratamento com
imunoglobulina venosa pode evitar que o paciente receba transfusões sanguíneas.
O diagnóstico da infecção pelo B19 é estabelecido por meio de exames laboratoriais. O
método laboratorial a ser utilizado depende da manifestação clínica e do tipo de paciente afetado [5].
Anticorpos específicos são detectados por método imunoenzimático. Os anticorpos do tipo IgM são
detectados mais precocemente e persistem por dois a três meses após a infecção, enquanto que os
anticorpos do tipo IgG, que surgem após cerca de duas semanas, persistem por toda a vida,
conferindo imunidade duradoura [31,32, 33]. Nos indivíduos imunocomprometidos os anticorpos para
o B19 estão em níveis baixos ou mesmo ausentes, mas a viremia persistente pode ser documentada
pela detecção de DNA viral, por hibridização em ‘dot-blot” ou pela reação da polimerase em cadeia
(polymerase chain reation, PCR) [34, 35, 36, 37, 38, 39]. Nos pacientes que cursam com anemia grave
e prolongada há ausência de reticulócitos no sangue periférico e de precursores eritróides na medula
óssea, além da presença de pronormoblastos gigantes no aspirado de medula óssea e no sangue
periférico [40]. A presença dessas células no contexto clínico de anemia prolongada em paciente
imunodeficiente sugere o diagnóstico de infecção pelo B19 [2, 41]. Essas alterações observadas na
medula óssea podem sofrer a influência de alguns fatores, dificultando o diagnóstico [48]. Nesses
casos podem ser necessárias técnicas mais sofisticadas como imunoistoquímica, hibridização in situ,
hibridização por dot-blot ou PCR para o diagnóstico da infecção pelo B19 através do exame da medula
óssea [39, 41, 43, 44].

Parvovirose no paciente infectado pelo HIV na era da terapia antirretroviral altamente potente
Em 1999 foi publicado o primeiro relato sobre a remissão completa, após a instituição de
TARV, de anemia aplástica associada ao B19 presente durante sete anos em um homem com aids.
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Nesse caso, após o início da TARV, à medida que a contagem de linfócitos T CD4+ aumentava, diminuía
a necessidade de transfusões sanguíneas e a detecção do DNA do B19 pela PCR tornou-se negativa.
Este caso reforça o significado da resposta imune para conter a infecção persistente pelo B19 [9].
Após esse relato seguiram-se outras publicações sobre pacientes infectados pelo HIV com alterações
hematológicas graves causadas pelo B19 que regrediram com a TARV. Nessas publicações os
pacientes apresentavam anemia, com melhora dramática dos níveis de hemoglobina nos meses
seguintes à introdução de TARV e consequente restauração imune, reconstituindo a capacidade do
paciente infectado pelo HIV para produzir anticorpos neutralizantes para o B19 [45, 46, 47]. Outro
relato descreveu a ocorrência de anemia crônica pelo B19 enquanto os pacientes estavam em uso de
TARV, mas a recuperação da hemoglobina para níveis normais ocorreu em todos os pacientes, sem a
administração de IGIV [48]. Em outra publicação foi relatado o caso de um paciente que desenvolveu
exantema maculopapular, febre, mialgia, artralgia, anorexia, náuseas e tosse três meses após o que
início da TARV. Foram detectados no sangue o DNA viral por dot-blot e pela PCR e os anticorpos IgG e
IgM anti-B19, compatíveis com infecção aguda pelo B19, além de queda assintomática e transitória
dos níveis de hemoglobina, com recuperação clínica em quatro semanas. Neste caso, a infecção
primária pelo B19 foi diagnosticada em um paciente infectado pelo HIV, em TARV, que apresentou
resposta imune ao B19. A supressão da medula óssea foi discreta e transitória e não houve sequelas
crônicas durante o período de 12 meses de observação [49].
Um considerável número de pacientes infectados pelo HIV desenvolve uma resposta
inflamatória intensa nas primeiras semanas ou meses após o início da TARV, um fenômeno conhecido
como síndrome da reconstituição imune (SRI), que pode ocorrer em dois cenários clínicos distintos:
melhora da imunidade após o início da TARV, permitindo que microorganismos previamente não
reconhecidos desencadeiem uma resposta inflamatória, ou piora clínica de uma infecção que estava
respondendo bem ao tratamento, causada por ativação exagerada do sistema imune contra antígenos
presentes [50]. O primeiro caso de SRI associada à anemia aplástica pelo B19 foi descrito em 2006
[51]. Os autores consideraram que houve relação temporal entre o início da TARV, o aumento da
contagem de linfócitos T CD4+, as evidências de infecção pelo B19 ocorrida no passado e a instalação
aguda de anemia aplástica associada à detecção do DNA do B19, o que é consistente com a SRI. A
depuração do B19 sugere que a resposta imune específica para o B19 foi reconstituída após o início da
TARV. Caso semelhante foi descrito por outros autores [52]. Em outras publicações [53, 54, 55, 56] a
resolução da anemia crônica foi lenta, apesar da TARV. Dada à elevada taxa de soroprevalência para o
B19 nos pacientes infectados pelo HIV e a frequente persistência do DNA do B19 em indivíduos
normais, é surpreendente que a aplasia eritroide causada pelo B19 seja infrequente. Uma explicação
para o fato é que anticorpos específicos para o B19 pré-existentes possam proteger contra a
reativação ou re-exposição a este vírus [54].
O diagnóstico de anemia persistente pelo B19 deve ser considerado em paciente
infectado pelo HIV, afebril, com anemia normocítica, ausência de reticulócitos no sangue periférico e
função renal normal. Os critérios diagnósticos de anemia persistente pelo B19 em paciente infectado
pelo HIV são: a) aspirado de medula óssea mostrando aplasia eritroide; b) positividade do DNA do
B19 pela PCR ou hibridização em dot-blot, no soro ou na medula óssea e c) ausência de explicação
alternativa para anemia aplástica. O achado de proeritroblastos gigantes na medula óssea de
pacientes com anemia aplástica é patognomônico da infecção pelo B19. Em conjunto, concluiu-se que
o controle da infecção pelo B19 requer resposta imune preservada para este vírus e que a resposta
imune parcialmente conservada pode ser suficiente para controlar a infecção pelo B19. Anticorpos
neutralizantes pré-existentes, mesmo em baixos títulos, protegem contra a reativação do B19 em
pacientes com imunodeficiência avançada [54].
Tendo em vista o impacto negativo da anemia e de transfusões sanguíneas nos pacientes
infectados pelo HIV, é importante que o médico suspeite de infecção pelo B19 como causa da anemia,
principalmente durante os períodos de surtos dessa infecção na comunidade, e, uma vez confirmada,
o tratamento com imunoglobulina venosa e antirretrovirais deve ser instituído.
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CONCLUSÃO
A coinfecção pelo HIV e pelo B19 tem manifestações clínicas variadas, em parte
dependente do grau de imunodeficiência causada pelo HIV, cuja consequência mais importante é a
anemia crônica. No paciente infectado pelo HIV com anemia grave a infecção pelo B19 deve ser
considerada como uma das causas e os exames laboratoriais são indispensáveis para o diagnóstico. A
identificação da infecção persistente pelo B19 é importante, pois pode ser tratada com IGIV e com a
TARV. Além disso, procedimentos diagnósticos desnecessários, desconfortáveis e caros, assim como
terapia imunossupressora para anemia aplástica podem ser evitados, a zidovudina pode ser incluída
como parte da TARV e a transmissão da infecção pelo B19 para outras pessoas pode ser evitada.
Embora a ocorrência de surtos periódicos de infecção pelo B19 já tenha sido bem documentada no
nosso meio, ainda são poucos os estudos envolvendo a infecção pelo B19 nos pacientes infectados
pelo HIV publicados no Brasil.
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