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RESUMO

AMARAL, L. M.B. Epidemiologia e caracterização molecular do vírus Parainfluenza
Humano 1 , 2 e 3 em crianças atendidas no Hospital Universitário, no ano de 2007, São
Paulo , Brasil.
O objetivo do presente trabalho é descrever o perfil epidemiológico e molecular dos vírus
parainfluenza em crianças menores de 5 ano de idade, com infecção das vias respiratórias. Por
tanto, aspirados de nasofaringe de 742 crianças foram examinadas para os vírus parainfluenza
humano(HPIV1, HPIV2 e HPIV3), hRSV, hMPV e IA e IB pela técnica de RT-PCR, durante
o ano de 2007. Ao todo foram identificados 52(7%) parainfluenza vírus, sendo 9(17,3%)
HPIV1, 8(15,4%) HPIV2 e 35(67,3%) HPIV3. Destas, 12 (23%) foram casos de coinfecções,
sendo 3 (25%) de HPIV3 com VRS, 3 (25%) com MPV e 3 (25%) com HPIV1 e 1(8,33%)
com HPIV2; além de 1(8,33%) do HPIV1 com hVSR; e 1(8,33%) de HPIV2 com o hMPV.
Com relação ao setor de atendimento, dos 52 pacientes com HPIV, 8(5%) dos casos foram
atendidos no PA; 38(8,4%) na ENF; 6(18,2%) na UTI. Obtivemos, no estudo, 21(5,3%)
crianças do sexo masculino com infecção por HPIV e 31(9%) de sexo feminino. Quanto a
idade, as crianças entre 1mês a 23meses foram as mais frequentemente infectadas. Com
relação ao diagnóstico clínico tivemos 19(36,5%) casos com bronquiolites, 13(25%) casos
com pneumonia, 7(13,4%) com broncopneumonia, 2(3,9%) de casos de dispnéia e 2(3,9%) de
IVAS, além de 9(17,3%) sem informação da sintomatologia. A sazonalidade do HPIV foi
marcada pela circulação do HPIV3 durante o ano inteiro, com maior incidência em
outubro(primavera). O HPIV 1 e 2 se alternaram durante o ano, onde o HPIV1 circulou no
primeiro semestre com maior incidência no mês de abril e maio e o HPIV2 circulou no
segundo semestre com maior incidência em outubro, coincidindo com o HPIV3. O Estudo
filogenético dos HPIV1 demonstrou 9 mutações nucleotídicas, sendo que 4 são características
das amostras brasileiras. Entretanto, quando feito a transdução para aminoácido, apenas uma
mutação foi não silenciosa, onde observamos a mudança de Glicina, nas amostras do
Genbank, para Argenina, nas amostras brasileiras, deixando-as em um clado único na
topologia da árvore obtida. O HPIV3 apresentou 4 subgrupos distintos durante o ano e suas
mutações tanto nucleotídicas quanto de aminoácidos foram todas silenciosas. Em conclusão o
vírus parainfluenza representaram a 3a maior causa de infecção das vias respiratórias
inferiores, precedido pelo vírus respiratório Sincicial e o Metapneumovirus.
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AMARAL, L. M. B.Molecular characterization and epidemiology of Human
parainfluenza vírus isoled from children below five years old hospitalized at the
University Hospital, USP, in 2007, São Paulo-Brasil

The goal of the present work was to characterize the epidemiologic and molecular profile of the
parainfluenza virus in children with less than 5 years of age and presenting respiratory tract infection.
Human parainfluenza (HPIV1, HPIV2, HPIV3), and hRSV, hMPV e IA e IB were evaluated in
nasopharyngeal aspirate from 742 children by RT-PCR during the year of 2007. Human parainfluenza
was identified in 52(7%) of the samples, which include 9(17,3%) HPIV1, 8(15,4%) HPIV2 and
35(67,3%) HPIV3 17,3% (n=9). Among the 52 cases with parainfluenza, 12 (23%) presented
coinfection with other viruses: 3 (25%) coinfection with HPIV3 and VRS, 3 (25%) MPV , 3 (25%)
HPIV1 , 1(8,33%) HPIV2 . In addition, it was observed 1(8,33%) of cases with HPIV1 and hVSR; and
1(8,33%) of cases with HPIV2 and hMPV. With respect to the clinical care of the 52 patients with
HPIV, 8(5%) were treated at the ER ; 38(8,4%) at the ENF and 6(18,2%) at the ICU. With respect to
gender, a total of 21(5,3%) of the participants with HPIV infections were male and 31(9%) were
female. The prevalent age range of participants with infections was 1-23 months of age. The following
clinical parameters were observed: bronchiolitis 19(36,5%), pneumonia 13(25%), bronchopneumonia
7(13,4%), dyspnea 2(3,9%) and IVAS 2(3,9%). No clinical information was available for 9(17,3%)
cases. HPIV3 infections were detected all year long with an incidence peak in October (Spring).
HPIV1 and 2 infections were intercalated during the year. HPIV1 was detected during the first
semester with peaks of incidence in April and May whereas HPIV2 was detected during the second
semester with peaks of incidence in October, coexisting with HPIV3. HPIV1phylogenetic studies
revealed 9 genetic mutations. 4 out of the 9 mutations are exclusively found in the Brazilian
population. However, only one of these 9 mutations is non-silent and causes a Glycine to Argenine
substitution. When compared to other Brazilian sequences in the GenBank, this observation revealed
um clado único na topologia da árvore obtida. HPIV3 genotyping included 4 distinct groups detected
all year long. All mutations observed in HPIV3 were silent. In conclusion, the parainfluenza virus
represent the 3rd major cause of infection of the lower respiratory tract, following the sincicial
respiratory virus and the Metapneumovirus.

Keywords: HPIV type 1, 2 and 3, Epidemiology, Genetic Variability.

1. INTRODUÇÃO

As infecções do trato respiratório são responsáveis por uma variedade de
quadros clínicos que compreendem desde manifestações mais leves, como o
resfriado comum até as síndromes respiratórias graves, representadas por
bronquiolites e pneumonites (BOIVIN et al., 2003; HALL, 2001). O estudo das
doenças respiratórias causadas por vírus é de grande interesse quando se constata
que a grande maioria das infecções respiratórias observadas na prática médica de
todo o mundo é de etiologia viral (ARRUDA et al., 1991; COLLINS et al., 2001).
Estudos

epidemiológicos

conduzidos
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regiões

geográficas

demonstraram que o Vírus Respiratório Sincicial Humano (Human Respiratory
Syncytial Virus - HRSV), Vírus da Parainfluenza (Human Parainfluenza Virus –
HPIV), Vírus da Influenza (Human Influenza Virus – IV), Adenovirus (Human
adenovirus – HAdV) e mais recentemente o Metapneumovírus Humano (human
Metapneumovirus - HMPV) são os principais patógenos associados às infecções do
trato respiratório inferior em menores de cinco anos de idade (GARCIA et al., 2001;
IWANE et al., 2004);
Muitos trabalhos descrevem o perfil epidemiológico de diversos vírus, mas
existem poucas informações publicadas na América do Sul que descrevem o perfil
clínico-epidemiológico e molecular do vírus Parainfluenza Humano em crianças.
O objetivo deste trabalho é descrever um perfil epidemiológico e molecular do
vírus Parainfluenza Humano em crianças menores de 5 anos de idade atendidas
com infecções respiratórias no Hospital Universitário (HU), da Universidade de São
Paulo durante o ano de 2007.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

O primeiro isolamento do vírus da Parainfluenza Humano ocorreu no ano de
1956 por Chanock e colaboradores na cidade de Cincinnati, EUA, a partir de estudos
realizados em crianças com laringotraqueobronquites (crupe) e outras doenças do
trato respiratório (CHANOCK et al., 1956; CHANOCK et al., 1958; JOHNSON et al.,
1959; CHANOCK et al., 1979).
Técnicas de cultura celular e o isolamento do vírus pelo método de
hemadsorção desenvolvido por Vogel e Shelokov (1957), foram utilizadas na
identificação de diferentes linhagens de Influenza A, porém, grande parte dos
agentes encontrados não pertencia a nenhuma das espécies de Influenza. Estes
agentes, outrora classificados como não Influenza, pareciam formar dois novos
grupos de Myxovirus, provavelmente responsáveis por doenças respiratórias em
crianças (ANDREWES et al., 1955; GLEZEN et al., 1989) nomeou-os de CroupAssociated virus (CA).
Posteriormente, em 1958, duas linhagens do vírus da Parainfluenza Humano
foram identificadas e designadas Hemadsorção 1 (HA-1) e Hemadsorção 2 (HA-2)
as quais apresentavam propriedades biológicas semelhantes aos CA vírus, porém
suas características antigênicas eram distintas (JOHNSON et al., 1959).
Desta forma, os vírus foram reclassificados, sendo o vírus HA-2 denominado
Parainfluenza 1, os CA vírus, Parainfluenza 2, e o HA-1, Parainfluenza 3
(ANDREWES et al., 1969). O vírus da Parainfluenza 4 foi somente isolado no ano de
1960 (JOHNSON et al., 1959). O termo parainfluenza foi originalmente criado devido
a mesma natureza das infecções respiratória e das propriedades morfológicas e

fisiológicas da partícula do vírus, incluindo a presença de envelope lipídico

e

neuraminidase e hemaglutinina (COLLINS et al., 2007).

2.1 Classificação

De acordo com o Internacional Committee the Taxonomy of Viruses (ICTV) o
vírus Parainfluenza Humano pertence à família Paramixoviridae, subfamília
Paramyxovirinae, estando as espécies HPIV1 e HPIV3 no gênero Paramyxovírus e
as espécies HPIV2 e HPIV4 sub-tipos 4A e 4B no gênero Rubulavirus.
Esta segregação do Vírus Parainfluenza Humano entre os Gêneros
Respirovirus e Rubulavirus foi baseada em distintas características: (a) existe uma
diferença nas proteínas; enquanto o gênero Paramixovirus tem a presença da
proteína C o Rubulavirus possui um gene adicional que codifica a proteína SH além
de ter uma proteína P pequena; (b) regiões intergênicas do Paramixovirus possuem
trinucleotídeos conservados, enquanto no Rubulavirus estes nucleotídeos são
variáveis, em comprimento e conservação; (c) os detalhes de edição do RNA
diferem entre os dois gênero. O Rubulavirus tem uma maior diversidade na
organização do genoma e na sequência de nucleotídeos e aminoácidos do que o
Paramixovirus (COLLINS et al.,2007).
Os vírions são pleomórficos, com diâmetro variando entre 150 e 300
nanômetros (nm),

com o formato variando de aproximadamente esférico a

filamentoso (figura 1).O envelope é composto por uma camada bi-lipídica e por
glicoproteínas de superfície.O nucleocapsídeo helicoidal (com diâmetro de cerca 18
nm) é formado pelo genoma, composto por uma fita simples de ácido ribonucléico
(RNA) com polaridade negativa, com 15,4 x 103 nucleotídeos; pela nucleoprotína NP,

ligada firmemente a molécula de RNA; e por outras proteínas: a fosfoproteína
(proteína P) e a proteína “ Large” (L), que se apresenta de forma descontínua no
vírus. A nucleoproteína (NP) é a proteína mais abundante do vírion, e, juntamente
com as proteínas P e L, é tida como responsável pela atividade de RNA polimerase
RNA polimerase-dependente (VAINIONPÄÄ, HYYPIÄ, 1994; PIEDRA et al., 1997).

Figura 1. Micrografia eletrônica do HPIV 3. As glicoproteínas de superfície são visualizadas com um
aumento de 275.000 vezes (HENRICKSON, 2003).

O envelope viral contém duas glicoproteínas específicas do vírus: a
glicoproteína de fusão (F) e a hemaglutinina-neuraminidase (NH) (Figura 2). A
proteína F é sintetizada na forma de um precursor inativo, que é clivado por
proteases celulares para gerar sua forma ativa. A presença de uma protease na
célula, capaz de clivar a proteína precursora é importante na determinação do
tropismo celular e da virulência do agente. A proteína F está envolvida na hemólise,
fusão celular,penetração do vírus na célula e síntese de anticorpos neutralizantes
(HENRICKSON, 2003). Esta proteína é um tetrâmero ligado por pontes dissulfeto,
sendo composta por um polipeptídeo distal (F2) e um proximal (F1) ancorados no
envelope. (VAINIONPÄÄ; HYYPIÄ, 1994). A glicoproteína NH é a molécula que se

liga aos receptores das células susceptíveis (moléculas contendo ácido siálico),
mediando a adsorção do vírus. Esta glicoproteína apresenta atividade de
hemaglutinina e neuraminidase (WRIGHT, 2005).
A superfície de glicoproteínas é responsável por diversas atividades
biológicas. A atividade de hemaglutinina da glicoproteína NH é mediar a adsorção do
vírus na célula hospedeira para que a infecção tenha início. Após a infecção, a
atividade de neuraminidase da HN cliva seu receptor de ácido siálico para a
liberação dos vírions. A proteína F media a fusão entre o envelope viral e a
membrana plasmática da célula hospedeira.
A proteína M da matriz é altamente conservada e hidrofóbica.Ela liga o
envelope ao nucleocapsídeo. A dupla camada lipídica que compõe o envelope
apresenta estrutura idêntica à membrana celular do hospedeiro (VAINIONPÄÄ;
HYYPIÄ, 1994).

Figura 2. Representação esquemática do vírus Parainfluenza. Podemos observar a bicamada lipídica,
Proteínas da Matriz (M), Tetrâmero HN, Proteína F, Peptídeo de Fusão, Fosfoproteína (P), Proteína
do Nucleocapsídeo (NP) e Proteína L (Moscona, 2005).

O genoma viral é formado por uma fita de RNA linear, não segmentada, com
polaridade negativa (Figura 3). A organização do genoma viral segue a ordem:3 ´NPP/C/V-M-F-SH-HN-L 5(FIG)’. A ausência e/ou presença do gene SH determina a
divisão do vírus Parainfluenza em dois grupos.
O primeiro grupo que não contêm o gene SH, inclui o vírus Parainfluenza 3
(HPIV3), o vírus Sendai e o vírus da doença de Newcastle; o segundo grupo que
contêm o gene SH, inclui osparainfluenzas vírus de animais, HPIV5 e o vírus do
sarampo. A nucleoproteína NP é importante para a estabilidade do material genético
viral (PIEDRA et al., 1997).

Figura 3. Esquema do mapa genético do HPIV ( http://www.ncbi.nlm.nih.gov )

Os vírus da Parainfluenza Humano1, 2 e 3 estão incluídos entre um dos mais
importantes patógenos do trato respiratório em recém-nascidos e crianças somente
precedido pelo vírus Respiratório Sincicial (RSV),enquanto doenças causadas pelo
HPIV4 ocorrem com menor freqüência e a doença menos severa (GLEZEN et al.,
1989; COLLINS et al.,2007).
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