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RESUMO 

 

O Herpesvírus humano é conhecido há alguns séculos, a herpes é uma doença que 
atinge aproximadamente 640 mil pessoas por ano, acredita-se que em torno de 90% 
da população apresenta algum dos 8 tipos de Herpesvírus, as lesões e a história 
natural de suas infecções são datadas há pelo menos dois séculos, é um vírus 
extremamente difundido entre os seres humanos. O trabalho tem como propósito 
descrever as principais formas de apresentação e a classificação do vírus, investigar 
se existe formas de controlar e evitar a contaminação e a disseminação desse vírus. 
O objetivo do estudo é conhecer a história sobre sua virologia e epidemiologia, suas 
formas de transmissão, sua sintomatologia, seu diagnóstico clínico-laboratorial e o 
tratamento adequado a cada tipo de herpes. O presente trabalho foi realizado através 
de um estudo qualitativo, a partir de revisão bibliográfica sistematizada de artigos 
publicados que variam de 2009 a 2019. A pesquisa foi realizada através das 
plataformas Scielo e NCBI, e de livros e revistas que abordavam o tema. Ainda que 
não exista uma cura para herpes, o aumento das investigações e as descobertas em 
torno do assunto, geram expectativas de que no futuro, haverá um controle maior e 
melhor sobre as infecções por esse vírus. A herpes não tem cura, mas tem tratamento. 
 

Palavras-chave: Herpervírus Humano; Herpes; Herpesviridae; Herpesvírus; HHV; 

HSV.  
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ABSTRACT 

Human herpesvirus has been known for some centuries, herpes is a disease that 
affects approximately 640,000 people per year, it is believed that around 90% of the 
population has any of the 8 types of Herpes virus, the lesions and the natural history 
of their infections are dated for at least two centuries, it is an extremely widespread 
virus among humans. The purpose of this paper is to describe the main forms of 
presentation and classification of the virus, to investigate if there are ways to control 
and avoid the contamination and the spread of this virus. The objective of the study is 
to know the history of its virology and epidemiology, its forms of transmission, its 
symptomatology, its clinical-laboratory diagnosis and the appropriate treatment for 
each type of herpes. The present work was carried out through a qualitative study, 
based on systematized bibliographical review of published articles that vary from 2009 
to 2019. The research was carried out through the platforms Scielo and NCBI, and of 
books and magazines that approached the theme. Although there is no cure for herpes, 
increasing investigations and discoveries around the subject raise expectations that in 
the future there will be greater and better control over herpes. Herpes has no cure but 
has treatment. 
 

Key-words: Human Herpervirus; Herpes; Herpesviridae; Herpesvirus; HHV; HSV.
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1 INTRODUÇÃO 

 

A doença popularmente conhecida como herpes, é causada pelo vírus 

Herpesvírus humano, é uma doença infecciosa aguda, excetuando HHV-8, os outros 7 

tipos de HHV tem prevalências significativas, apesar de não uniformes. Todos os vírus 

herpes apresentam capacidade de latência, uma propriedade biológica única que 

aumenta a probabilidade de transmissão e torna a cura uma meta atualmente 

inatingível, porém é possível preveni-la e controlá-la. Definida normalmente como uma 

doença simples, é extremamente difundida entre seres humanos, possuindo diversas 

formas, algumas suaves como é o caso do Herpesvírus tipo 1 (denominado HSV ou 

HHV- 1) que apresenta prognóstico favorável em pacientes imunocompetentes, porém 

apresentando-se também de formas mais severas, como no caso do Herpesvírus tipo 

8, que desenvolve o sarcoma de Kaposi.  

A herpes é uma doença altamente contagiosa causando infecções crônicas, 

latentes e recorrentes. Sua principal forma de transmissão é pelo contato direto com 

fluidos de pessoas infectadas, objetos infectados e até mesmo pelo ar como é caso do 

Herpesvírus Humano tipo 3, vírus da varicela zoster (VZV ou HHV- 3). O indivíduo uma 

vez infectado pode transmitir a doença mesmo que não apresente feridas visíveis. O 

período de incubação do vírus é de aproximadamente duas semanas, a primeira 

manifestação do vírus é bem dolorosa. 

 O estudo da Herpes se mostra de extrema importância devido à alta incidência 

de casos e a facilidade da transmissão que são indicativos da necessidade de 

conhecimento para auxiliar, alertar e conscientizar a população sobre o assunto. 

Indicando a melhor forma de lidar com essa enfermidade, abordando os principais 

pontos relacionados ao acometimento por essa doença, esclarecendo dúvidas, 

auxiliando no reconhecimento e diferenciação dessa infecção. Infelizmente, a falta de 

conhecimento sobre esse tipo de doença é o maior facilitador para sua proliferação. 

Observando o cenário em que a Herpes é uma doença grave e oferece riscos à 

saúde quando não diagnosticada de forma correta, e com o agravante da dificuldade 

de se iniciar o tratamento no momento adequado devido as suas várias formas de 

apresentação. Quais são suas principais formas de apresentação e sua classificação? 

Existe alguma maneira de controlar ou até mesmo evitar a contaminação e 

disseminação desse vírus? 
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O objetivo geral teve como finalidade estudar métodos para minimizar a 

disseminação do Herpesvírus, buscando conhecer seus tipos e suas manifestações. 

Os objetivos específicos foram conhecer a história sobre sua virologia e epidemiologia, 

apresentar suas formas de transmissão e sua sintomatologia e por fim evidenciar o 

diagnóstico clínico-laboratorial e o tratamento adequado a cada tipo. 

Para a produção desse trabalho foi realizado um estudo qualitativo, através de 

revisão bibliográfica sistematizada de artigos publicados no Brasil e artigos 

internacionais no período de 2009 a 2019 abordando o tema: Herpesvírus humano. A 

pesquisa foi realizada através das plataformas Scielo e NCBI, e também através de 

livros e revistas, sendo utilizados os seguintes termos para a pesquisa: Herpesvírus 

humano e herpes, o levantamento foi realizado nos meses Abril e Maio os critérios de 

inclusão foram artigos, livros e revistas, desta forma foram utilizadas 33 fontes de 

pesquisa, sendo 24 delas artigos. 
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2 VIROLOGIA E EPIEMIOLOGIA DO HERPESVÍRUS HUMANO 

 

2.1 VIROLOGIA DO HERPESVÍRUS HUMANO 

 

A Herpesviridae é uma família de vírus DNA bem grande, os vírus dessa família 

causam doenças tanto em animais como em seres humanos. Os Herpesvírus são 

membros importantes dessa família. O nome Herpesviridae vem da palavra grega 

herpein que significa rastejar, arrastar, devido as infecções latentes e recorrentes, 

comum deste grupo de vírus. Até o momento foram identificadas cerca de 130 espécies 

de Herpesvírus (HVs) que infetam os seres vivos (ROIZMAN et al., 2009).  Segundo 

Santos (2013, p. 1), trabalhos de investigações apontam que: 

 

Dessas espécies, oito podem infetar seres humanos e são capazes de causar 
infecções com diferentes manifestações clínicas, podendo a gravidade da 
infecção variar, desde simples lesões mucocutâneas, relativamente simples 
até infecções agudas fatais, estando também implicados no desenvolvimento 
de vários tipos de cancro. 
 
 

A família Herpesviridae é dividida em três subfamílias, sendo elas, 

Alphaherpesvirinae, Betaherpesvirinae e Gammaherpesvirinae: a Alfaherpesvirinae é a 

sub-família responsável pelo vírus Herpes Simplex 1 e 2 (HSV-1 e HSV-2) e Vírus da 

Varicela-zoster (HHV-3). A Betaherpesvirinae é a sub-família responsável pelo 

citomegalovírus (HCMV ou HHV-5) e dos Herpesvírus 6 e 7 (HHV-6A, HHV6B e HHV-

7). A Gammaherpesvirinae é a sub-família responsável pelo vírus Epstein-Barr (HHV-

4) e do Herpesvírus 8 (HHV-8, KSHV, Kaposi's Sarcoma), esses Herpesvírus são vírus 

oncogênicos. 

A classificação em três subfamílias se deu devido ao fato de que, embora 

compartilhem de muitas propriedades, os Herpesvírus variam bastante quando o 

assunto são suas propriedades biológicas. Cada um deles tem sua forma de agir e de 

afetar os diferentes sistemas do organismo humano, a diferenciação é feita através de 

seu tropismo tecidual, patogenicidade e comportamento em condições de cultura em 

laboratório. 

A subfamília Alphaherpesvirinae, compreende vírus que na forma lítica têm um 

ciclo de vida relativamente curto e uma replicação rápida e que, na sua forma latente, 

se estabelecem usualmente, em gânglios sensitivos. Já à subfamília Betaherpesvirinae, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADrus_DNA
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Alfa-herpesvirinae&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Herpes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Varicela
https://pt.wikipedia.org/wiki/Betaherpesvirinae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Citomegalov%C3%ADrus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gammaherpesvirinae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Epstein-Barr
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têm ciclos de vida longos mesmo à progressão da infeção sendo lenta, as células 

infetadas com estes vírus proliferam aumentam de tamanho, a infeção latente localiza-

se em glândulas secretórias, rins e outros tecidos.  

A subfamília Gammaherpesvirinae normalmente é limitada à família ou ordem a 

que o hospedeiro natural pertence. In vitro, todos os membros se replicam em células 

linfoblastóides e alguns podem causam infecções líticas em determinados tipos de 

células epitelióides e fibroblásticas. Os vírus dessa subfamília tendem a ser específicos 

para linfócitos T ou B, podendo haver exceções. Nos linfócitos, a infecção ocorre de 

forma sucessiva em estágio lítico ou prélítico, em geral, sem a produção de progênie 

infecciosa.  

A tabela abaixo, é um quadro representativo quanto a classificação das 

subfamílias: 

 

 Tabela 1 – Classificação das subfamílias. 

 

Fonte: Roizman, et al. (2009 – Adaptado) 

 

          Os vírus dessa família são vírus de DNA, são seres acelulares, 

necessitando assim de células para se reproduzirem. Devido ao seu material genético 

ser constituído por DNA, possui cadeia dupla com grandes proporções, contém 

normalmente de 60 a 120 genes, 120 – 220 nm de diâmetro e o genoma linear com 

variando de 120 a 230 Kpb, que codificam 84 proteínas.  
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          Utilizam-se de células para fazer sua replicação, a transcrição de seus genes e 

os reparos em seu DNA e devido a isso são considerados parasitas intracelulares 

obrigatórios, produzem um pequeno número de genes próprios, tornando-se um pouco 

mais independentes do metabolismo celular. Suas partículas virais são formadas por 

nucleóide, cápside icosaédrica, tegumento de estrutura fibrilar e envelope lipídico 

contendo glicoproteínas. Essas proteínas e enzimas auxiliam na iniciação do processo 

de replicação (MURRAY et al., 2009).  

 

Figura 1 – Ilustração da estrutura do Herpesvírus Humano. 

 

 

Fonte: Kukhanova et. al. (2014) 

 

Esse tipo de vírus pode causar infecções latentes, líticas e persistentes, se 

caracteriza por provocar uma primo-infecção, que uma vez desenvolvida se torna 

permanente no organismo do indivíduo, devido a uma reação imunológica de pequena 

intensidade a qual o sistema imunológico não é capaz de eliminá-los completamente, 

preservando assim o genoma viral em algumas células. A habilidade de replicação 

desse vírus se dá devido a uma adaptação a resposta imune do hospedeiro. Por se 

apresentar de formas assintomáticas, sintomáticas ou atípicas, torna-se quase 

impossível iniciar o tratamento no momento adequado.  

A imagem a seguir é uma representação do período de latência: 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ciclo_l%C3%ADtico
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjjtquT_tfhAhV7GbkGHbtoAgsQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/icict/24195/2/lyana_lima_ioc_dout_2017.pdf&psig=AOvVaw1LYLK_Gll0QDAeFPZlBlsM&ust=1555618115583950
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Figura 2 – Capacidade de manter o conteúdo genético dentro da célula 

hospedeira, sem desenvolver a doença. 

 

 

Fonte: Knipe et. al. (2008 – Adaptada) 

 

A expressão seletiva destes genes permite a estes vírus evadir a resposta imune 

do hospedeiro (HARDIE, 2010). A resposta imune a patógenos microbianos é realizada 

através constituintes do sistema imune inato e imune adaptativo. A primeira resposta é 

a inata, ela é amplamente mediada por leucócitos, como neutrófilos, macrófagos e 

células dendríticas, células essas que fagocitam, exterminam e coordenam respostas 

complementares ao patógeno, com uma ampla diversidade de mediadores 

inflamatórios e citocinas.  

 

2.1.1 Replicação 

 

A replicação ocorre através da interação de glicoproteínas virícas com 

receptores da superfície celular (MURRAY et al., 2009). Alguns possuem tropismo 

restrito da expressão tecido-específica de seus receptores, sendo assim, o 

nucleocapsídeo é liberado pela fusão do envelope com a membrana plasmática no 

citoplasma e os fatores de transmissão de enzimas são levados para dentro da célula 

no viríon, ligando o nucleocapsídeo a membrana celular e liberando o genoma no 
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núcleo, onde ocorrerá a transcrição e replicação. Para se iniciar a replicação viral, o 

HHV estabelece contato com receptores presentes na superfície da célula hospedeira, 

por um processo chamado adsorção viral. Uns tem uma ampla gama de células em que 

podem se hospedar, multiplicam-se de forma eficiente e rapidamente destroem as 

células que infetam. Devido aos Herpesvírus serem bastante distintos entre si em 

questão de suas propriedades biológicas, uns se mostram mais específicos para uma 

série estreita de células ou podem possuir um ciclo replicativo extenso. Todos obtêm a 

característica de se manterem latentes em células e provocarem infeções recorrentes, 

porém o tipo de célula a qual permanecem varia para cada tipo do vírus. A infecção por 

estes vírus persiste por toda a vida do hospedeiro (GRIFFIN et al., 2010). 

De maneira coordenada ocorrerá a transcrição do genoma viral e a síntese de 

proteínas virais ordenadas em três fases:  

• Proteínas precoces imediatas(α) – proteínas de grande importância para 

regulação transcrição genética e também do controle celular. 

• Proteínas precoces (β) – enzimas, DNA polimerase e fatores de 

transcrição. 

• Proteínas tardias (γ) - proteínas estruturais formadas depois do início da 

replicação do genoma viral, transcrito pela polimerase de ácido 

ribonucleico, o ácido nucleico dependente é regularizado por fatores 

nucleares e codificados pelos vírus. 

O desenvolvimento de genes precoces e tardios tem como consequência a morte 

celular e infecção lítica. O DNA polimerase é o objetivo de fármacos antivirais, pois 

replica o genoma viral.  As enzimas codificadas pelo vírus concedem 

desoxirribonucleotideos como substratos para a polimerase favorecendo a replicação 

do vírus nas células que não sofrem divisão e necessitam de desoxirribonucleotideos e 

enzimas satisfatórias para a síntese de DNA viral. No núcleo os prós-capsídeos livres 

se formam cheios de DNA ganhando um envelope em sua membrana nuclear ou na 

membrana de golgi e deslocam-se da célula para a exocitose ou lise.  A maquinaria 

celular efetua a síntese proteica, a transcrição e a elaboração de glicoproteínas. O ciclo 

de vida do HHV se divide em 5 etapas: (1) entrada do vírus na célula hospedeira, (2) 

expressão dos genes virais, (3) replicação do genoma viral, (4) montagem da progênie 

e (5) saída da célula hospedeira. Em linhagens de células permissivas este ciclo dura 

de 18 a 20 horas (KUKHANOVA et al., 2014). 
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O ciclo de replicação dos HHVs pode ser dividido em cinco fases: 

• Adesão da partícula vírica à superfície da célula. 

• Fusão do invólucro viral com a membrana citoplasmática e entrada na 

célula. 

• Libertação e migração da cápside e das proteínas virais no citoplasma. 

• Transcrição do DNA viral no núcleo e síntese de proteínas estruturais. 

• Encapsulação e gemulação. 

 

2.2 EPIDEMIOLOGIA DO HERPESVÍRUS HUMANO 

 

 Os seres humanos são os únicos reservatórios de transmissão do HHV para 

outros humanos. O HHV é transmitido de um indivíduo infectado para um suscetível 

durante contato pessoal íntimo. A maioria das infecções causadas por Herpesvírus 

humano ocorrem na infância. Por ser um vírus de fácil disseminação, seu controle se 

torna difícil. As patologias mais frequentemente produzidas pelo vírus incluem 

gengivoestomatite, herpes labial e herpes genital, normalmente caracterizadas por 

úlceras vesiculares, embora as mesmas possam ser menos visíveis em área genital. A 

viremia do Herpesvírus humano também tem sido associada com casos graves de 

doença, como infecção disseminada em neonatos, em adultos e pacientes 

imunocomprometidos e imunocompetentes (BERRINGTON et al., 2009; COREY e 

WALD, 2009), além de casos de hepatite (NIERNAB et al., 2012; ALIDJINOU et al., 

2015). 

Apesar das infecções causadas pelo HHV normalmente estarem associadas a 

patologias de pele, mucosa e sistema nervoso central, esses vírus podem também 

infectar vários outros tecidos levando a graves lesões. Os HHVs podem levar a vários 

tipos de infecções em diversos órgãos, embora a frequência destas infecções seja 

relativamente baixa. O HHV infecta o fígado (ALIDJINOU et al., 2015; GUTIERREZ et 

al., 2016;) e os rins (CAPRETTI et al., 2013) produz sepse (HAAG et al., 2015) e lesões 

agudas no pulmão (BERARDI et al., 2015). Essas condições raramente ocorrem em 

indivíduos imunocompetentes e usualmente são predominantes em 

imunocomprometidos, pacientes transplantados e em neonatos (SUAZO et al., 2015). 
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3 TIPOS DE HERPESVÍRUS QUE ACOMETEM SERES HUMANOS 

 

3.1 ALPHAHERPESVIRINAE 

 

 3.1.1 Herpesvírus humano Tipo 1 E 2 (HSV-1 – HSV-2) ou Herpes Simples 

 

Herpes simples é uma infecção viral dividida em dois tipos, tipo 1 (HSV - 1) e h 

tipo 2 (HSV - 2). O principal diferencial entre esses dois tipos de herpes é o local de 

surgimento da infecção, os dois casos podem ter a ocorrência de dores, manchas 

vermelhas na pele e pequenas bolhas que ao se romperem e cicatrizam criam uma 

crosta. O contágio por herpes tipo 1 normalmente ocorre por contato oral como beijo, 

sexo oral e até mesmo compartilhamento de utensílios, causando feridas nos lábios e 

no interior da boca, como aftas, ou infecção nos olhos na área ocular como infecções 

na pálpebra e na conjuntivite (SUAZO et al., 2015), podendo também levar a infecção 

no revestimento do cérebro conhecida como meningoencefalite. Já no caso do herpes 

tipo 2 o contágio é feito através de relações sexuais desprotegidas ou transmissão 

vertical, ocasionando feridas, bolhas, coceira e até mesmo úlceras na região genital. De 

acordo com a Organização Mundial de Saúde, estima-se que 3,7 bilhões de pessoas 

com idade inferior a 50 anos tenham herpes tipo 1 e que 417 milhões de pessoas 

tenham o vírus herpes tipo 2 na corrente sanguínea.  

Para que ocorra a infecção pelo Herpesvírus tipo 1 e/ou 2 é necessário contato 

com o indivíduo infectado que esteja excretando o vírus, o contato direto do tecido 

infectado com a mucosa ou pele lesionada fornece abertura para entrada do vírus no 

hospedeiro. É possível a ocorrência de infecção cruzada, quando houver contato oral-

genital, como afirma Roizman et al. (2011): Embora as lesões herpéticas na região 

orofacial sejam comumente atribuídas ao HHV-1 e as lesões na região genital sejam 

associadas ao HHV-2, as infecções em ambos os sítios podem ocorrer com os dois 

vírus. Bernstein et al. (2013) afirma que: apesar do HHV-1 causar a herpes genital, ele 

dificilmente produz uma infecção recorrente neste sítio, o mesmo acontece com o HHV-

2 quando infecta a orofaringe.  

A infecção pelo HHV pode ser a causa de várias outras doenças de pele, como  

por exemplo, eczema herpético em portadores de dermatite atópica, podendo ser fatal 

em crianças (LEUNG, 2013), panarício herpético, onde as lesões se manifestam nas 
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pontas dos dedos (HOFF e GERBER, 2012) e herpes gladiatorum, uma condição 

herpética facilitada pela pele lesionada e frequentemente observada em indivíduos que 

praticam esportes como luta livre (MIRFAZAELIAN e DANESHBOD, 2013). Os HHV-

1/2 além das doenças dermatológicas, estão ligados também a complicações oculares, 

sobretudo a ceratite epitelial ou estromal (infecção da córnea).  

O HHV tem como uma de suas capacidades, infectar o sistema nervoso central, 

causando o desenvolvimento de encefalite e meningite afetando principalmente 

neonatos. Este tipo de infecção também pode ocorrer em adultos, sendo o HHV a 

principal causa de meningite e encefalite viral em todo o mundo (RIANCHO et al., 2013). 

Embora o HHV-2 seja capaz de infectar o sistema nervoso (0,016% dos casos), o 

principal agente causador de encefalite e meningite em crianças e adultos é o HHV-1 

(JAQUES et al., 2016). 

A imagem a seguir retrata as manifestações clínicas causadas pelos HHV 1/2. 

 

Figura 1 – Manifestações clínicas do Herpesvírus tipo 1 e 2. 

 

 

Fonte: Suazo et al. (2015 – Adaptada) 
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3.1.2 Herpesvírus humano Tipo 3 (Vírus da Varicela Zoster – VZV) 

 

A herpes zoster ou Herpesvírus humano tipo 3, é uma infecção viral que pode 

acometer qualquer região do corpo, embora seja mais comum no tronco e no rosto, ela 

ocasiona bolhas e dor intensa, podendo causar incapacidade física na região 

acometida. As lesões normalmente se desenvolvem em forma de faixa em um dos 

lados do corpo. O herpes zoster é ocasionado pela reativação do vírus varicela-zoster, 

mesmo vírus causador da catapora, em pessoas que em algum momento da vida 

apresentaram a doença, e permaneceram com vírus em latência no gânglio nervoso 

sensitivo ou autonômico, a reativação ocorre na maioria dos casos, em indivíduos com 

idade superior a 50 anos. A imunodepressão, tratamento com drogas citotóxicas, 

radiação, presença de neoplasias malignas, senilidade, abuso do álcool e tratamento 

dentário, podem ser fatores responsáveis pela predisposição a reativação. Mesmo não 

apresentado riscos, quando se trata de indivíduos imunocomprometidos e susceptíveis, 

pode levar a morte. A varicela e o herpes zoster representam duas manifestações 

clínicas provocadas pelo mesmo vírus, é um vírus estritamente humano.  

A varicela representa a primo-infecção, é uma doença que afeta principalmente 

crianças dos 2 aos 7 anos, é muito contagiosa, transmissível através de aerossóis, 

contato com secreções de trato respiratório e por inalação de gotículas infectadas. O 

risco de transmissão é bem maior na fase prodromal, ou seja, no início da doença, 

antes que se mostrem os sintomas específicos, e durante o início do surgimento das 

lesões, quando as lesões ganham crosta, não há mais possibilidade de contágio. 

A varicela é a única manifestação do Herpesvírus que possui uma vacina, a 

vacina é feita com o vírus varicela-zoster atenuado, não é uma vacina obrigatória,  

porém em 2013 ela foi inserida a vacina tríplice viral, que passou a ser chamada de 

vacina tetra viral e começou a ser oferecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A 

eficácia da vacina na prevenção é de praticamente 100%, quando tomada as duas 

doses. Tomando somente uma dose, a doença ainda tem a possibilidade de se 

desenvolver, porém reduzindo substancialmente a possibilidade de complicações 

hospitalizações e óbitos.  

O Herpes Zoster (conhecido popularmente como cobreiro) é uma dermatovirose, 

definida por erupções eritemato-vesiculares que se apresenta em vários estágios de 

evolução, limitadas ao dermátomo inervado pelo gânglio sensorial afetado, geralmente 

https://www.minhavida.com.br/saude/tudo-sobre/16697-vacina-triplice-viral
https://www.minhavida.com.br/saude/tudo-sobre/16856-vacina-tetra-viral


 

 

26 

é unilateral. As erupções são similares às da varicela, porém, mais localizadas, muito 

dolorosas e acompanham o trajeto de um ou mais nervos infectados. As principais 

complicações pelo Herpes Zoster são neuralgia pós-herpética, herpes zoster oticus ou 

síndrome de Ramsay Hunt e problemas oftálmicos. 

Uma única manifestação de herpes zoster imuniza a maioria das pessoas por 

toda a vida contra recidivas. Menos de 4% dos indivíduos apresentam novamente a 

doença. Após o episódio pode ocorrer formação de cicatrizes ou hiperpigmentação da 

pele, podendo ser extensa, porém normalmente os indivíduos se recuperam sem 

efeitos duradouros. Alguns indivíduos, principalmente idosos, sentem dores crônicas 

na área afetada, problema chamado de neuralgia pós-herpética, se desenvolve em 

cerca de 10% dos indivíduos tiveram herpes zóster. Ela é mais comum entre idosos. 

Na neuralgia pós-herpética, as pessoas que tem herpes zóster continuam a ter dor 

mesmo após a erupção cutânea desaparecer, a dor ocorre em áreas da pele supridas 

por nervos infectados com o vírus. A porção do nervo facial conduz ao olho pode ser 

abalada, ocasionando dor e bolhas no olho e ao redor e na ponta do nariz, mesmo essa 

última não sendo frequente, essa infecção é chamada herpes zoster oftálmico, e pode 

se tornar grave e quando não tratada adequadamente a visão pode ser afetada. A 

porção do nervo facial que conduz à orelha pode também ser afetada, chamada herpes 

zóster oticus ou síndrome de Ramsay Hunt essa infecção pode causar dor, paralisia 

parcial da face e perda de audição. A VZV é atualmente, o único dos HHVs para o qual 

foi desenvolvida uma vacina eficaz, embora não haja ainda consenso completo sobre 

a sua aplicação (GARRIDO e FERREIRA, 2012). 

3.2 BETAHERPESVIRINAE 

3.2.1 Herpesvírus humano Tipo 5 (CMV - HHV5 – Citomegalovírus humano) 

 

O Herpesvírus humano tipo 5, conhecido popularmente como citomegalovírus, 

trata-se de uma infecção endémica e de alta prevalência na população em geral, é uma 

infecção comum com uma ampla variação de sintomas. Causam manifestações clínicas 

que variam de pessoa para pessoa, desde um discreto mal-estar e febre baixa, até 

doenças graves que podem levar ao comprometimento do aparelho digestivo, sistema 

nervoso central, cérebro e retina. A maioria dos indivíduos infectados não percebem a 

doença, pois o citomegalovírus raramente apresenta sintomas. Entretanto, a infecção 

https://www.msdmanuals.com/pt-br/casa/distúrbios-do-ouvido,-nariz-e-garganta/distúrbios-do-ouvido-interno/herpes-zoster-oticus
https://www.msdmanuals.com/pt-br/casa/distúrbios-oftalmológicos/doenças-da-córnea/herpes-zóster-oftálmico
https://www.msdmanuals.com/pt-br/casa/distúrbios-do-ouvido,-nariz-e-garganta/distúrbios-do-ouvido-interno/herpes-zoster-oticus
https://www.msdmanuals.com/pt-br/casa/distúrbios-do-ouvido,-nariz-e-garganta/distúrbios-do-ouvido-interno/herpes-zoster-oticus
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por esse vírus é preocupante em gestantes e pessoas com o sistema imunológico 

deprimido.  

A maioria das pessoas em algum momento de sua vida será infectada pelo CMV 

devido ao fato de ser transmitido com muita facilidade. Os indivíduos infectados podem 

excretar o vírus através de via oral e respiratória, transfusões sanguíneas, transplante 

de órgão infectado, relações sexuais desprotegidas, transmissão vertical ou por contato 

com objetos infectados.  

As manifestações clínicas resultantes da infecção, irão depender do sistema 

imunitário do indivíduo e do modo de contaminação ao qual foi submetido. O CMV é o 

principal responsável por malformações congênitas. Uma vez infectado, o vírus 

permanece em estado latente e qualquer baixa na imunidade do hospedeiro pode levar 

a reativação da infecção e torná-lo novamente transmissível.  

3.2.2 Herpesvírus humano Tipo 6 (HHV6A - HHV6B) 

 

O Herpesvírus humano tipo 6 (HHV-6) é geneticamente associado ao 

citomegalovírus (CMV), descoberto em 1986, é um vírus linfotrópico dos linfócitos B.  O 

vírus possui duas variantes genéticas distintas, o HHV6-A e o HHV6-B reconhecidas e 

diferenciadas por suas diferentes propriedades, sendo elas, imunológicas, biológicas, 

genéticas, epidemiológicas, reatividade a anticorpos monoclonais, tropismo celular e 

manifestações clínicas, as duas variantes correspondem de formas diferentes aos 

medicamentos antivirais.  

O HHV-6A é o mais citolítico, possuindo um nível maior de virulência, já o HHV-

6B é o responsável pelo exantema súbito (roseola infantum). A infecção pelo HHV-6 e 

assintomática e bem comum em crianças até os três anos de idade e é uma causa 

comum de acessos febris. Já em adultos o HHV-6 está diretamente ligado a estados 

imunodeprimidos, como por exemplo, os causados pelo HIV e por linfomas, à encefalite, 

rejeição de enxertos, supressão de medula óssea em pacientes transplantados e à 

pneumonia em indivíduos portadores de HIV. Há pouco tempo também foi indicado 

como fator na etiologia da esclerose múltipla. A transmissão dele ocorre pelo contato 

direto de um hospedeiro suscetível com fluidos biológicos de pacientes infectados, a 

via de transmissão mais comum é a horizontal, devido as glândulas salivares 

funcionarem como um dos principais reservatório para esse vírus. O HCMV pode ser 

transmitido pelos seguintes líquidos biológicos: saliva, sangue, sêmen, secreção 
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vaginal, lágrima, urina, leite materno, e através de órgãos transplantados (SABATI, 

2009).  HHV-6 é capaz de facilitar o potencial oncogênico em linfomas e tem sido ligado 

à síndrome da fadiga crônica.   

 

3.2.3 Herpesvírus humano Tipo 7 (HHV-7) 

 

O Herpesvírus humano tipo 7 (HHV-7), descoberto em 1989, possui equivalência 

com vírus HHV-6, são bastante similares em suas partes genéticas e biológicas, o HHV-

7 foi recentemente considerado como um agente etiológico da roseola infantum, além 

de causar exantema súbito, causa também febre elevada sem a ocorrência de erupções 

cutâneas, devido a esse fato o HHV-7 é um Herpesvírus com menor patogenicidade, 

podendo ser associado a infecções oportunistas.  

O HHV-7 é um vírus ubíquo e leucotrópico, depois da ocorrência da primo-

infecção, o vírus se mantem latente nas células mononucleadas do sangue periférico, 

podendo ser reativado. A identificação do vírus foi possível após a verificação da 

ativação de linfócitos T CD4+ em indivíduos saudáveis, as glândulas salivares são o 

local preferencial do vírus e as secreções orais, sua melhor forma de transmissão, ele 

é capaz de fazer transmissão horizontal (contato com secreções orais infectadas) e 

vertical (de mãe para feto). Além de possuir similaridade com o HHV-6, o vírus é similar 

também ao vírus do HIV, devido ao fato de que para os dois a molécula CD4+ é um 

componente essencial para o seu funcionamento como receptor.  

 

3.3 GAMMAHERPESVIRINAE 

 

3.3.1 Herpesvírus humano Tipo 4 (EBV - HHV-4 ou Vírus Epstein e Barr) 

  

O Herpesvírus humano tipo 4, descoberto em 1964 por Epstein e Barr, chamado 

de mononucleose infecciosa ou simplesmente doença do beijo, tem como sua maior 

forma de disseminação o beijo, a saliva constitui o seu principal veículo de transmissão 

(SABATI, 2009), porém não é sua única forma de transmissão, também é transmitido 

através de objetos contaminados, transfusões sanguíneas e transplantes de órgãos. 

Apresenta uma grande distribuição mundial, tornando difícil o controle da transmissão. 

O EBV é um vírus biológica e antigenicamente diferente dos outros vírus da família 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Epstein-Barr
https://pt.wikipedia.org/wiki/Epstein-Barr
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Herpesviridae. Foi classificado com potencial oncogênico devido a associações com 

patologias neoplásicas. Segundo Sabati (2009) e Slots (2010): 

 

Clinicamente, o EBV está associado a manifestações neoplásicas malignas 

como: carcinoma de nasofaringe; gástrico, tímico, oral de células escamosas, 

de parótide; linfoma de Burkitt, de Hodgkin, nasal da célula T, de células T 

periféricas, Não-Hodgkin e do SNC em pacientes imunocomprometidos; 

granulomatose linfomatóide; linfadenopatia angioimunoblástica; tumores do 

músculo liso em pacientes transplantados; e a outras doenças como a doença 

linfoproliferativa associada ao cromossomo X. 

 

Esse vírus também pode apresentar manifestações clínicas em pacientes 

imunocomprometidos, tais como leucoplasia pilosa oral, pneumonite intersticial linfóide, 

doenças linfoproliferativas, linfo-histiocitose hemofagítica e granulomatose linfomatóide 

(Sabati, 2009; Slots, 2010). Em pacientes imunocompetentes, o EBV é o agente 

etiológico da mononucleose infecciosa (SABATI, 2009; SLOTS, 2009). 

Normalmente o HCMV se apresenta de forma assintomática, porém pode 

apresentar a forma clínica sintomática. Através de manifestações clínicas 

representadas pelas infecções congênita, perinatal, em pacientes 

imunocomprometidos e em imunocompetentes (SABATI, 2009; SLOTS, 2010). Tanto 

pacientes imunocomprometidos, como pacientes transplantados e com AIDS, as 

manifestações clínicas sintomáticas ocorrem como a retinite, pneumonia intersticial, 

hepatite, artrite, cardite, infecção gastrointestinal crônica, várias doenças do SNC e 

infecção generalizada, já em indivíduos imunocompetentes, a infecção sintomática 

ocorre na forma da Síndrome mononucleose-like. 

 

3.3.2 Herpesvírus humano Tipo 8 (HHV-8) 

 

Herpesvírus humano 8 não é ubíqua como a maioria dos Herpesvírus, isso dá 

devido a sua distribuição desigual e limitada, também conhecido como Herpesvírus 

associado ao sarcoma de Kaposi. O HHV-8 também está ligado a outras duas doenças, 

ao linfoma de efusão primária e a doença multifocal de Castleman (MCD). 

O HHV-8 foi detectado pela primeira vez em 1994 em tecidos de Sarcoma de 

Kaposi de um paciente com AIDS, após a sua descoberta foi encontrado em todas as 
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variantes do Sarcoma de Kaposi. O sarcoma se caracteriza por uma lesão 

angioproliferativa e inflamatória pode ocorrer em diversos tecidos, mas é comumente 

encontrado na pele, principalmente nas extremidades inferiores. Devido a estudos 

epidemiológicos, foi definido como meio de transmissão a via sexual, estabelecida 

como a rota preferencial de transmissão do vírus, muito pouco se conhece sobre as 

manifestações clínicas na infecção primária pelo HHV-8, porém o que tem sido 

observado é uma síndrome semelhante à mononucleose, com sintomas como febre, 

artralgia, esplenomegalia, e linfadenopatia cervical, com aumento de IgM específica 

para HHV-8. 

O HHV-8 está presente em células endoteliais microvasculares e células 

espinhosas de lesões iniciais do sarcoma, sendo assim os eventos iniciais são 

manifestados por infecção viral, podendo também ser encontrado em linfócitos B, 

monócitos e leucócitos de indivíduos com risco de desenvolverem o Sarcoma de 

Kaposi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

31 

4 DIAGNÓSTICO CLÍNICO-LABORATORIAL, TRATAMENTO E PROFILAXIA 

 

4.1 DIAGNÓTICO CLÍNICO-LABORATORIAL 

 

 

O diagnóstico clínico dos Herpesvírus é realizado pela identificação das lesões 

vesiculares agrupadas, eritematosas, que apresentam pápulas crostosas durante 1 a 3 

dias (ROIZMAN et al., 2013). Já o diagnóstico laboratorial, se utiliza de diversos 

métodos, são eles: cultura de células, detecção de anticorpos, Western Blotting, Elisa 

e detecção de antígeno viral. 

 

4.1.1 Cultura de Células 
 

A técnica padrão para diagnóstico laboratorial do HHV1/2 é o isolamento viral de 

diversas linhagens de células primárias, diploides e contínuas são utilizadas para o 

isolamento dos HHV a partir de amostras clínicas envolvendo conjunto de técnicas que 

distribuem e isolam células em um ambiente artificial (in vitro) mantendo a célula viva e 

crescendo em meio apropriado que simula as condições naturais com o intuito de 

estudar a sua fisiologia e bioquímica. 

 

4.1.2 Detecção de Anticorpos 

 

A detecção de anticorpos IgG específicos utiliza-se de vários métodos 

imunológicos, ensaios sorológicos tipo-específicos, baseiam-se na detecção de 

anticorpos específicos contra a glicoproteína gG1 e gG2 usando antígenos nativos, 

purificados ou recombinante. 

 

4.1.3 Western Blotting 

 

Teste utilizado em laboratórios especializados, não replicáveis em muitos 

contextos limitando sua adequação para estudos epidemiológicos em larga, o teste 

quando utilizado para detecção de IgG é considerado ótimo para o diagnóstico do HHV 
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e pode diferenciar as infecções entre o HHV-1 e o HHV-2, porém é um método é 

demorado e caro, podendo ser de difícil interpretação. 

 

4.1.4 Elisa 

 

O teste de Elisa possui a mesma finalidade que o teste de Western Blotting, 

porém se apresentam menos sensível, a sensibilidade pode variar de 84 a 99% e os 

resultados falso-negativos podem se apresentar de maneira frequente nos estágios 

iniciais da infecção. 

 

4.1.5 Detecção de Antígeno Viral 

 

Imunofluorescência - o antígeno viral é facilmente detectado por ensaio de 

imunofluorescência direta ou indireta, utilizando-se de anticorpos monoclonais 

específicos marcados com fluoresceína. Os ensaios de detecção de antígenos em 

lesões pelo HHV, normalmente mostram a mesma sensibilidade que a cultura celular, 

porém sensibilidade inferior a reação em cadeia da polimerase - PCR. 

 

Reação em cadeia da polimerase (PCR) e PCR em tempo real - com o PCR é possível 

detectar o DNA do HHV com sensibilidade maior e muito mais rapidez que com o 

isolamento viral, possibilitado a  realização do diagnóstico em diferentes tipos de 

amostras, swab de lesão orolabial e genital, fluido cérebro espinhal, raspado cervical, 

líquido amniótico, soro ou plasma. Já o PCR em tempo real permite a detecção e 

quantificação do genoma viral e a avaliação dos efeitos de candidatos a antiviral e 

genotipagem (FUJIWARA et al., 2011; PIRET et al., 2016; RAJTAR et al., 2017). 

 

Sequenciamento – o sequenciamento é uma importante técnica para a caracterização 

molecular dos HHVs, auxiliando no estudo da diversidade genética e evolução do vírus, 

na detecção genética de cepas resistentes a antivirais largamente utilizados no 

tratamento das infecções por Herpesvírus. 

 

4.2 TRATAMENTO E PROFILAXIA 
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Infelizmente ainda não existe uma cura para infecções causadas por Herpesvírus 

humano, mas é possível controlar a doença, através de fármacos antivirais. Diversas 

vacinas já foram testadas, porém sem sucesso. Atualmente, as vacinas constituídas de 

proteínas virais recombinantes e de subunidade parecem ser as mais promissoras 

(ODEGARD et al., 2016; AWASTHI et al., 2017). 

A tabela a seguir é um quadro representativo contendo os principais fármacos 

antivirais. 

 

Tabela 2 – Fármacos antivirais utilizados no tratamento das infecções 

herpéticas. 

 

 
Fonte: Enquist (2009 – Adaptado) 
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A melhor maneira de prevenir as infecções por HHVs, é evitar ao máximo a 

exposição ao vírus. Se a transmissão ocorre por via sexual o ideal é sempre usar 

preservativo e se abster caso o parceiro soropositivo apresente lesões genitais. Já se 

a transmissão ocorre de forma orofacial, o ideal é evitar contato com os fluidos 

contaminados, evitando então contato com a lesão e compartilhamento de objetos. 

Para prevenção da transmissão vertical, a gestante deve estar atenta a seu estado 

sorológico e as possíveis consequências da transmissão viral.  

Nenhum tratamento deve ser iniciado sem acompanhamento médico, ao 

surgirem sintomas deve-se imediatamente buscar ajuda especializada.   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através de estudos e investigações foram identificados oito tipo de Herpesvírus 

com capacidade de infectar seres humanos, seja de forma assintomática, sintomática 

ou atípica, disseminando-se de forma grave por órgãos internos, sendo fatal em casos 

onde o indivíduo apresenta um sistema imunodeprimido. Esses oito tipos são 

classificados em três subfamílias, essa classificação é feita a partir das propriedades 

biológicas de cada tipo. 

A herpes encontra-se bastante disseminada no mundo, exceto o HHV-8, apesar 

de variar de acordo com a região geográfica e o nível socioeconômico, possuindo maior 

disseminação onde há índices elevados de pobreza, pouca higiene e sistema de saúde 

pública precário. Ainda não existe cura para a herpes, devido o vírus causar uma reação 

imunológica de pequena intensidade e o sistema imunológico não ser capaz de eliminá-

los por completo, preservando o genoma viral em algumas células. Podendo ser 

reativado do período de latência por diversos fatores, como por exemplo, estresse e 

sistema imunológico deprimido. 

Embora não haja cura para herpes, ao menos por enquanto, é possível tratá-la 

através de fármacos, a eficácia do tratamento irá depender do seu início no momento 

adequado, devido a isso é de extrema importância possuir métodos que permitam um 

diagnóstico rápido, como o PCR, por exemplo, principalmente quando a sintomatologia 

é ambígua. É de extrema importância o conhecimento da população sobre o assunto, 

para que seja feita a prevenção, a fim de minimizar a contaminação e evitar a 

disseminação do vírus.  

Nos últimos anos, o aumento das investigações e as descobertas acerca do 

HHVs, trazem esperança de que no futuro exista um melhor controle da infecção por 

esse vírus. Por enquanto, o único tipo de herpes que possui uma vacina é o VZV, 

embora ainda sem aplicação sistemática em grande parte do mundo. 
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