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RESUMO 

Descoberto em 1975 o Parvovírus B19 (B19V) é o único membro da família Parvoviridae que 

apresenta comportamento patogênico em humanos. A persistência do vírus em vários tecidos, 

após infecção aguda, assim como sua presença em doenças do tecido conectivo e/ou auto-

imunes, reforça sua associação com várias patologias entre elas a Artrite Reumatóide (AR). 

Este trabalho teve como objetivos: verificar a associação entre infecção pelo B19V e o 

desenvolvimento da AR, traçar o perfil dos pacientes com AR quanto à atividade da doença 

utilizando o HAQ (The Health Assessment Questionnaire) e CDAI (Clinical Disease Activity 

Index) e correlacionar os dados encontrados com o resultado da sorologia para B19V. Trata-se 

de um estudo do tipo caso-controle com 92 portadores de AR e 92 com Osteoartrite (OA) 

constituindo o grupo controle, ambos originados do Ambulatório de Reumatologia do 

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. O estudo foi realizado de 

março a novembro de 2007. A sorologia para quantificação de IgG anti B19V foi realizada 

pelo ensaio imunoenzimático (ELISA) (RIDASCREEN®). Aplicou-se um questionário 

durante a entrevista para coleta de dados referente à doença. Foram excluídos da análise 18 

pacientes por apresentarem resultado do ELISA indeterminado. Na análise observou-se 

predomínio do sexo feminino em mais de 90% no grupo de AR bem como em OA. A média 

de idade dos grupos foi de 50,5 ± 11,5 anos para AR e 57,4 ± 9,9 anos para OA 

respectivamente. Foi encontrada uma maior prevalência de IgG anti-B19V e um risco relativo 

de 2,69 (x2=26,40; p < 0,001) no grupo de AR quando comparados com o controle. 

Analisando os dados do HAQ, pudemos estimar que dos 74 pacientes, 30/74 (40,5%) 

apresentavam pouca ou nenhuma limitação funcional, 17/74 (23%) moderada limitação e 

27/74 (36,5%) acentuada ou total incapacidade funcional.  Segundo o CDAI observamos que 

dos 74 pacientes estudados, 14/74 (18,9%) sugeriam remissão do quadro de doença, 18/74 



 
x 

 

(24,3%) baixa atividade de doença, 16/74 (21,6%) moderada atividade de doença e 26/74 

(35,1%) doença em atividade. Não houve concordância entre os parâmetros de atividade da 

AR e a positividade para B19V. Os resultados encontrados sugerem a participação do B19V 

como um dos gatilhos que determinam o aparecimento da AR.  

 

Descritores: Parvovírus B19, IgG, Artrite Reumatóide, Health Assessment Questionnaire,  e 

Clinical Disease Activity Index. 
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ABSTRACT 

 

Discovered in 1975 the parvovirus B19 (B19V) is the only member of the family Parvoviridae 

which is   pathogenic in humans. The persistence of the virus in various tissues after acute 

infection, as well as its presence in connective tissue diseases and / or auto-immunity, 

increases its association with various diseases including Rheumatoid Arthritis (RA). To verify 

the association between B19V infection and the development of RA  and trace the profile of 

patients with RA as to the activity of disease using HAQ (The Health Assessment 

Questionnaire) and CDAI (Clinical Disease Activity Index) and to correlate the results with 

the serology for B19V. Study of the type case-control with 92 individuals with RA and 92 

with Osteoartrite (OA) is the control group, the Clinic of Rheumatology of the Hospital of the 

Federal University of Pernambuco conducted from March to November 2007. The serology 

(IgG) for B19V was performed by enzyme immunoassay (ELISA) (RIDASCREEN ®). 

Applied to a questionnaire during the interview for collection of data relating to the disease. 

Have been excluded from the analysis result to have 18 patients of ELISA indefinitely. In the 

analysis there was predominance of females over 90% in the group of RA and in OA. The 

average age of the group was 50.5 ± 11.5 years to 57.4 ± 9.9 and RA years for OA 

respectively. We found a higher prevalence of IgG anti-B19V and a relative risk of 2.69 (x2 = 

26.40, p <0001) in the group of RA compared with the control.   Analyzing data from HAQ, 

we estimate that of the 74 patients, 30/74 (40.5%) had little or no functional limitation, 17/74 

(23%) moderate limitation and 27/74 (36.5%) severe functional disability. According to the 

CDAI noticed that of the 74 patients, 14/74 (18.9%) of the framework suggested remission of 

disease, 18/74 (24.3%) of low disease activity, 16/74 (21.6%) moderate activity of disease and 

26/74 (35.1%) on disease activity. There was no correlation between the parameters of 
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activity of RA and positive for B19V. The results suggest the involvement of B19V as one of 

inductors that determine the appearance of the RA.  

 

Descriptors: parvovirus B19, IgG, Rheumatoid Arthritis, HAQ, CDAI. 
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A artrite reumatóide (AR) é uma doença inflamatória sistêmica, crônica, 

caracterizada por poliartrite periférica, simétrica, que leva a deformidade e destruição 

articular em virtude da formação de tecido de granulação na membrana sinovial. Tendo 

como manifestação clínica erosão óssea e destruição cartilaginosa, é caracterizada por 

hiperplasia e hipertrofia das células de revestimento sinovial com extensa infiltração de 

macrófagos, linfócitos, fibroblastos (SILMAN; PEARSON, 2002). 

Apresentando distribuição universal, acomete todos os grupos étnicos com 

prevalência entre 0,5 a 5,3% conforme população estudada. Pode apresentar-se em 

qualquer faixa etária com maior distribuição entre 25 e 50 anos, tendo as mulheres duas 

a três vezes mais chance de desenvolverem AR em relação aos homens (GOLDMAN; 

BENNET, 2000).  

A despeito de inúmeras pesquisas, a etiologia da AR permanece 

desconhecida. Existem três fatores envolvidos na gênese da AR: fatores genéticos do 

hospedeiro, anormalidades imuno-reguladoras/auto-imunidade e infecção microbiana 

desencadeante ou persistente.  

Na hipótese infecciosa, são considerados alguns agentes virais implicados 

na ocorrência de manifestações agudas ou crônicas. A fisiopatogenia não está 

completamente esclarecida. Dentre os principais agentes virais causadores de artropatia, 

podemos citar o vírus da rubéola, vírus do sarampo, vírus varicela-zoster, vírus da 

hepatite B e C, vírus da imunodeficiência humana (HIV), citomegalovírus (CMV), 

Coxsackievirus e o vírus da parvovirose humana (Parvovírus B19) (INMAN, 1991; OLIVEIRA 

et al, 1999; SCULLEY et al, 1984). 

Dentre os agentes infecciosos investigados quanto à associação com AR, o 

Parvovírus B19 (B19) é o mais estudado. O B19V é o único vírus da Família Parvoviridae 

que infecta o homem. É constituído por uma fita simples de DNA, e contém em seu 

capsídio externo duas proteínas estruturais (VP1 e VP2) e seu genoma codifica duas 

proteínas não estruturais (NS1 e NS2) (UMENE, 2002).  

A infecção pelo B19V processa-se em duas fases: uma primeira fase 

marcada por viremia, desenvolvendo-se cerca de seis dias após contaminação, e uma 

segunda fase onde aparecem exantema maculopapular, artralgias e artrite (ANDERSON et 

al, 1985).  
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Pacientes infectados pelo B19V podem desenvolver artropatia 

indistinguível da AR, preenchendo critérios do American College of Rheumatism para 

diagnóstico da AR e Artrite Reumatóide Juvenil (ARJ) (OGUZ, 2002; MOORE, 2000; STAHL, 

2000). Estudos foram desenvolvidos no intuito de estabelecer relação entre B19V e AR, 

mas os resultados encontrados são discordantes. 

Os trabalhos realizados no Brasil para investigação do B19V são 

basicamente estudos de coorte ou série de casos, onde avaliam a prevalência deste vírus 

em grupos distintos de pacientes como doadores de sangue (NASCIMENTO, 1990), 

portadores de doenças exantemáticas (OLIVEIRA et al, 2002; Mendonça, 2005), anemia 

aplásica (SANT’ANNA et al, 2002) e em gestantes (SILVA et al, 2006). Não foi encontrado 

em nossa revisão estudo referente à associação entre AR e B19V. 

Diante da escassez de dados referentes a estas duas patologias em nossa 

população, e considerando importante a geração de conhecimento a cerca destes 

agravos, realizamos estudo de caso controle apresentado a seguir sob a forma de artigo 

original, apresentado nos moldes exigidos pela revista “Clinical Rheumatology” (Journal of 

the International League of Associations for Rheumatology). 
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2.1   ARTRITE REUMATÓIDE 

A artrite reumatóide (AR) é uma doença inflamatória sistêmica crônica, 

caracterizada por poliartrite periférica, simétrica, levando a deformidade e destruição 

articular em virtude da formação de tecido de granulação na membrana sinovial 

causando erosão óssea e cartilaginosa. É caracterizada por hiperplasia e hipertrofia das 

células de revestimento sinovial com extensa infiltração articular por macrófagos, 

linfócitos, plasmocitos e fibroblastos (GOLDMAN, 2000). 

A orientação para diagnóstico da AR é baseada em critério de classificação 

adotados pelo American College of Rheumatology (ARNET, 1987). Esta padronização 

funciona como orientação no processo de diagnóstico, dificultando seu erro e oferecendo 

instrumentos clínicos e laboratoriais para acompanhamento na evolução da doença. Os 

critérios de classificação estão apresentados no Quadro I. 

 

1. Rigidez articular: matinal durando pelo menos uma hora.  ** 

2. Três ou mais áreas articulares com edema de partes moles ou derrame articular observado 

pelo médico. ** 

3. Artrite de articulações das mãos (punho, interfalangeanas proximais e 

metacarpofalangeanas). ** 

4. Artrite simétrica. ** 

5. Nódulos reumatóides. 

6. Fator reumatóide sérico. 

7. Erosões e/ou osteopenia periarticular das articulações das mãos ou dos punhos observada 

em exame radiográfico. 

** Os critérios de 1 a 4 devem estar presentes por pelo menos 6 semanas.  Quatro dos sete critérios são 

necessários para classificar um paciente como portador de artrite reumatóide. 

 

 

Quadro I.  Critérios diagnósticos revisados para classificação da Artrite Reumatóide.  

Fonte: Arnet et al, 1998. 
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Apresentando distribuição universal, acomete todos os grupos étnicos com 

prevalência entre 0,5 a 5,3% conforme a população estudada. No Brasil esta prevalência é 

de aproximadamente 1%, concordante com a maioria das populações. Podendo ocorrer 

em qualquer idade, tem uma maior incidência entre a quarta e quinta década e as 

mulheres têm duas a três vezes mais chance de serem acometidas por AR quando 

comparadas com os homens (LIPSKY, 1998; GOLDMAN, 2000). 

A despeito de inúmeras pesquisas realizadas, a etiologia da AR permanece 

desconhecida. São três os fatores inter-relacionados, envolvidos na gênese da AR: fatores 

genéticos, anormalidades imunológicas e fatores ambientais.  

A susceptibilidade genética à AR é sugerida pelo aumento da sua 

freqüência entre indivíduos com parentesco de primeiro grau e está documentada em 

trabalhos que identificam maior concordância entre gêmeos monozigóticos (30%) quando 

comparados com dizigóticos (5%). Ocorre também uma maior prevalência de certos 

alelos do complexo de histocompatibilidade (MHC) da classe II em portadores de AR 

como o HLA-DR4 e HLA-DR1 (SILMAN, 2002). 

O MHC é um conjunto de genes situados no braço curto do cromossoma 6, 

que codificam moléculas HLA. Estas moléculas são altamente polimórficas e tem um 

papel fundamental na resposta imune específica para o antígeno.  O HLA-DR4 foi o 

primeiro alelo associado à AR (STATSNY, 1978). Os vários alelos HLA-DRB1 associados ao 

risco para a AR, foram mais bem definidos nos últimos anos através da biologia 

molecular.  

Anormalidades imunológicas são também responsáveis pelo aparecimento 

da AR. Os linfócitos T desencadeiam processo inflamatório desta doença, principalmente 

o tipo TH1, que parecem ser ativados, por algum antígeno (ou antígenos) apresentado 

por macrófagos, células dendríticas e linfócitos B. Os mecanismos humorais são 

corroborados pela demonstração da produção do fator reumatóide, imunocomplexos de 

IgG e ativação e consumo de complemento (POSNETT; YARILIN, 2005; HEEGAARD; 

BROWN, 2002).  
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A despeito da forte associação dos fatores reumatóides com a AR, sua 

produção é observada em outros distúrbios caracterizados por estimulação antigênica 

crônica, como endocardite bacteriana, tuberculose, sífilis, uso de drogas, e infecções 

virais.   

Considerando a participação de agente infeccioso como desencadeante da 

AR em indivíduos geneticamente predispostos, agentes virais, principalmente aqueles 

implicados na ocorrência de manifestações articulares, tem sido estudados quanto ao seu 

papel na gênese desta doença (ALTSCHULER, 1999). Os sintomas articulares associados a 

estes agentes virais estariam relacionados à possível infecção persistente de estruturas 

articulares ou retenção de produtos microbianos nos tecidos sinoviais gerando uma 

resposta inflamatória crônica (SAAL et al, 1992). Alternativamente, o microrganismo ou a 

resposta imunológica desencadeada por sua presença poderiam induzir resposta imune 

cruzada aos componentes da articulação comprometendo sua integridade.  

Os agentes virais significativamente associadas às queixas reumáticas 

seriam o vírus da hepatite B e C, parvovírus B19, vírus da rubéola e HIV. Outros vírus que 

também provocam quadros de poliartrite, mas de intensidade reduzida seriam o vírus 

herpes-zoster, citomegalovírus, Epstein-Barr, adenovírus e Coxsackievírus (INMAN, 1991; 

OLIVEIRA, 1999; SCULLEY, 1984). 

A característica patológica fundamental da AR consiste na proliferação da 

membrana sinovial e no crescimento excessivo decorrente da erosão cartilaginosa e do 

osso subcondral. O tecido inflamatório em proliferação pode levar à destruição de 

estruturas intra e peri-articulares resultando em deformidades anatômica e disfunção 

articular. A destruição final da cartilagem, osso, tendões e ligamentos provavelmente 

resultam de uma combinação de enzimas proteolíticas, metaloproteínases e mediadores 

solúveis. A colagenase produzida na interface do tecido inflamatório em proliferação e 

cartilagem é provavelmente responsável em grande parte pelas erosões ósseas típicas 

(LIPSKY, 1998).     
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2.2  PARVOVÍRUS B19 

Os membros da família Parvoviridae estão entre os menores vírus DNA que 

infectam animais. O B19V é o único membro desta família associado a infecções em seres 

humanos. Foi descoberto acidentalmente por Yvonne Cossart na década de 70 durante 

pesquisa de antígeno de superfície da hepatite B (AgHBs) em sangue de doadores. 

Inicialmente chamado serum-parvovirus-like particle, devido sua semelhança a parvovirus 

já conhecido, atribuiu-se a denominação B19 em analogia ao lote em que foi identificado 

(COSSART et al, 1975). 

Constituído por uma fita simples de DNA, contém em seu capsídio externo 

duas proteínas estruturais (VP1 e VP2) e seu genoma codifica duas proteínas não 

estruturais (NS1 e NS2) (UNEME, 2002). Uma variabilidade genética deste vírus já foi 

identificada em diversos pacientes infectados, mas a importância clínica desta variação 

ainda não está esclarecida (GALLINELLA, 2003). 

In vivo, a biossintese viral ocorre preferencialmente em células da 

linhagem eritróide. Já foi identificada a presença de antígeno-P nestas células, células 

endoteliais, megacariócitos e células da placenta. Indivíduos que não expressam este 

antígeno tornam-se imunes à infecção por este vírus (SANTOS, 2002). 

O entendimento da patogênese nas infecções causadas pelo B19V só foi 

possível após realização de estudo experimental de Anderson (1985) com inoculação 

intra-nasal de partículas virais em voluntários. Foi observado que a infecção pelo B19V 

processa-se em duas fases: uma primeira marcada por viremia, desenvolvendo-se cerca 

de seis dias após contaminação, e uma segunda onde aparecem exantema 

maculopapular, artralgias e artrite (ANDERSON, 1985). 

A primeira fase é marcada por sintomas inespecíficos que duram cerca de 

três dias. Febre, mal estar geral, mialgia, cefaléia, calafrios e prurido moderado são os 

achados mais descritos. Aproximadamente oito dias após incubação, o B19V induz lise de 

células progenitoras eritróides resultando em depleção acentuada destas células na 

medula óssea. A viremia dura cerca de uma semana e está correlacionada com 

desenvolvimento de anticorpos IgM anti-B19 (detectáveis por alguns meses) e IgG anti-
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B19 (persistentes indefinidamente). Os anticorpos neutralizantes são dirigidos 

principalmente contra as proteínas VP1 e VP2. A segunda fase inicia-se 17 a 18 dias após 

eliminação do vírus e resolução da reticulopenia. Nesta observa-se o aparecimento de 

exantema maculopapular, artralgias e artrite (ANDERSON, 1985).  

Não está ainda estabelecido se a artropatia por B19V é ocasionada por 

quadro infeccioso persistente ou resposta imune anormal ao vírus. Provavelmente a 

artrite é imunomediada já que os sintomas coincidem com o aparecimento no soro de 

anticorpos anti-B19. Uma das possibilidades associadas às manifestações articulares 

secundárias a infecção por este vírus deve-se a um provável defeito seletivo na produção 

de anticorpos anti-VP1, o que impossibilitaria a efetiva neutralização deste parvovírus 

(HEEGAARD, 2002).  A artropatia é mais freqüente em adultos, sendo poliarticular, 

simétrica, não erosiva, envolvendo articulações metacarpofalangianas e interfalangianas 

proximais (75%), joelho (65%), punhos (55%) e tornozelos (40%). Nos pacientes que 

apresentam quadros crônicos, cerca de 1/3 tem acometimento articular recorrente e 

ficam assintomáticos entre as crises. Alguns trabalhos demonstram associação positiva 

entre o complexo de histocompatibilidade HLA-DR4 e artropatia persistente (SERRA, 

1998). 

Síndromes clínicas como eritema infeccioso, artropatia por B19, crise 

aplásica transitória e hidropsia fetal, são algumas das manifestações clínicas associadas à 

infecção por este vírus (PATTISON, 1981; KINNEY, 1988.  

No Brasil, a primeira citação ao B19V encontrada deve-se a Silva Cruz et al 

(1989) quando descreve a identificação de anticorpos anti-B19 em doadores de sangue e 

três soros de gestantes analisados inicialmente para rubéola.   

Nascimento et al. (1990) relataram a prevalência de anticorpos IgG anti-

B19 em doadores no Rio de Janeiro. Os dados descritos apresentam variação conforme 

faixa etária analisada, sendo a prevalência de 35% em crianças menores de cinco anos, 

80% entre 11 e 15 anos e acima de 90% em indivíduos maiores que 50 anos.  

Em 1990, Freitas et al. pesquisando a soroprevalência em habitantes de 

Belém e em tribos amazônicas relataram a existência de imunidade em 42,6% da 
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população urbana, mas em apenas 4,7 a 10,7% nos índios. Posteriormente, Freitas et 

al.(1996) descreveram a ocorrência de sazonalidade anual e padrão epidemiológico cíclico 

quando investigada a infecção pelo B19V.  
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2.3  PARVOVÍRUS B19 E ARTRITE REUMATÓIDE  

O comprometimento articular associado ao B19V está relacionado às 

primeiras manifestações clínicas apresentadas por alguns indivíduos após infecção aguda 

e estão associadas diretamente ao aparecimento de anticorpos circulantes. Quadros de 

artralgia e artrite estão presentes, predominantemente, em adultos, com distribuição 

percentual mais acentuada em mulheres (60%) quando comparada com homens (30%) 

(KERR, 2000).   

Os sintomas articulares relacionados à infecção pelo B19V apresentam-se 

mais comumente como poliartrite periférica envolvendo articulações 

metacarpofalangeanas (75%), joelhos (65%), punhos (55%), e tornozelos (40%), sem 

quadro articular erosivo. Estes sintomas são transitórios apresentando remissão completa 

após resolução da infecção (MEYER, 2003).  

Contrariando esta premissa, alguns indivíduos desencadeiam quadro 

articular persistente e cerca de 50% dos pacientes com artropatia crônica por B19V 

contemplam os critérios estabelecidos pela American Rheumatoid Association para o 

diagnóstico da artrite reumatóide (KERR, 1985; KERR, 2006; MURAI; MUNAKATA; 

TAKAHASHI, 1999). Diante disto, tem-se postulado o envolvimento deste na iniciação e 

perpetuação da AR, não existindo ainda consenso na literatura quanto esta associação.  

A prevalência de IgG para B19V em portadores de AR segundo Cohen et 

al.(1986) foi de 92.3% nos casos, comparada com 67.5% dos pacientes com artrite 

inflamatória e 60.8% do grupo controle. Takahashi et al. (1998) identificaram também 

uma maior prevalência de IgG anti-B19 nos pacientes com AR (88.57%) quando 

comparado com 60% no grupo controle composto indivíduos com osteoartrite (OA). 

Takahashi et al. (1998) realizaram também pesquisa de DNA viral, através 

de Reação em Cadeia da Polimerase (PCR), em membrana sinovial de pacientes com AR, 

OA e de artrite traumática. Os resultados demonstraram maior prevalência na AR com 

76,9%, comparada com 15,4% na OA e 16.1% na artrite traumática. Para investigar 

possibilidade de persistência e atividade do B19 na AR, foi realizado também experimento 

com preparado de células de tecido sinovial de pacientes com AR. Após incubação, houve 
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expressão da proteína estrutural VP1, produção de IL-6 e TNF-α, inibidos após introdução 

de anticorpos neutralizantes para B19V (TAKAHASHI et al, 1998).  

 Estudo experimental “in vitro” foi desenvolvido por Ray et al. (2001) para 

investigar a influência do B19V no comportamento de fibroblastos quanto a sua 

capacidade em degradar uma matriz cartilaginosa. Sabe-se que no processo de dano 

articular encontrado na AR, os fibroblastos sinoviais produzem enzimas, como colagenase 

e catalepsinas, que são capazes de degradar componentes da cartilagem articular. Assim, 

observou-se neste estudo, aumento de 248% do poder destrutivo destas células quando 

comparado com o preparado negativo para B19V (RAY, 2001). 

Não existe consenso na literatura acerca desta associação. Alguns 

exemplos podem ser citados como Kerr et al.(1995) que não encontraram diferença 

estatística entre prevalência de IgG anti-B19 na AR e grupo controle, bem como na 

identificação de DNA viral em tecido sinovial de ambos os grupos. Lundqvist et al (2005) 

apesar de encontrar elevada prevalência de IgG anti-B19 em AR (82%), e identificar a 

presença de DNA viral em medula óssea de 26% destes pacientes, não conseguiram 

estabelecer relação entre o grau de atividade da AR e persistência do vírus em tecido 

medular. A cronicidade da infecção sugerida pela persistência do B19V na medula óssea, 

que poderia funcionar como fator complicador da AR, não foi observada no estudo. 

No Brasil, não identificamos nenhum trabalho de investigação referente a 

esta associação. Encontramos apenas publicações determinando a prevalência de B19V 

em diversos grupos populacionais como doadores de sangue (NASCIMENTO, 1990), 

portadores de doenças exantemáticas (ANDERSON, 1984; OLIVEIRA, 1996; MENDONÇA, 

2005; FIGUEREDO, 2005), artropatias (FREITAS, 2002), anemia crônica (SANT’ANNA et al., 

2002), vírus HIV (AGUIAR, 2001) e gestantes (GONÇALVES et al., 2003; SILVA, 2006). 

O trabalho que mais se assemelha ao apresentado foi descrito por Freitas 

(2002) onde avaliou sorologia IgG/IgM anti-B19 e DNA para o B19V em soro de indivíduos 

portadores de artropatia aguda não definida. DNA viral foi identificado por PCR em 47,7% 

(63/132) dos indivíduos com sorologia IgM e/ou IgG positivas para B19V. Os resultados 

identificados sugerem a participação do B19V como importante agente causador de 

artropatia aguda naquela região.  
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3 Pergunta condutora 
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______________________________________________________________________ 

Partindo da premissa que existe influência da infecção prévia pelo 

Parvovírus B19 no desenvolvimento e/ou evolução da Artrite Reumatóide, formulamos o 

seguinte questionamento: Existe relação entre a exposição prévia ao Parvovírus B19 e a 

Artrite Reumatóide? 
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4 Objetivos 
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4.1  OBJETIVO GERAL 

Estimar a soroprevalencia de IgG anti-B19 (Parvovírus B19) em indivíduos portadores 

de Artrite Reumatóide e comparar com grupo controle. 

 

 

4.2  OBJETIVO ESPECÍFICO 

Avaliar a associação entre a presença de IgG anti-B19 e a gravidade da Artrite 

Reumatóide mediante aplicação de dois indicadores de atividade de doença validados 

internacionalmente (HAQ; CDAI). 
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5  Materiais e Métodos 
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5.1  DESENHO DO ESTUDO 

Estudo analítico do tipo caso-controle baseado na pesquisa de IgG anti-

B19V em grupos distintos de pacientes. Os grupos de casos e de controles foram 

compostos respectivamente por portadores de Artrite Reumatóide e pacientes com 

Osteoartrite. A análise foi de caráter retrospectivo partindo de condição pré-existente 

(AR) em busca de associação com fator de exposição passado (B19V).    

 

5.2  LOCAL E PERÍODO DE ESTUDO 

O estudo foi desenvolvido no Hospital das Clínicas da Universidade Federal 

de Pernambuco. A coleta de dados foi realizada especificamente nos ambulatórios de 

Reumatologia e Osteoartrite, no período de março a novembro de 2007.  

 

5.3  POPULAÇÃO ALVO 

 CASOS  

O grupo de casos foi composto por pacientes acompanhados em 

ambulatório específico de Artrite Reumatóide, do Hospital das Clínicas da Universidade 

Federal de Pernambuco. Os mesmos preenchiam no momento da pesquisa critérios 

clínicos, laboratoriais e radiográficos (definidores de AR), adotados pelo Colégio 

Americano de Reumatologia (ARNETT, 1988), conforme descritos abaixo:  

a) Rigidez matinal: rigidez articular durando pelo menos 1 hora; 

b) Artrite de três ou mais áreas: pelo menos três áreas articulares com edema de 

partes moles ou derrame articular, observado pelo médico; 

c) Artrite de articulações das mãos (punho, interfalangianas proximais e 

metacarpofalangianas); 

d) Artrite simétrica; 

e) Nódulos reumatóides; 

f) Fator reumatóide sérico; 
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g) Alterações radiográficas: erosões ou descalcificações localizadas em radiografias 

de mãos e punhos. 

Orientação para classificação: Os critérios de a a d quatro devem ser 

contínuos durante seis semanas ou mais. Quatro dos sete critérios são necessários para 

classificar um paciente como portador de artrite reumatóide. Pacientes que não 

atenderam a estas especificações não foram incluídos no protocolo de pesquisa. 

 

 CONTROLES 

O grupo controle foi composto por pacientes acompanhados em 

ambulatório específico de Osteoartrite do Hospital das Clínicas da Universidade Federal 

de Pernambuco (ANEXO C).  

Não preenchiam até o momento da pesquisa os critérios definidores de AR 

adotados pelo Colégio Americano de Reumatologia (ARNETT et al, 1988).  

 

 

5.4  TIPOS DE AMOSTRAGEM E DEFINIÇÃO DO TAMANHO DA AMOSTRA 

A amostra foi selecionada por técnica de amostragem aleatória simples. O 

calculo do tamanho da amostra baseou-se em dados encontrados em literatura científica, 

que descreve associação entre estas duas patologias (COHEN; BUCKLEY; CLEWLEY, 1986). 

Utilizando-se o programa Epiinfo 6.04 estipulamos os seguintes parâmetros de referência 

para o estudo: proporção de expostos de 92.3%, proporção dos não expostos 60.86%, 

intervalo de confiança de 95% (erro α de 0,05) e erro β de 20%.  Calculamos uma amostra 

total de 66 pacientes divididos em igual proporção para 33 casos e 33 controles.  

A amostra estipulada inicialmente foi extrapolada. Avaliamos um total de 

184 pacientes divididos em grupos iguais de 92. Dentre estes indivíduos, 171 

corresponderam ao sexo feminino e apenas 13 ao sexo masculino. A faixa etária deste 

grupo variou de 25 a 89anos.   
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5.5   DEFINIÇÃO DAS VARIÁVEIS E COLETA DE DADOS 

Variável dependente  

Diagnóstico de Artrite Reumatóide. 

Variáveis independentes 

Teste sorológico para B19V – categorizado em positivo e negativo. 

Sexo – categorizado em masculino e feminino. 

 

 

5.6  COLETA E PROCESSAMENTO DE DADOS 

Obedecendo ao cronograma de atendimento nos ambulatório de AR e OA, 

a seleção dos pacientes foi estabelecida conforme ordem de marcação de consulta. Após 

convite para participar da pesquisa foi oferecido termo de consentimento livre e 

esclarecido (ANEXO A) e em seguida aplicado o questionário de entrevista (APÊNDICE A). 

O HAQ e o CDAI também foram aplicados no mesmo momento da entrevista.  

O Health Assessment Questionnaire (HAQ) simplificado (KRISHNAN, 2004) é 

um questionário composto por 20 itens subdivididos em oito categorias, desenvolvido 

para avaliar qualidade de vida tendo como base questionamentos referentes à limitação 

funcional imposta pela AR (ANEXO E).  

O Clinical Disease Activity Index (CDAI) (ALETAHA, 2005) avalia o grau de 

atividade da doença (AR) mediante quatro parâmetros avaliados durante consulta (exame 

clínico de 28 articulações para pesquisa de edema e dor, e avaliação subjetiva quanto 

atividade de doença pontuados de 0 a 10 de forma independente pelo examinador e pelo 

paciente) (ANEXO D).    
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 O banco de dados foi confeccionado em programa de análise estatístico 

Epiinfo 6.04, onde todas as informações adquiridas em entrevista, pesquisa em 

prontuário e ELISA foram registrados e devidamente analisados. Os dados foram digitados 

em dupla entrada. 

 

 

5.7  COLETA E PROCESSAMENTOD AS AMOSTRAS 

Foi colhido por punção venosa em torno de 10 ml de sangue em tubo seco 

(coletor sem anticoagulante) utilizando o sistema Vacutainer®. Após a coleta, as amostras 

de sangue foram encaminhadas (máximo de 4 horas) ao Setor de Virologia do Laboratório 

de Imunopatologia Keizo-Asami (LIKA) /UFPE. As amostras foram centrifugadas a 1.500 

rpm por 15 min e o soro obtido de cada paciente foi armazenado em dois microtubos de 

1,0 mL. Estes contendo o registro do laboratório e data de coleta, foram armazenados à -

20o C até realização da sorologia. 

 

 

5.8  REALIZAÇAO DA TÉCNICA 

A pesquisa do anticorpo IgG anti-B19 foi realizada através do ensaio 

imunoenzimático (ELISA) (Kit RIDASCREEN® IgG, sensibilidade de 91,3% e especificidade 

de 100%) no setor de Virologia do Laboratório de Imunopatologia Keizo-Asami (LIKA) 

/UFPE, seguindo as instruções do fabricante. Para efeito de análise foram excluídos os 

indivíduos que apresentaram resultado no ELISA indeterminado para B19 em ambos os 

grupos. 

 

 

 



36 
 

5.9  QUALIDADE DOS INSTRUMENTOS DE MEDIDA. 

a) Os questionários de pesquisa aplicados foram elaborados de forma padronizada, 

obedecendo a critérios já estabelecidos na literatura. As variáveis e os 

questionamentos desenvolvidos preenchem informações pertinentes a protocolos 

diagnósticos e guidelines universais.  

b) A coleta de dados referente à entrevista e análise de prontuário foi realizada por 

um único pesquisador. 

c) Para técnicas laboratoriais utilizamos instrumentos e protocolos já difundidos na 

comunidade científica com valores de sensibilidade e especificidade já 

determinados, razão pela qual não houve padronização das técnicas. 

d) O convite à pesquisa foi realizado em sala de espera de cada ambulatório 

específico. 

e) Entrevista e consulta ao prontuário foram realizados em sala separada de forma 

reservada, sem que houvesse interferência de outras pessoas não envolvidas no 

processo da pesquisa. 

f) A coleta de material biológico (sangue) foi realizada em local específico, por 

pessoal treinado obedecendo todas as normas de segurança pré-estabelecidas.  

g) A digitação dos dados foi realizada em dupla entrada e análise desenvolvida em 

programa de análise estatística (EPIINFO).  

 

 

5.10  ANÁLISE DOS DADOS 

A abordagem estatística consistiu de análise descritiva, mediante a caracterização 

da amostra em termos de freqüência. A associação entre a variável dependente e cada 

uma das variáveis independentes consideradas no estudo foi verificada utilizando-se a 

razão dos produtos cruzados, odds ratio (OR). Para avaliar a significância estatística dos 

resultados encontrados, foi utilizado o intervalo de confiança dos “odds ratio” estimados 

e o teste do “qui-quadrado” com correção de Yates, quando indicado, sendo considerado 

significante o valor de p < 0,05. 
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Foi utilizado o programa de análise estatística Epiinfo versão 6.04 para análise 

univariada, cálculo de médias e distribuição de freqüências.  

 

 

5.11 - ASPECTOS ÉTICOS 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética do Centro de Ciências da Saúde da 

Universidade Federal de Pernambuco – CEP/CCS/UFPE com o registro Nº 271/06 (ANEXO 

F).  
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6  Artigo 
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ARTIGO – Soroprevalencia do Parvovírus B19 em portadores de Artrite Reumatóide 

comparado com grupo controle. 
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6.1 - RESUMO 

Introdução: Descoberto em 1975 o Parvovírus B19 (B19V) é o único da família 

Parvoviridae que apresenta comportamento patogênico em humanos. A persistência do 

vírus em vários tecidos, após infecção aguda, assim como sua presença em doenças do 

tecido conectivo e/ou auto-imunes, reforça sua associação com várias patologias entre elas 

a Artrite Reumatóide (AR). Objetivos: Verificar a associação entre infecção pelo B19V e 

o desenvolvimento da AR. E traçar o perfil dos pacientes com AR quanto à atividade de 

doença utilizando o HAQ (The Health Assessment Questionnaire) e CDAI (Clinical 

Disease Activity Index) e correlacionar os dados encontrados com o resultado da sorologia 

para B19. Método: Estudo do tipo caso-controle com 92 portadores de AR e 92 com 

Osteoartrite (OA) constituindo o grupo controle, do Ambulatório de Reumatologia do 

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco realizado de março a 

novembro de 2007. A sorologia (IgG) para B19V foi realizada pelo ensaio 

imunoenzimático (ELISA) (RIDASCREEN®) no Setor de Virologia do Laboratório de 

Imunopatologia Keizo-Asami (LIKA/UFPE). Foi aplicado um questionário durante 

entrevista para coleta de dados referente à doença. Foram excluídos da análise 18 pacientes 

por apresentarem resultado do ELISA indeterminado. Resultados: Na população estudada 

observou-se predomínio do sexo feminino em mais de 90% no grupo de AR bem como em 

OA. A média de idade dos grupos foi de 50,5 ± 11,5 anos para AR e 57,4 ± 9,9 anos para 

OA respectivamente. Foi encontrada uma maior prevalência de IgG anti-B19V e um risco 

relativo de 2,69 (x2=26,40; p < 0,001) no grupo de AR quando comparados com o controle. 

Analisando os dados do HAQ, pudemos estimar que dos 74 pacientes, 30/74 (40,5%) 

apresentavam pouca ou nenhuma limitação funcional, 17/74 (23%) moderada limitação e 

27/74 (36,5%) acentuada ou total incapacidade funcional.  Segundo o CDAI observamos 
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que dos 74 pacientes estudados, 14/74 (18,9%) sugeriam remissão do quadro de doença, 

18/74 (24,3%) baixa atividade de doença, 16/74 (21,6%) moderada atividade de doença e 

26/74 (35,1%) doença em atividade elevada. Não houve concordância entre os parâmetros 

de atividade da AR e a positividade para B19V. Conclusão: Os resultados encontrados 

sugerem a participação do B19V como um dos gatilhos que determinam o aparecimento da 

AR.  

 

Descritores: Parvovírus B19, IgG, Artrite Reumatóide, HAQ, CDAI. 
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6.2 - INTRODUÇÃO 

O Parvovírus B19 (B19V) pertencente à família Parvoviridae e ao gênero 

Eritrovirus foi descoberto acidentalmente no Reino Unido em 1975, porém associado à 

doença em humanos apenas em 1981[1,2]. 

Relacionado a inúmeras síndromes clínicas, como eritema infeccioso, crise 

aplásica transitória, artropatia e hidropsia fetal, em indivíduos com imunidade preservada, 

o B19 desenvolve quadro clínico relativamente simples sendo eliminado completamente 

após uma fase aguda por resposta imune humoral específica [3, 4, 5, 6]. Entretanto, são 

freqüentes os relatos na literatura de associações deste vírus com achados clínicos atípicos 

e imprevisíveis. A persistência do vírus em vários tecidos após fase aguda em indivíduos 

aparentemente normais e sua associação com várias doenças do tecido conjuntivo e auto-

imunes, como a artrite reumatóide, corroboram para uma possível associação entre a 

infecção pelo B19 e o desenvolvimento desta patologia [7]. 

A Artrite Reumatóide (AR) é uma doença inflamatória sistêmica crônica, 

auto-imune, caracterizada por poliartrite periférica, simétrica, levando à proliferação da 

membrana sinovial, erosão da cartilagem articular e do osso subcondral. Ocorrendo 

preferencialmente entre a segunda e quinta décadas de vida pode surgir desde a infância até 

a velhice e tem como característica evolutiva ser progressiva e incapacitante. A despeito de 

inúmeras pesquisas realizadas objetivando a determinação da sua causa, apresenta-se ainda 

de forma indeterminada, comprometendo o desenvolvimento de tratamento específico e de 

sua cura [8, 9]. 

A associação entre B19 e AR está baseada na evolução clinica desfavorável 

apresentada por alguns pacientes após infecção aguda. O desenvolvimento de artrite 

crônica, erosiva, simétrica, de pequenas articulações (mãos, punhos) e joelhos, fator 

reumatóide positivo, preenchendo muitas vezes os critérios diagnósticos para AR conforme 

o Colégio Americano de Reumatologia são alguns dos fatores que sustentam esta relação. 

Takahashi et al., (1998) pesquisando IgG para B19 e DNA viral em tecido 

sinovial de pacientes com AR e OA mostraram uma positividade em 88,57% (31/35) no 

grupo com AR quando comparada com 60% em OA. A pesquisa de DNA em tecido 

sinovial foi positiva em 76,92% (30/39) dos pacientes com AR e 15,58% (4/26) em AO 

[10]. 
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 No Japão, Murai (1999) em estudo prospectivo com 12 pacientes 

portadores de poliartrite aguda e IgM positiva para B19 relatou a evolução para AR 

clássica em quatro destes pacientes [11]. Todos apresentaram poliartrite erosiva de 

pequenas articulações, fator reumatóide positivo e nódulos reumatóides. Três destes 

tiveram evolução desfavorável a despeito do tratamento convencional, porém houve 

melhora clinica e laboratorial após o uso de altas doses de imunoglobulina para B19 por 10 

dias. Estudo semelhante desenvolvido por Stahl (2000) na Alemanha descreveu um relato 

de caso com desfecho desfavorável de um paciente com quadro de mono artrite persistente 

e que apresentava DNA-B19 em tecido sinovial. Após 25 meses de acompanhamento este 

paciente preenchia os critérios diagnostico para AR [12].   

Um estudo experimental desenvolvido por Ray et al. (2001) mostrou um 

aumento de 248% do poder de invasão dos fibroblastos quando incubados com soro 

contaminado por B19. Os fibroblastos exercem papel importante no processo de 

degradação articular nos pacientes portadores de AR. Estes produzem enzimas, como 

colagenase e catalepsinas, que são capazes de degradar componentes da matriz articular 

[13].  

Apesar dos trabalhos citados descreverem uma relação entre o B19 e a AR, 

não existe consenso na literatura. Estudos semelhantes desenvolvidos por outros grupos 

não conseguiram reproduzir os mesmos resultados.  

Na França, Keer et al., (1995) ao determinarem a prevalência de IgG para 

B19 e a presença de DNA - viral em material sinovial em 26 pacientes com AR e 26 com 

OA não encontraram diferença estatística significante entre estes dois grupos (AR = 

80,7%; AO = 76,9%) [14]. Por outro lado, Lundqvist (2005) apesar de ter encontrado 

elevada prevalência de IgG para B19 nos portadores de AR (82%), e ter identificado DNA 

viral em tecido medular de 26% dos pacientes com AR, sugerindo cronicidade da infecção 

por B19, não evidenciou relação desta persistência viral com o grau de atividade da AR 

[15]. 

Considerando a inexistência de trabalhos em nossa população que 

investiguem a prevalência do B19 em indivíduos com AR e da ausência de consenso na 

literatura mundial sobre a associação entre estas duas patologias, o propósito deste trabalho 
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é investigar a prevalência de IgG para B19 em portadores de AR comparado com grupo 

controle. Avaliamos também a associação do B19 com a atividade de doença da AR.  

 

6.3 - MATERIAL E MÉTODOS 

Desenho do estudo 

Estudo analítico do tipo caso-controle realizado no período de março a 

novembro de 2007, após aprovação em Comitê de Ética e Pesquisa da UFPE (protocolo – 

279/06) de acordo com resolução no196/96 do Conselho Nacional de Saúde (ANEXO F). 

População alvo 

A população composta por 184 pacientes selecionados aleatoriamente no 

ambulatório de Reumatologia, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), sendo 92 

portadores de AR de acordo com os critérios definidores da doença adotados pelo Colégio 

Americano de Reumatologia [16] e 92 portadores de Osteoartrose (OA). Para os 92 

pacientes com AR foi aplicado o Health Assessment Questionnaire (HAQ) simplificado 

(ANEXO E) [17]. O HAQ é um questionário composto por 20 itens subdivididos em oito 

categorias, desenvolvido para avaliar qualidade de vida tendo como base questionamentos 

referentes à limitação funcional imposta pela AR.  

Foi calculado também para os 92 pacientes portadores de AR o Clinical 

Disease Activity Index (CDAI) (ANEXO D) [18].  Este índice avalia o grau de atividade da 

doença (AR) mediante quatro parâmetros avaliados durante consulta (exame clínico de 28 

articulações para pesquisa de edema e dor, e avaliação subjetiva quanto atividade de 

doença pontuada de 0 a 10 de forma independente pelo examinador e pelo paciente).    

Coleta e processamento dos dados 

Após a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, dados 

foram coletados por meio de questionário aplicado por único pesquisador. As variáveis 

pesquisadas, dentre outras, foram idade, sexo, tempo de doença e medicações em uso 

(ANEXOS A, B e C).    
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 Foram colhidos por punção venosa 10 mL de sangue em tubo seco (sem 

anticoagulante), utilizando o sistema vacutainer no próprio consultório da entrevista. Após 

a coleta, as amostras de sangue foram encaminhadas ao Setor de Virologia do Laboratório 

de Imunopatologia Keizo-Asami (LIKA)/UFPE, centrifugadas e o soro obtido de cada 

paciente armazenado em microtubos de 1,0 mL para realização da sorologia.  

Realização da técnica 

A pesquisa do anticorpo IgG anti-B19 foi realizada através do ensaio 

imunoenzimático (ELISA) (Kit RIDASCREEN® IgG, sensibilidade de 91,3% e 

especificidade de 100%) no setor de Virologia do Laboratório de Imunopatologia Keizo-

Asami (LIKA)/UFPE, seguindo as instruções do fabricante. Para efeito de análise foram 

excluídos os indivíduos que apresentaram resultado de ELISA indeterminado para B19 em 

ambos os grupos.  

Processamento dos dados 

A análise estatística inicial consistiu numa análise descritiva, mediante a 

caracterização da amostra em termos de freqüência. A associação entre a variável 

dependente (AR) e cada uma das variáveis independentes consideradas no estudo foi 

verificada utilizando-se a razão dos produtos cruzados odds ratio (OR). Para avaliar a 

significância estatística dos resultados encontrados, foi utilizado o intervalo de confiança 

dos “odds ratio” estimados e o teste do “qui-quadrado” com correção de Yates, quando 

indicado, sendo considerado significante o valor de p < 0,05. 

Utilizamos o Epiinfo versão 6.04 para análise univariada, cálculo de médias, distribuição 

de freqüências. 

 

6.3  RESULTADOS  

Em relação ao sexo, observou-se um predomínio para o feminino em ambos 

os grupos, sendo 92,4% (85/92) nos portadores de AR e 93,47% (86/92) na OA. 

Quanto à idade os grupos apresentaram uma média de 50,5 com desvio 

padrão de ± 11,5 anos para AR e 57,4 ± 9,9 anos para OA respectivamente.  
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 A prevalência de IgG anti-B19V nos pacientes portadores de AR foi de 

75,7% (54/74) e de 32,9% (26/79) no grupo controle, com um odds ratio de 6,34 

(x2=26,40; p < 0,001) (Tabela 2). Algumas amostras tiveram seus resultados de ELISA 

inconclusivos sendo 19,6% (18/92) e 14,1% (13/92) para AR e AO respectivamente 

(Tabela 1). Após exclusão dos resultados IgG indeterminados, a média de idade 

permaneceu equivalente à anterior para ambos os grupos (AR 50,7 ± 12,2; AO 56,9 ± 9,8). 

 

Tabela 1. Prevalência de IgG anti-B19V em portadores de AR e OA. Hospital das 

Clínicas da UFPE, março a novembro 2007. 

Teste de detecção de 

IgG anti-B19V 

GRUPO DE PACIENTES 

AR, n(%) OA, n(%) 

Positivo 56  (60,8%) 13  (14,1%) 

Indeterminado 18  (19,6%) 26  (28,3%) 

Negativo 18  (19,6%) 53  (57,6%) 

   

Total 92  (100%) 92  (100%) 

 

AR – artrite reumatóide; OA – osteoartrose.  

 

Tabela 2. Prevalência de IgG anti-B19V em portadores de AR e OA após exclusão dos 

resultados IgG indeterminados. Hospital das Clínicas da UFPE, março a novembro 

2007. 

Teste de detecção  

de IgG anti-B19 

GRUPO DE PACIENTES   

AR, n(%) OA, n(%) Total OR (95% IC) 

    

Positivo 56/74 (75,7%) 26/79 (32,9%) 82 6,34 (2,93-13,87) 

     

Negativo 18/74 (24,3%) 53/79 (67,1%) 71 1 

     

Total 74 (100%) 79 (100%) 153  

 

AR – artrite reumatóide; OA – osteoartrose.  

 

Com o objetivo de verificar a associação entre presença de IgG anti-B19 e 

atividade da AR foi aplicado o Indicador de atividade de doença (CDAI) e indicador de 

capacidade funcional (HAQ).  
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A distribuição percentual dos casos segundo o indicador de atividade da 

doença mostrou em 18,9% (14/74) quadro de doença sugerindo remissão, 24,3% (18/74) 

baixa atividade de doença, 21,6% (16/74) moderada atividade e 35,1% (26/74) atividade 

elevada (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Distribuição percentual dos pacientes portadores de AR submetidos ao 

ELISA  segundo o indicador de atividade da doença (CDAI) . Hospital das Clínicas 

da UFPE, março a novembro, 2007. 

Teste de 

detecção de   

IgG anti-B19V 

Indicador de atividade de doença (CDAI)  

Sem Pouca Moderada Elevada 
Total 

Positivo 11 13 12 20 56 

Negativo 3 5 4 6 18 

Total 14 (18,9%) 18 (24,3%) 16 (21,6%) 26 (35,1%) 74 
 

CDAI - Clinical Disease Activity Index    

A distribuição percentual dos casos segundo o indicador de incapacidade 

funcional mostra 40,5% (30/74) apresentavam pouca ou nenhuma limitação funcional, 

23% (17/74) moderada limitação e 36,5% (27/74) acentuada ou total incapacidade 

funcional (Tabela 4).  

 

Tabela 4. Distribuição percentual dos pacientes portadores de AR submetidos ao 

ELISA  segundo o indicador de incapacidade funcional (HAQ) e ELISA. Hospital das 

Clínicas da UFPE, março a novembro, 2007. 

Teste de 

detecção de   

IgG anti-B19 

Indicador de incapacidade funcional (HAQ)  

Pouca ou 

nenhuma 
Moderada Elevada 

TOTAL 

Positivo 25 13 18 56 

Negativo 5 4 9 18 

Tatal 30 (40,5%) 17 (23,0%) 27 (36,5%) 74 
 

HAQ - Health Assessment Questionnaire   
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A análise estatística não evidenciou correlação entre os ICAD utilizados e a 

presença de IgG anti-B19 (p>0,05). 
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6.4  DISCUSSÃO 

Em nossa pesquisa a relação entre B19 e Artrite Reumatóide foi evidenciada 

pela maior prevalência de IgG anti-B19 nos casos quando comparada ao grupo controle. 

Apesar da presença de IgG anti-B19 indicar infecção prévia pelo B19, não determinando o 

tempo em que este evento ocorreu e nem a existência de consonância entre este episódio e 

o aparecimento dos sintomas inerentes à AR, os encontrados descritos são validados pela 

forte associação estatística identificada.  

Comparando as informações encontradas com estudos descritos na literatura 

que também mostram tal associação, percebemos algumas limitações metodológicas nestes 

trabalhos, já superadas em nossa análise.  

Cohen et al., (1986) demonstraram presença de sorologia positiva para o 

B19 em 92,3% (36/39) dos pacientes com AR comparado com 67,6% (42/69) no grupo 

controle (OA). Apesar dessa associação, não houve homogeneidade com relação à média 

de idade dos grupos que foi discordante em quase 10 anos. Da mesma forma, trabalho 

realizado por Takahashi et al., (1998) que descrevem associação entre B19 e AR utilizaram 

em sua análise também um número reduzido de indivíduos. A prevalência encontrada nos 

portadores de AR foi de 88,6% (31/35) e no grupo controle composto por indivíduos com 

OA foi de 60% (12/20).  

Em estudos que não evidenciaram esta associação também identificamos 

algumas limitações metodológicas. Em trabalho descrito por Keer et al., (1995), com 

apenas 26 pacientes nos dois grupos (AR  e OA), além da pequena amostra, a idade média 

foi superior a 64 anos em ambos os grupos. A elevada média de idade dos indivíduos 

investigados compromete os resultados descritos visto que, a prevalência do B19 nesta 

população já é muito alta [14]. 

A homogeneidade conseguida em nosso trabalho nas duas populações 

estudadas quanto à distribuição por gênero e idade é fundamental para validação dos 

resultados. Existe uma variação na prevalência do B19 conforme a idade estudada [25]. A 

prevalência de anticorpo IgG encontrada na literatura varia de 2 a 15% em crianças de 1 a 

5 anos, 15 a 60% em crianças de 6 a 19 anos, 30 a 60% em adultos, sendo superior a 85% 

em indivíduos acima de 60 anos [26, 27, 28]. 
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No Brasil, não foi encontrado nenhum trabalho de investigação referente à 

associação de AR e OA. Porém, foram realizados estudos de prevalência do B19 em 

diversos grupos populacionais como doadores de sangue [28], portadores de doenças 

exantemáticas [29, 30], artropatias, anemia crônica [31], HIV  e gestantes [32]. 

Trabalho que mais se assemelha a presente pesquisa foi descrito por Freitas 

(2002) onde avaliou sorologia IgG/IgM anti-B19 e DNA para o B19 em soro de portadores 

de artropatia aguda não definida. O DNA viral foi identificado por PCR em 47,7% 

(63/132) dos indivíduos com sorologia IgM e/ou IgG positivas para B19.  

Em fim, formas variadas de análise quanto à presença deste vírus e sua 

associação com outras síndromes clínicas que não a AR, só reforçam a importância deste 

trabalho dado seu pioneirismo em nossa população.  

Considerando a associação entre AR e B19, propomos também uma 

investigação quanto à influência deste vírus na gravidade da AR. Sendo a AR uma 

patologia multifatorial, de evolução crônica e quadro clínico variável, existiria a 

possibilidade de evolução desfavorável nos indivíduos infectados pelo B19. Este 

funcionaria como fator desencadeante ou complicador da AR. Para efeito de análise 

avaliamos a associação entre resultado sorológico para B19 e os Indicadores de Atividade 

de Doença (ICADS).  

Os ICADs são instrumentos utilizados na prática clínica que permitem 

conhecer a condição momentânea da AR. Utilizamos  o questionário HAQ que aborda de 

forma simplificada grau de incapacidade física e social imposta pela AR. Ele difere dos 

demais indicadores por não necessitar exame clínico ou laboratorial, sendo facilmente 

executado durante a consulta. A análise é baseada no questionamento de atividades 

desenvolvidas diariamente pelo paciente, podendo ser respondidas facilmente 

independentes do padrão cultural ou social ao qual pertença. Após utilização do HAQ, 

aplicamos o CDAI. Este instrumento traduz de forma objetiva achados do exame físico e 

informações subjetivas fornecidas pelo paciente e pelo examinador em um índice que 

determina a atividade da doença (AR) no momento da avaliação [18]. 

A AR é uma doença crônica que pode evoluir com períodos de remissão e 

exacerbação. Cerca de 20% dos pacientes melhoram de modo espontâneo ou até mesmo, 

obtém remissão, sobretudo no primeiro ano de doença. Entretanto esta pode ocorrer de 

forma progressiva na ausência de períodos de remissão mesmo utilizando tratamento 

adequado [19].  Em nosso trabalho encontramos 36,5% dos indivíduos analisados com 
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elevada incapacidade funcional e 35,1% apresentando doença em atividade, apesar de 

tratamento adequado, caracterizando maior gravidade e conseqüentemente maior risco de 

adquirir as complicações inerentes a esta doença. 

Estudos a longo prazo mostraram que pacientes com AR possuem maior 

probabilidade de sofrer limitações nas suas atividades: quatro vezes maior de restrição das 

atividades diárias e dez vezes mais no trabalho quando comparado com a população em 

geral [19]. 

Alguns autores sugerem que a presença do B19 em tecido e fluido articular 

de indivíduos geneticamente predispostos ou imunocoprometidos seja responsável pela 

evolução desfavorável da AR. No entanto, em análise, não foi possível correlacionar a 

identificação de IgG anti-B19 e a gravidade da AR mediante os ICADs.    



51 
 

 

REFERÊNCIAS   

 

1. Cossart YE, Field AM, Cant B, Widdows D. Parvovírus – like particles in human sera.  

Lancet. 1975; 1:72-3. 

 

2. Pattison JR, Jones SE, Hodgson J, Davis LR, White JM, Stroud CE, et al. Parvovirus 

infections and hypoplastic crisis in sickle-cell anaemia. Lancet. 1981; 1(8221):664–5. 

 

3. Anderson MJ, Lewis E, Kidd IM, Hall SM, Cohen BJ. An outbreak of erythema 

infectiosum associated with human parvovirus infection. J. Hyg. (Lond.). 1984; 

93:85–93.   

 

4. Moffatt S, Yaegashi N, Tada K, Tanaka N, Sugamura K. Human parvovirus B19 

nonstructural protein (NS1) induces apoptosis in erythroid lineage cells. J Virol. 

1998;72:3018–28. 

 

5. Freitas RB, Monteiro TAF, Filho MGS, Linhares AC. Association between human 

parvovirus b19 and arthropathy in Belém, Pará, north Brazil. Rev. Inst. Med. Trop. S. 

Paulo. 2002; 44 (1):17-22.  

 

6. Kinney JS, Anderson LJ, Farrar J, Strikas RA, Kumar ML, Kliegman RM, ET AL. 

Risk of adverse outcomes of pregnancy after human parvovirus B19 infection. J Infect 

Dis. 1988; 157:663–7. 

 

7. Saal JG, Stendle M, Einsele H, Muller CA, Fritz P, Zacher J. Persistence of B19 

parvovírus in synovial membranes of patients with rheumatoid arthritis. 

Rheumatology. 1992; 12: 147-151. 

 

8. Laurindo IMM, Pinheiro GRC, Ximenes AC, Bertolo MB. Brasilian consensus for the 

diagnosis and treatment of rheumatoid arthritis. Rev Bras Reumatol. 2002; 42: 355-61. 

9. El-Gabalawy HS, Lipsky PE, Why do we not have a cure for rheumatoid arthritis?. 

Arthritis Res. 2002; 4: S297-S301.  



52 
 

 

10. Takahashi Y, et al. Human parvovirus B19 as a causative agent for rheumatoid 

arthritis. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 1998;  95: 8227–8232. 

 

11. Murai C, Munakata Y, Takahashi Y. Rheumatoid arthritis after human parvovirus B19 

infection. Ann Rheum Dis. 1999; 58 : 130–2. 

 

12. Stahl HD, Pfeiffer R, Von Salis-Soglio G, Emmrich F. Parovirus B19-associated 

mono- and oligoarticular arthritis may evolve into a chronic inflammatory arthropathy 

fulfilling criteria for rheumatoid arthritis or spondylarthropathy. Clin Rheumatol. 

2000; 19: 510-1. 

  

13. Ray NB, Nieva DCR, Seftor EA, Khalkhali-Ellis Z, Naides SJ. Induction of an 

invasive phenotype by human parvovirus B19 in normal human synovial fibroblasts. 

Arthritis Rheum. 2001; 44:1582-6. 

 

14. Kerr JR, Carton JP. A study of the role of parvovirus B19 in rheumatoid arthritis. 

British Journal of Rheumatology. 1995; 34: 809-13. 

 

15. Lundqvist A, Isa A, Tolfvenstam T, Kvist G, Broliden K. High frequency of 

parvovirus B19 DNA in bone marrow samples from  rheumatic patients. Journal of 

Clinical Virology. 2005; 33: 71–4. 

 

16. Arnett FC, Edworthy SM, Bloch DA, Mcshane DJ, Fries JF, Cooper NS, et al. The 

American rheumatism association 1987 revised criteria for the classification of 

rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum. 1988; 31: 315–24. 

 

17. Krishnan EE, Tugwell P, Fries FJ. Percentile benchmarks in patients with rheumatoid 

arthritis: Health Assessment Questionnaire as a quality indicator (QI). Arthritis Res 

Ther. 2004; 6: R505-13. 

 



53 
 

18. Aletaha D, Smolen J. The Simplified Disease Activity Index (SDAI) and the Clinical 

Disease Activity Index (CDAI): A review of their usefulness and validity in 

rheumatoid arthritis. Clin Exp Rheumato. 2005;  23 (Suppl. 39): S100-8. 

 

19. Silman AJ, Pearson JE. Epidemiology and genetics of rheumatoid arthritis. Arthritis 

Res. 2002; 4 (supl 3): S265-72.  

 

20. Altschuler EL. Parvovirus B19 and the pathogenesis of Rheumatoid arthritis: a case 

for historical reasoning. Lancet. 1999; 354: 1026–27.  

 

21. Inman RD. Infectious etiology of rheumatoid arthritis. Rheum Dis Clin North Am. 

1991; 17: 859-70.  

 

22. Oliveira SA, Camacho LAB, Bettini LR, Fernandes DG. Joint complaints in 

exanthematic diseases. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. 1999; 

32: 125-30. 

  

23. Sculley TB, Walker PJ, Moss DJ, Pope JH. Identification of Multiple Epstein-Barr 

Virus-Induced Nuclear Antigens with Sera from Patients with Rheumatoid Arthritis. 

JOURNAL OF VIROLOGY. 1984; 52:  88-93. 

 

24. Cohen BJ, Buckley MM, Clewley JP. Human parvovirus infection in early rheumatoid 

and inflammatory arthritis. Annals of Rheumatic Diseases. 1986; 45: 832-838.  

 

25. Heegaard ED, Brown KE. Human Parvovirus B19. Clinical Microbiology Reviews. 

2002; 15(3):485–505.    

 

26. Anderson LJC, Tsou RA, Parker TL, Chorba H, Wulff P, Tattersall, And P. P. 

Mortimer. Detection of antibodies and antigens of human parvovirus B19 by enzyme-

linked immunosorbent assay. J. Clin. Microbiol. 1986; 24(4):522–526.  

 

27. Cohen BJ, Buckley MM. The prevalence of antibody to human parvovirus B19 in 

England and Wales. J. Med. Microbiol.1988; 25:151–3. 



54 
 

 

28. Nascimento JP, Buckley MM, Brown KE. The prevalence of antibody to human 

parvovirus B19 in Rio de Janeiro, Brazil. Rev. Inst. Med. Trop. São Paulo, 1990; 32 

(1): 41-5.  

 

29. Mendonça MCL, Ribeiro SB, Couceiro JNSS. Parvovírus B19 infections in state of 

Rio de Janeiro, Brasil: 526 sera analyzed by IgM-enzyme-linked immunosorbent assay 

and polymerase chain reaction. Mem Inst Oswaldo Cruz. 2005; 100 (8): 847-852. 

 

30. Figueiredo RMP, Lima ML, Almeida TMC, Bastos MS.  Presença de parvovírus B19 

em Manaus, AM. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. 2005; 

38(5):396-8.   

 

31. Sant’anna ALM, Garcia RCNC, Marzoche M, Rocha HHAG, Paula MTM, Lobo CC, 

et al. Study of chronic hemolytic anaemia patients in Rio de Janeiro: prevalence of 

anti-human parvovirus B19 IgG antibodies and the development of transient aplastic 

crises. Rev. Inst. Med. trop. 2002; 44(4):187-90. 

 

32. Silva ARA, Nogueira SA, Alzeguir JCL, Costa MCFL, Nascimento JP. Prevalência de 

anticorpos IgG antiparvovírus B19 em gestantes durante o atendimento pré-natal e 

casos de hidropisia fetal não imune atribuídos ao parvovírus B19, na Cidade do Rio de 

Janeiro. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. 2006; 39(5):467-72. 

 

33. Santos NSO, Romanos MTV, Wigg MD. Introdução à virologia humana. 1a ed. São 

Paulo: Guanabara Koogan; 2002. 

 

34. Silman AJ, Pearson JE. Epidemiology and genetics of rheumatoid arthritis. Arthritis 

Res. 2002; 4 (Supl.3): S265-S272.  

 

35. Freitas RB, Monteiro TAF, Filho MGS, Linhares AC. Association between human 

parvovirus b19 and arthropathy in Belém, Pará, north Brazil. Rev. Inst. Med. Trop. 

São Paulo. 2002; 44 (1):17-22. 

 



55 
 

 

 

 

 

 

 

7 Conclusão 
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Identificamos uma maior soroprevalência de IgG anti-B19 em portadores de 

Artrite Reumatóide quando comparados com grupo controle. Não foi possivel estabelecer 

relação entre a presença sérica de IgG anti-B19 e os indicadores de atividade de doença 

(ICADS).   
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APÊNDICE - A 
 
 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA - CASO 
Data da entrevista: ____/____/____ Número da ficha:    
Nº Prontuário: Nome: 
Idade: _______ anos Articulações comprometidas: 
Sexo: Masc  �       Fem  � Mãos:                Sim �   Não � 
Tempo de doença: _________ anos Punhos:             Sim �   Não � 
Nº articulações comprometidas:  Joelhos:             Sim �   Não � 
Tratamento drogas: Pés:                   Sim �   Não � 
     � AINH Tornozelos:       Sim �   Não � 
     � Cloroquina Pescoço:            Sim �   Não � 
     � Sulfasalazina Cotovelos:         Sim �   Não � 
     � Metotrexato Ombros:            Sim �   Não � 
     � Leflunomida Quadris:            Sim �   Não � 
     � Ciclosporina Manifestações extra-articulares 
     � Corticoesteroides Pele:                    Sim �   Não � 
     � Terapia física Cardíacas:           Sim �   Não � 
Fator Reumatóide: Pulmonares:        Sim �   Não � 
VHS: Neurológicas:     Sim �   Não � 
PCR:  Oftalmológicas:  Sim �   Não � 

Avaliação da capacidade functional Sind. Felty:         Sim �   Não � 
� Classe I – nenhuma limitação nas atividades normais 
� Classe II – restrição moderada. Capacidade de realizar maioria das atividades diárias. 
� Classe III – restrição moderada. Incapacidade de realizar a maioria das atividades da 
vida diária, inclusive as da profissão 
� Classe IV – incapacidade com confinamento no leio ou cadeira de rodas. 

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO PARA ARTRITE REUMATÓIDE 
�     1. Rigidez matinal (>1h) 
�     2. Edema dos tecidos moles de três ou mais articulações. 
�     3. Edema dos tecidos moles das articulações das mãos 
�     4. Edema simétrico. 
�     5. Nódulos SC 
�     6. Fator reumatóide sérico. 
�     7. Erosões e/ou osteopenia periarticular das articulações das mãos ou punho em RX 
 

OBS: 1 a 4 contínuos 6 semanas ou mais. 2 a 5 ser observado por médico.  
O diagnóstico de AR exige que quatro dos sete critérios sejam atendidos. 
 
ELISA B19     � Negativo    � Fraco positivo    � Médio positivo    � Forte positivo  
Titulação: 
 
História familiar de AR:   Sim �   Não � 
Grau de parentesco:  
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APENDICE - B 

 
QUESTIONÁRIO DE PESQUISA - CONTROLE 

Data da entrevista: ____/____/____ Número da ficha:    
Nº Prontuário: Nome: 
Idade: _______ anos Articulações comprometidas: 
Sexo: Masc  �       Fem  � Mãos:                Sim �   Não � 
Tempo de doença: _________ anos Punhos:             Sim �   Não � 
Diagnóstico:   Joelhos:             Sim �   Não � 
Tratamento drogas: Pés:                   Sim �   Não � 
     � AINH Tornozelos:       Sim �   Não � 
     � Cloroquina Pescoço:            Sim �   Não � 
     � Sulfasalazina Cotovelos:         Sim �   Não � 
     � Metotrexato Ombros:            Sim �   Não � 
     � Leflunomida Quadris:            Sim �   Não � 
     � Ciclosporina Manifestações extra-articulares 
     � Corticoesteroides Pele:                    Sim �   Não � 
     � Terapia física Cardíacas:           Sim �   Não � 
Fator Reumatóide: Pulmonares:        Sim �   Não � 
VHS: Neurológicas:     Sim �   Não � 
PCR:  Oftalmológicas:  Sim �   Não � 

Avaliação da capacidade funcional Sind. Felty:         Sim �   Não � 
� Classe I – nenhuma limitação nas atividades normais 
� Classe II – restrição moderada. Capacidade de realizar maioria das atividades diarias. 
� Classe III – restrição moderada. Incapacidade de realizar a maioria das atividades da 
vida diária, inclusive as da profissão 
� Classe IV – incapacidade com confinamento no leio ou cadeira de rodas. 

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO PARA ARTRITE REUMATÓIDE 
�     1. Rigidez matinal (>1h) 
�     2. Edema dos tecidos moles de três ou mais articulações. 
�     3. Edema dos tecidos moles das articulações das mãos 
�     4. Edema simétrico. 
�     5. Nódulos SC 
�     6. Fator reumatóide sérico. 
�     7. Erosões e/ou osteopenia periarticular das articulações das mãos ou punho em RX 
 

OBS: 1 a 4 contínuos 6 semanas ou mais. 2 a 5 ser observado por médico.  
O diagnóstico de AR exige que quatro dos sete critérios sejam atendidos. 

 
ELISA B19     � Negativo    � Fraco positivo    � Médio positivo    � Forte positivo  
Titulação:  

 
História familiar de AR:   Sim �   Não � 
Grau de parentesco:  
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ANEXO – A 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 
PARTICIPANTE 

 
TÍTULO DA PESQUISA: Influência da infecção pelo Parvovírus Humano B19 na 

Artrite Reumatóide  
PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Robson Luiz de Souza Santos. 

ENDEREÇO: Estrada do Arraial, nº 2723, Casa Amarela. CEP 52051-380. Recife-Pe. 

FONE: 81.3267.1657 Email:camacam@click21.om.br 

 

Este termo de consentimento pode conter palavras ou expressões que você não utiliza 

comumente. Caso alguma palavra não esteja clara, solicitamos que peça explicações. 

Assim pergunte se houver dúvidas. 

 

Esta pesquisa está sendo realizada no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de 

Pernambuco. Será conduzida mediante aplicação de questionário para coleta de 

informações complementares durante entrevista. Neste momento será também realizada 

coleta de material sanguíneo para exame laboratorial (0.5ml de sangue para teste de ELISA 

para B19). 

 

RISCOS 

Os riscos a que o participante está exposto neste estudo são constrangimento, dor, 

sangramento e infecção em local da punção. Manchas arroxeadas podem desenvolver-se no 

local da punção. Estes acontecimentos poderão ser minimizados obedecendo-se 

criteriosamente o desejo do paciente, obedecendo protocolo estabelecido para coleta de 

material sanguíneo. As complicações que possam advir neste procedimento, serão tratadas 

na própria unidade de estudo pelo médico pesquisador. 
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BENEFÍCIOS 

Este estudo não trará nenhum benefício imediato para você. Entretanto, os resultados 

obtidos nesta pesquisa poderão contribuir para um melhor entendimento sobre a Artrite 

Reumatóide e a Parvovirose humana. Não haverá nenhuma despesa para você e seu 

tratamento não sofrerá qualquer alteração em decorrência da pesquisa. O seu tratamento 

continuará sendo aompanhado por médico especializado no Hospital das Clínicas. 

 

CONFIDENCIALIDADE DO ESTUDO 

Foi adotada neste estudo como base ética, a garantia do sigilo e da privacidade de todas as 

informações adquiridas na pesquisa. Os relatórios e publicações resultantes dessa pesquisa 

conterão resultados de forma sumarizada e a identificação do paciente será mantida em 

sigilo.  

 

PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA 

Sua participação é voluntária. Os pacientes alvo desta pesquisa foram sorteados 

aleatoriamente dentre outros usuários do serviço de saúde deste hospital. A qualquer 

momento você está livre para interromper caso não concorde com o apresentado. O seu 

tratamento não será alterado caso você decida participar ou não desta pesquisa. 

 

COMITÊ DE ÉTICA 

Este projeto foi avaliado pelo Comitê de ética em Pesquisa da Universidade Federal de 

Pernambuco e pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP/CNS/Ministério da 

Saúde, Brasília). 
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Sendo assim, concordo em participar como voluntário não remunerado desta pesquisa, 

estando ciente dos riscos e benefícios destes procedimentos para minha pessoa conforme 

exposto acima. 

Sei que tenho liberdade de retirar meu consentimento a qualquer momento e deixar de 

participar do estudo sem que isso traga prejuízo a mim. 

Visto que nada tenho contra a pesquisa, concordo em assinar o presente termo de 

consentimento. 

 

 

Recife, ____/____/____ 

 

 

__________________________________    __________________________________ 
                           Voluntário                                                     Assinatura 

 

__________________________________    __________________________________ 
                           Testemunha  1                                                 Assinatura 

 
__________________________________    __________________________________ 
                           Testemunha  2                                                Assinatura 

 
 
 
 

________________________________________ 
Pesquisador responsável 
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ANEXO – B 

CDAI 
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ANEXO – C 
 

HAQ 
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ANEXO – D 

 
 

 
 


