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Saúde

RESUMO

Os Herpes Simplex Virus (HSV) são agentes ubíquos que estabelecem latência em células neuronais podendo se reativar, causando infecções 
sintomáticas ou assintomáticas. O HSV-1 é normalmente associado às manifestações orais e o HSV-2 às genitais, porém tanto um quanto o outro 
podem ser os agentes causadores da herpes genital (HG), considerada uma doença/infecção sexualmente transmissível (DST/IST). A prevalência 
mundial do HSV-2 é bastante elevada, com aproximadamente 417 milhões de pessoas infectadas. As ISTs foram há muito subestimadas pela 
saúde pública, sendo descritas em 1997 pelo Instituto de Medicina dos Estados Unidos como uma epidemia oculta de grandes consequências para 
a saúde e a economia. Ainda hoje, esse fato permanece e cerca de vinte milhões de novos casos de ISTs ocorrem nos Estados Unidos da América 
(EUA), podendo levar a sérias consequências como a facilitação da transmissão do HIV.  Estima-se que diariamente mais de um milhão de pessoas 
adquirem uma IST no mundo, no entanto, cerca de 25% das pessoas infectadas não recebem diagnóstico laboratorial devido a fatores como 
infecções assintomáticas, latência do vírus e métodos de diagnóstico pouco sensíveis, trabalhosos e limitados. A utilização de técnicas 
moleculares para detecção dos herpesvírus constitui uma ferramenta de suma importância para o diagnóstico de herpes genital, visto que 
apresenta excelente grau de sensibilidade e especificidade, podendo permitir ainda a distinção entre as espécies HSV-1 e HSV-2. Neste contexto, o 
presente trabalho teve por objetivo elaborar, padronizar e otimizar um protocolo de PCR em tempo real (qPCR) para detecção simultânea de 
HSV-1 e HSV-2 em amostras de úlceras genitais. Desenvolveu-se um protocolo por meio do desenho de primers e sondas específicos para HSV-1 e 
HSV-2, utilizando-se o software Primer Express 9 v.3.0 e o Geneious v.6.1.7 (Biomatters LTD.); para verificar a possibilidade de formação de 
estruturas secundárias dos primers e sondas utilizou-se o programa online OligoAnalyzer v3.1; para teste de especificidade “in silico” utilizou-se o 
NCBI/Primer-BLAST, disponível online. Após a confecção dos iniciadores e sondas, as concentrações finais de cada um para cada alvo foram 
testadas, seguindo-se com testes de especificidade destes oligonucleotídeos, submetendo-se controles positivos para HSV-1, utilizando-se primers 
e sonda para HSV-2 (voce-versa), bem como primers e sondas para HSV-1 e HSV-2 frente a DNAs de outros microrganismos. A próxima etapa foi 
caracterizada pela submissão dos primers e sondas em uma só reação (multiplex), utilizando-se também primers e sondas previamente 
desenhados para controle-interno humano (Gene da Beta-actina humana). Os resultados obtidos em todas as etapas foram satisfatórios e sendo 
possível, portanto, a determinação das concentrações ideias de cada iniciador e sonda  e a construção de um protocolo de qPCR rápido e efetivo 
para detecção simultânea desses dois agentes patológicos. Faz-se necessário, para as próximas etapas, conduzir uma avaliação mais ampla, 
submetendo amostras a esse protocolo, comparando-se os resultados obtidos aos resultados gerados por um protocolo de PCR comum, já 
implementado, para detecção simultânea desses dois agentes. O desenvolvimento e aplicação de protocolos utilizando ferramentas moleculares 
modernas na detecção de agentes virais é de suma importância no que concerne a um conhecimento mais detalhado da circulação desses 
patógenos em nossa região. Isto contribui para um diagnóstico mais preciso, uma elucidação mais eficiente das rotas de transmissão e dispersão e 
estratégias de tratamento melhor direcionadas, permitindo um controle mais eficaz por parte dos órgãos de saúde.
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