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RESUMO 

 

BENELI, P. C. Associação entre fatores meteorológicos, poluentes 
atmosféricos e ocorrência de viroses respiratórias em crianças: destaque ao 
Parainfluenza Vírus Humano (HPIV). 2010. 104 f. Dissertação (Mestrado em 
Biotecnologia) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2010. 
 

As infecções respiratórias agudas contribuem para elevada morbimortalidade 

na infância, destacando o Parainfluenza (HPIV) nos quadros de crupe viral. Pouco é 

conhecido a influência dos fatores ambientais (meteorológicos e de poluição 

atmosférica) nas infecções respiratórias. De 21/10/2004 a 01/06/2007 foi conduzido 

um estudo ecológico de séries temporais, em menores de 15 anos, com sintomas 

respiratórios atendidos na Santa Casa de São Paulo e no Hospital Universitário de 

Jundiaí para determinar a freqüência de HPIV, pela imunofluorescência indireta e 

verificar a relação entre poluentes atmosféricos, variáveis meteorológicas na 

infecção respiratória. Os dados meteorológicos e de poluição ambiental foram 

coletados diariamente. Das 1464 amostras o HPIV foi detectado em 49 (5,5%) 

amostras (SCSP) e em 29(5,0%) amostras (HUFMJ),sendo o HPIV3 mais 

prevalente. O O3 e NO2 tiveram relação com vírus respiratórios em São Paulo. Em 

Jundiaí observou-se relação com MP10 (lag3) e HPIV; temperatura mínima (lag1) e 

NO2 com vírus respiratórios. 

 

Palavras-chave: Infecções respiratórias. Paramyxovirinae. Imunofluorescência. 

Crianças. Poluição atmosférica. Fatores meteorológicos. 

 

  



ABSTRACT 

 

BENELI, P. C. Association between meteorological factors, air pollutants and 
the occurrence of respiratory viruses in children: emphasis on Human 
Parainfluenza virus (HPIV). 2010. 104 p. Master thesis (Biotechnology) - Instituto de 
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 
 

Acute respiratory infections contribute to high infant morbidity and mortality, 

highlighting the parainfluenza (HPIV) in the frames of viral croup. Little is known the 

influence of environmental factors (meteorological and air pollution) in respiratory 

infections. From 21/10/2004 to 01/06/2007 was conducted an ecological study of 

time series, for children under 15 years, with respiratory symptoms treated at Santa 

Casa de São Paulo and the University Hospital of Jundiaí to determine the frequency 

of HPIV by immunofluorescence and verify the relationship between air pollutants, 

meteorological variables in respiratory infection. The meteorological and 

environmental pollution were collected daily. 1464 samples of the HPIV was detected 

in 49 (5.5%) samples (SCSP) and 29 (5.0%) samples (HUFMJ) and the HPIV3 more 

prevalent. Ozone and nitrogen dioxide were associated with respiratory viruses in 

São Paulo. In Jundiaí was observed relationship with PM10 (lag3) and HPIV, minimal 

temperature (lag1) and NO2 with respiratory viruses. 

 

Keywords: Respiratory infections. Paramyxovirinae. Fluorescent Antibody Technique. 

Children. Air pollution. Meteorological factors. 

 

  



1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Vírus respiratórios  

 

As doenças respiratórias contribuem para elevada proporção da morbidade e 

mortalidade na infância tanto em países desenvolvidos como em países em 

desenvolvimento. Estima-se que 25% a 33% do total das mortes observadas nos 

cinco primeiros anos de vida sejam causadas por infecções respiratórias agudas e 

suas complicações (WORLD HEALTH ORGANIZATION - WHO, 2004). Os custos 

impostos ao nosso país com o tratamento das infecções graves na população 

pediátrica são elevados, perfazendo cerca de R$ 17 bilhões anuais ao sistema único 

de saúde (SUS), sendo cerca de 10 bilhões gastos com pacientes que acabam 

evoluindo a óbito (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008), comprometendo uma importante 

parcela do orçamento. 

As infecções que afetam o trato respiratório humano são responsáveis por 

mais de 25% de todo o atendimento médico domiciliar e ambulatorial no mundo. 

Destas infecções, 90% a 95% estão relacionadas com agentes virais (COUCEIRO, 

2002), sendo que os vírus Respiratório Sincicial Humano (HRSV), Parainfluenza tipo 

3 (HPIV3) e Influenza ocasionam altas taxas de internações de crianças, 

especialmente as menores de cinco anos de idade (IWANE et al., 2004). 

As infecções respiratórias agudas (IRAs) afetam tanto o trato respiratório 

superior como o inferior e podem ser causadas por diferentes vírus, dos quais os 

mais importantes são: HRSV (tipos A e B), HPIV tipos 1, 2 e 3, vírus Influenza tipos 

A e B (IA e IB) e Adenovírus (Ad) (PERINI, 2003; STEMPEL et al., 2009). Novos 

vírus foram acrescentados a essa lista tais como Metapneumovírus humano 

(HMPV) (HOPKINS et al., 2008; KÖNIG et al., 2004; MIRAZO et al., 2005; 

OLIVEIRA et al., 2009; VON LINSTOW et al., 2008), Bocavírus (HBoV) 

(SCHILDGEN et al., 2008), e novas espécies de Coronavírus (WEISS e NAVAS-

MARTIN, 2005), que muito embora recentemente descritos têm circulado há muito 

tempo (MIRAZO et al., 2005; TANG et al., 2005). 

A distribuição dos diferentes tipos de vírus respiratórios não é uniforme em 

nosso país. Em São Paulo, Thomazelli et al. (2007) realizaram estudo utilizando 

técnica de reação em cadeia da polimerase (PCR) no qual os principais agentes 

virais que causam hospitalização de crianças foram: HRSV, HMPV e HPIV. Pecchini 



et al. (2008), utilizando técnica de imunofluorescência indireta (IFI), também 

verificaram maior prevalência do HRSV entre 2005 e 2006, na cidade de São Paulo. 

No Rio Grande do Sul, Straliotto et al. (2002, 2004) realizaram estudos, utilizando 

IFI, nos quais o número de casos de Adenovírus supera o de HPIV3 em crianças 

hospitalizadas, no Rio Grande do Sul. Em estudo realizado em Uberlândia (MG) 

houve predominância de rinovírus (HRV), seguido do HRSV, Influenza, HPIV e 

Adenovírus, identificados por meio da técnica de IFI e RT-PCR, em crianças 

menores de 5 anos (COSTA et al., 2006). 

Além do patógeno viral, muitos outros fatores devem ser considerados na 

analise de IRA. Excluindo-se os fatores relacionados ao hospedeiro, estão os fatores 

ambientais, tais como exposição ao tabagismo, principalmente materno (BRADLEY 

et al., 2005; ZAMORANO et al., 2003), exposição a alergenos domésticos, variações 

meteorológicas (LAPEÑA et al., 2005; MEERHOFF et al., 2009; OMER et al., 2008; 

SALDANHA et al., 2005; YUSUF et al., 2007) e poluição atmosférica (AVENDAÑO et 

al, 2003; GONÇALVES et al., 2005; ZAMORANO et al., 2003). 

Para exemplificar a influência das variáveis ambientais no processo de 

infecção respiratória, pode-se citar que nos períodos de estiagem, a baixa umidade 

em áreas urbanas industrializadas e/ou nas regiões de queima de biomassa, é 

somada à elevação dos níveis de poluição atmosférica, em um processo no qual um 

fator agrava o outro. Estas condições são propícias para a ocorrência de um 

processo inflamatório no aparelho respiratório, fato que altera a permeabilidade das 

vias aéreas e possibilita, assim, o acesso e a progressão de microorganismos 

patogênicos (ROSA et al., 2008).  

Em relação aos fatores meteorológicos, são enumerados vários estudos que 

os relacionam com as doenças infantis (LAM, 2007), as infecções respiratórias de 

modo geral (COELHO; GONÇALVES e LATORRE, 2006, 2010; DANIELIDES et al., 

2002; GONÇALVES e COELHO, 2010; GONZÁLEZ et al., 2008; OMER et al., 2008; 

SALDANHA et al., 2005), as infecções causadas por agentes específicos como o 

vírus influenza (LOWEN et al., 2007), a doença pneumocócica (MURDOCH e 

JENNINGS, 2009; WATSON et al., 2006) e por HRSV (AVENDAÑO et al, 2003; 

LAPEÑA et al., 2005; MEERHOFF et al., 2009; YUSUF et al., 2007; ZAMORANO et 

al., 2003).  

Para o HRSV, pesquisadores buscaram dados sobre fatores que poderiam 

influenciar na severidade da infecção por HRSV que não fossem relacionados ao 



hospedeiro (imunológicos) ou ao agente etiológico. Alguns estudos epidemiológicos 

constataram atividades diferenciadas do HRSV em diferentes partes do mundo, 

sugerindo que esta atividade seja influenciada pela latitude e condições 

meteorológicas no decorrer do ano (YUSUF et al., 2007). O histórico familiar de 

atopia (BRADLEY et al., 2005) e altitude elevada (CHOUDHURI et al., 2006) foram 

também consideradas como fatores de agravo da infecção por HRSV em crianças. 

Outros fatores possivelmente relacionados à gravidade da infecção por HRSV 

também foram estudados, como: etnia, idade de aquisição do HRSV, sexo, 

nascimento durante a primeira metade da estação do HRSV, aleitamento materno, 

desnutrição, educação materna, aglomeração/número de irmãos, convivência da 

criança em creches (SIMOES, 2003) e nível sócio-econômico (JANSSON et al., 

2002), porém, precisam ser avaliados com mais profundidade.  

Muito embora o conhecimento sobre os vírus respiratórios seja abrangente, 

ainda há muitas lacunas no conhecimento destes “velhos patógenos” como o 

Parainfluenza e sua possível associação com fatores meteorológicos e poluição 

atmosférica. 

 

1.2 Vírus Parainfluenza 

 

1.2.1 Histórico 

 

Os vírus Parainfluenza (HPIV) incluem importantes patógenos do trato 

respiratório humano afetando principalmente crianças (CHANOCK et al., 2001) e são 

considerados a segunda principal causa de infecção respiratória aguda, logo após o 

HRSV (BELSHE et al., 2004a,b; LEE et al., 2001; SIMMONDS et al., 2009). 

Inicialmente, HPIV tipos 1, 2 e 3 foram isolados de crianças com doença do trato 

respiratório inferior. Logo após sua descoberta, entre 1956 e 1960, estes vírus se 

mostraram maiores agentes causais de laringotraqueobronquite ou crupe (HPIV tipo 

1, tipo 2 e tipo 3), (HOFFMAN e BANERJEE, 1997) pneumonia e bronquiolite (HPIV 

tipo 3), até a descoberta do HRSV (CHANOCK et al., 2001). O HPIV tipo 4 foi 

descoberto em 1959 a partir de amostras de adultos com doença branda do trato 

respiratório superior (CHANOCK et al., 2001; HENRICKSON, 2003; LAU et al., 

2005). 



Antes da descoberta dos vírus humanos, um estudo com um vírus recuperado 

de camundongos inoculados com uma amostra de autópsia de uma criança com 

doença respiratória deu início ao processo de classificação do vírus Sendai, que 

atualmente é classificado como equivalente murino do HPIV1. Outros vírus de 

animais foram subsequentemente identificados a outros vírus parainfluenza, tais 

como o vírus Símio 5 (SV5), uma das causas de crupe em cães, equivalente ao 

HPIV2, enquanto um vírus causador de doença aguda em bovinos confinados foi 

classificado como equivalente do HPIV3 (bPIV3) (CHANOCK et al., 2001). 

Recentemente, novas técnicas de biologia molecular tornaram possível 

recuperar totalmente vírus recombinantes infecciosos a partir de cDNA de vários 

vírus parainfluenza, a saber: vírus Sendai (SeV), HPIV3, parainfluenza bovino 

(bPIV3), SV5 e Vírus da Doença de Newcastle (NDV). Vários destes vírus têm sido 

extensivamente utilizados em estudos que definiram grande parte das propriedades 

bioquímicas básicas e da biologia molecular geral dos paramyxovirus. A aplicação 

desta tecnologia revolucionou o estudo da patogênese e da biologia molecular 

destes vírus, assim como facilitou o desenvolvimento de vacinas (CHANOCK et al., 

2001), como visto em trabalhos como os de Durbin et al. (2000), Schmidt et al. 

(2001), Belshe et al. (2004a e 2004b), Slobod et al. (2004), Tang et al. (2005), Sato e 

Wright (2008) e Jones et al. (2009). 

 

1.2.2 Classificação 

 

Os vírus parainfluenza pertencem à Ordem Mononegavirales, (genoma 

constituído por única fita de RNA de sentido negativo, não segmentado) família 

Paramyxoviridae, subfamília Paramyxovirinae. O HPIV tipo 1 e tipo 3 pertencem ao 

gênero Respirovirus, no qual também estão incluídos o SeV e o bPIV3; o HPIV tipo 2 

e tipo 4 (subtipos 4a e 4b) pertencem ao gênero Rubulavirus, no qual os vírus da 

caxumba, SV5 e o NDV estão incluídos (LAMB et al., 2001). 

Apesar de existirem quatro tipos de vírus parainfluenza humano e o quarto 

tipo possuir dois subtipos sorologicamente distinguíveis, somente os três primeiros 

tipos são isolados e identificados na maioria dos laboratórios (McINTOSH, 1996). 

Entretanto, sugere-se a inclusão de testes para os HPIV4 já que, em alguns estudos 

encontrou-se uma prevalência considerável de HPIV4 por meio de RT-PCR (LAU et 

al., 2005; TEMPLETON et al., 2005). 



 

1.2.3 Estrutura do vírus 

 

Os vírus parainfluenza são pleomórficos, medem cerca de 150 a 200 nm, 

possuem envelope que é derivado da célula hospedeira, contêm uma única fita de 

RNA de polaridade negativa com aproximadamente 15.000 nucleotídeos, que 

codificam a proteína do nucleocapsídeo NP, proteína P e proteína L, intimamente 

associadas ao RNA viral; a proteína de matriz (M), localizada logo abaixo da 

membrana viral; as duas proteínas de superfície: proteína de fusão (F) e 

hemaglutinina-neuraminidase (HN). Estas seis proteínas são comuns a todos os 

vírus parainfluenza (CHANOCK et al., 2001; HENRICKSON, 2003). 

Outras proteínas adicionais, consideradas acessórias, são codificadas pelos 

respirovírus e rubulavírus. Os HPIV tipos 1, 2 e 3 codificam uma proteína C não 

estrutural; HPIV2 e talvez HPIV3 possuem uma proteína não estrutural camada 

proteína V, que não está contida em HPIV1, e a proteína D (não estrutural) é 

encontrada somente em HPIV3 (HENRICKSON, 2003; KASEL et al., 1984). 

A hemaglutinina-neuraminidase (HN) liga-se aos receptores de superfície nos 

glóbulos vermelhos e promove a hemaglutinação e a hemadsorção do HPIV 

(GALINSKI et al., 1986; HENRICKSON, 2003). A neuraminidase remove o ácido 

siálico nas proteínas da superfície celular promovendo a fusão do envelope com a 

membrana celular, a formação de sincícios e o brotamento do vírus. A atividade da 

neuraminidase pode contribuir para a invasão de bactérias e evolução para quadros 

de pneumonias bacterianas (HENRICKSON, 2003). 

O RNA genômico de polaridade negativa tem seqüências de bases 

complementares de RNA mensageiro, que é de polaridade positiva. O uso do RNA-

m de polaridade positiva, ao invés do RNA genômico, para iniciar o ciclo da infecção, 

parece ser a chave para o desenvolvimento de clones infecciosos de HPIV3. Como 

vírus de RNA não segmentado, as mutações e recombinações dos segmentos 

gênicos são dificultadas e favorecem a ocorrência dos HPIV 1, 2 e 3 como 

monotípicos. Entretanto, embora monotípico, o HPIV 3 apresenta heterogeneidade 

genética devido à alta freqüência de mutações nos epítopos individuais da molécula 

de hemaglutinina-neuraminidase (gene HN), que está envolvida no processo de 

hemaglutinação e de neutralização do vírus (COELINGH et al., 1985). 

 



1.2.4 Aspectos clínicos 

 

A infecção pelos HPIV apresenta-se com ampla variedade de sintomas 

(YANG et al., 2003), podendo ser desde forma assintomática até formas graves, 

podendo levar à morte, principalmente os pacientes imunocomprometidos. 

Os HPIV são transmitidos por contato direto, pois os mesmos não resistem 

por muito tempo no ambiente, sendo relativamente instáveis à temperatura de 37 ºC 

ou mais. Não há evidências de transmissão do vírus de humanos para animais e 

vice-versa (CHANOCK,1979; CHANOCK et al., 2001). A inoculação primária dos 

HPIV ocorre pela superfície da mucosa nasal e os primeiros sintomas são 

observados após um período de incubação de 2 a 4 dias (VAINIONPÄÄ e HYYPIÄ, 

1994). 

Em crianças, as principais manifestações clínicas são a febre, rinorreia, 

faringite, laringite e laringotraqueobronquite. Quando a crupe se desenvolve, os 

sintomas são os mesmos, com acréscimo de tosse. O curso usual envolve lenta 

recuperação após o envolvimento do trato respiratório superior. Após alguns dias a 

tosse piora e torna-se ruidosa, “metálica” ou ladrante. Neste estágio, as crianças, em 

sua maioria, se recuperam sem maiores problemas após 24 ou 48 horas. Em 

algumas crianças, entretanto, desenvolve-se dispneia, cianose, retrações 

intercostais e do esterno e progressiva obstrução das vias aéreas. Nos casos mais 

severos, a infecção se espalha pelo trato respiratório inferior, presumivelmente por 

aspiração das secreções, podendo ocorrer em seguida bronquiolite ou pneumonia 

(CHANOCK et al., 2001; VAINIONPÄÄ e HYYPIÄ, 1994). 

As complicações bacterianas podem ocasionalmente ocorrer, sendo a otite 

média aguda (OMA) a mais frequente. Na busca da etiologia desta complicação, em 

1994, Vainionpää e Hyypiä, encontraram uma associação de 10 a 34% dos casos de 

HPIV e OM. Atualmente, mesmo utilizando técnicas mais sofisticadas de biologia 

molecular (PCR), Alper et al. (2009) encontraram resultados semelhantes (36%). 

Neste estudo, o HPIV foi responsável por 75% dos casos agudos de otite média 

aguda. Entretanto, um outro estudo realizado no Japão (YANO et al., 2009), 

confirmou a contribuição dos vírus na patologia da OMA, mas o HPIV não contribuiu 

em grande proporção (5,5%). 

Outro tema relevante são as infecções por HPIV3 em pacientes 

imunocomprometidos, nos quais a infecção se apresenta com severidade. A 



infecção nestes pacientes é normalmente prolongada e pode ser severa, com 

mortalidade de 30% em adultos infectados no período imediatamente após 

transplante de medula óssea (WENDT et al., 1992); também pode provocar 

complicações após transplante de pulmão (VILCHEZ et al., 2003). Entretanto, em 

estudo realizado por Dignan et al. (2006), a mortalidade foi de apenas 4% em 

pacientes pós-transplantados, muito embora a infecção por HPIV também possa ser 

assintomática nestes pacientes, segundo estudo realizado por Peck et al. (2007). 

 

1.2.5 Diagnóstico laboratorial 

 

Dentre as técnicas mais utilizadas para o diagnóstico dos vírus Parainfluenza 

a partir de amostras clínicas de aspirado nasofaringeano estão a técnica de 

imunofluorescência indireta, isolamento viral em linhagens de culturas celulares e 

detecção de RNA viral por meio da transcrição reversa seguida de reação em cadeia 

da polimerase (RT-PCR) (CHANOCK et al., 2001). 

Os HPIV crescem preferencialmente em células de rim de macaco (tais como 

Vero e LLC-MK2), como também em HEp-2 (tumor de laringe humana) e linhagens 

derivadas de tecidos de camundongo e de epitélio respiratório de feto humano 

(HENRICKSON, 2003). Os HPIV2 e 3 produzem efeito citopático (ECP), 

caracterizado pela formação de sincícios, particularmente, em linhagens celulares 

heteroplóides (CHANOCK et al., 2001). A infecção viral da cultura celular pode ser 

monitorada por meio da reação de inibição da hemaglutinação ou da reação de 

imunofluorescência (MARYMONT, 1974). Embora a técnica de cultura celular seja 

considerada referência para os diagnósticos virológicos, ela requer uma estrutura 

laboratorial específica e complexa, além de demandar tempo considerável para o 

resultado (VAZ-de-LIMA et al., 2008).  

Recentemente, um surto de HPIV4 foi relatado em Hong Kong, sugerindo a 

inclusão de testes para este sorotipo de HPIV na rotina laboratorial do país em 

questão (LAU et al., 2005). Atualmente, o multiplex real-time PCR é o método que 

vem se mostrando mais sensível para detecção não apenas de HPIV4, como vários 

outros vírus que não são facilmente detectados por outros métodos de rotina 

(TEMPLETON et al., 2005; TERLIZZI et al., 2009; WEINBERG, 2006). 

  



1.2.6 Tratamento 

 

Atualmente o tratamento da crupe severa causada ou não por HPIV é 

sintomático (CHANOCK et al, 2001; VAINIONPÄÄ e HYYPIÄ, 1994). Este consiste 

na umidificação do ar, inalações periódicas com adrenalina muito embora esta 

conduta não seja comprovadamente eficaz em casos de crupe moderada (ROWE et 

al., 2002; SCOLNIK et al., 2006), e aplicação de corticosteróides sistêmicos. Dentre 

os corticóides, a dexametasona (CHANOCK et al., 2001) é a mais utilizada, muito 

embora alguns estudos apontem o uso da budesonida nos casos leves (BJORNSON 

et al., 2004; FITZGERALD, 2006). Como episódios agudos de crupe viral são 

responsáveis por uma proporção significativa de atendimentos de emergência em 

crianças menores de 10 anos, o uso de corticóides mostrou-se ser de grande 

conveniência para o paciente e para os serviços de saúde, por ser de baixo custo e 

de fácil administração. Pacientes liberados do departamento de emergência após 

tratamento com corticosteróides tiveram menos chance de recaída (FITZGERALD, 

2006; ROWE et al., 2002). 

Inibidores da neuraminidase como o zanamivir, e de síntese protéica, como a 

puromicina, e outros compostos como ácido ascórbico, elenolato de cálcio, extratos 

de folhas de Sanicula europaea dentre outros, demonstraram atividade in vitro 

contra paramyxovirus em geral, porém ainda não tiveram aplicações clínicas.  

Até o presente, não foi definido um tratamento com agentes antivirais com 

eficácia clínica contra HPIV. Estudos têm demonstrado que imunoestimulantes 

inespecíficos podem proteger contra infecções causadas por paramyxovirus. 

Infecções do trato respiratório inferior causadas por HPIV podem diminuir com 

imunoterapia, mas pouco foi publicado a respeito. Acredita-se que a imunoterapia 

seja uma opção terapêutica para pacientes com doença severa, até que uma vacina 

segura e antivirais estejam disponibilizados (HENRICKSON, 2003). 

 

1.2.7 Vacinas contra o HPIV 

 

Dentre os esforços para uma vacina segura merece destaque a pesquisa de 

Schmidt et al. (2001) que construíram uma vacina recombinante bivalente de vírus 

parainfluenza humano/bovino tipo 3 expressando glicoproteínas de RSV. 



Em 2004, Slobod et al. avaliaram a eficiência de uma candidata a vacina 

intranasal para HPIV1 em voluntários adultos. Foi utilizado o parainfluenza tipo 1 

murino (vírus Sendai ou SeV) que, em estudos prévios mostrou ter reatividade 

antigênica cruzada e sequências homólogas ao HPIV. A vacina se mostrou segura, 

bem tolerada, sem apresentar reações nos voluntários.  

Ainda no mesmo ano, outro grupo de pesquisadores realizou testes com 

vacinas bivalentes para HPIV3 e HRSV como também realizou a segunda fase de 

avaliação de uma vacina para HPIV3. Ambas foram seguras e imunogênicas 

(BELSHE et al., 2004a,b). 

No ano seguinte, Tang et al. (2005) construíram uma vacina com um vírus 

parainfluenza quimérico humano/bovino expressando as proteínas de fusão (F) e 

hemaglutinina-neuraminidase (HN) do HPIV3 com o objetivo de expressar a proteína 

de fusão (F) do HMPV. O teste da vacina foi realizado em primatas não-humanos e 

necessita de avaliações em humanos.  

Em resumo, quase todos os esforços para o desenvolvimento de vacinas 

contra o HPIV focam na administração intranasal de vacinas atenuadas por 

passagem em temperaturas baixas, construção de vacinas quiméricas, atenuação 

em hospedeiros não-humanos suscetíveis e introdução de mutações atenuadoras 

específicas por meio de técnicas de recombinação genética (SATO e WRIGHT, 

2008). 

 

1.2.8 Epidemiologia 

 

De modo geral, os HPIV1 - 4 têm ampla distribuição geográfica e ocorrem 

sazonalmente, com picos epidêmicos nos meses de outono e inverno (CHANOCK et 

al., 2001). Em estudo de vigilância realizado durante 15 anos nos EUA confirmou-se 

esta tendência, porém observou-se uma alternância entre a atividade do HPIV1 e 

HPIV3 (FRY et al., 2006). 

Estes vírus têm sua maior importância como patógenos do trato respiratório 

durante a infância. Como já citado anteriormente, nesta faixa etária os HPIV1, 2 e 3 

causam desde infecção inaparente até doença do trato respiratório inferior com risco 

de morte. Estudos em diferentes partes do mundo indicam que HPIV1, 2 e 3 estão 

associados a 41% dos casos de síndrome da crupe ou laringotraqueobronquite, 

sendo o HPIV1 uma de suas principais causas em crianças (CHANOCK et al., 2001). 



Os HPIV1 e 2 apresentam um padrão bienal de epidemicidade. O HPIV3 geralmente 

infecta todos os indivíduos suscetíveis em populações semi-fechadas, tais como 

escolas infantis, creches e orfanatos, e também asilos de idosos. Os HPIV 1 e 2 

parecem ser menos efetivos, infectando entre 40 e 70% dos indivíduos suscetíveis 

em populações semi-fechadas (CHANOCK et al., 2001; HENRICKSON, 2003). 

Embora a maior parte da informação publicada sobre a epidemiologia dos 

HPIV seja proveniente de estudos realizados no hemisfério norte e/ou de clima 

temperado (COUNIHAN et al., 2001), nos últimos anos sua epidemiologia vem 

sendo mais explorada em países do hemisfério sul e/ou de clima tropical, grande 

parte deles em desenvolvimento (FÉ et al., 2008; VEGA-BRICEÑO et al., 2007). 

Em um destes estudos, uma revisão realizada por Shek e Lee (2003), 

verificou-se que os HPIV1, 2 e 3 não demonstraram sazonalidade significativa em 

países como Cingapura, Taiwan e Quênia. Vega-Briceño et al. (2007), verificaram 

sazonalidade do HPIV1 no outono (64%), do HPIV2 no outono e inverno (70%) e do 

HPIV3 no inverno (65%), sendo que, durante os quatro anos deste estudo (2001 a 

2004) realizado em Santiago, Chile, houve predominância de HPIV3 nos dois 

primeiros anos e do HPIV2 nos dois últimos. 

No Brasil, em estudo realizado em Fortaleza, houve uma relação 

inversamente proporcional com a infecção por HPIV3 com a estação chuvosa da 

região nordeste do Brasil (de janeiro a junho) (FÉ et al., 2008). O mesmo não 

ocorreu em Salvador, onde o HPIV3 ocorreu durante 8 meses no ano estudado, 

porém em baixa freqüência e sem associação com o período de chuvas (MOURA et 

al., 2003). Em São Paulo, no ano de 2003, os HPIV1 e 3 ocorreram 

predominantemente no inverno, após a ocorrência dos valores baixos dos picos de 

HRSV e HMPV (THOMAZELLI et al., 2007). 

 

1.3 Morbidade respiratória associada a fatores ambientais  

 

1.3.1 Poluição atmosférica 

 

Desde tempos remotos, a atmosfera é atingida pela poluição causada por 

atividades humanas, cujos níveis sofrem aumento crescente desde a Revolução 

Industrial. Apenas após a ocorrência de episódios agudos de contaminação do ar, foi 



percebida a relação entre poluição atmosférica e danos à saúde. São bastante 

conhecidos na literatura os desastres decorrentes da poluição do ar ocorridos em 

Londres nos anos de 1948 e 1952 e também os que ocorreram anteriormente no 

Vale de Meuse, Bélgica e Donora nos Estados Unidos (COELHO-ZANOTTI, 2007; 

FREITAS et al., 2004; GOUVEIA et al., 2003). 

A partir daí, foram instituídas medidas para controlar os níveis de poluição do 

ar em diversos centros urbanos, principalmente em países da América do Norte e 

Europa, que resultaram na redução significativa dos mesmos. Até a década de 1970, 

acreditava-se que os limites estabelecidos para os poluentes eram seguros, porém 

com o avanço na tecnologia computacional e estatística, principalmente a partir da 

década de 1980, vários estudos foram realizados em diversos centros urbanos do 

mundo relacionando poluição do ar e efeitos à saúde (FREITAS et al., 2004; 

GOUVEIA et al., 2003). 

Verificou-se, desse modo que a poluição atmosférica, mesmo apresentando 

concentrações abaixo dos níveis estabelecidos pelos órgãos competentes, afetam 

de forma significativa a vida dos seres terrestres (BAKONYI et al., 2004; MARTINS 

et al., 2001; RAMIREZ-SANCHEZ et al., 2006) e, embora o mecanismo biológico 

específico ainda esteja em estudo, diversos autores sustentam que a relação entre 

poluição atmosférica e efeitos nocivos à saúde da população é causal. Como 

exemplo, Vedal et al. (2003) concluíram, em um estudo realizado em Vancouver, 

Canadá, onde os níveis de poluentes foram muito baixos durante o estudo (1994 a 

1996), que pequenos aumentos nas concentrações de poluentes estão associados 

com aumentos na taxa de mortalidade diária. 

É incontestável que a poluição é prejudicial para as pessoas de qualquer faixa 

etária, porém as crianças por ainda estarem com o sistema imunológico em 

desenvolvimento e os idosos pela debilidade e presença de outras doenças pré-

existentes parecem ser uma população mais vulnerável (COELHO-ZANOTTI, 2007).  

Para tentar explicar sua maior vulnerabilidade aos contaminantes 

atmosféricos, devem ser consideradas algumas particularidades do organismo 

infantil. Há maior área de perda de calor por unidade de peso nos recém-nascidos, 

devido à relação entre superfície corporal e peso 2,5 vezes maior do que a dos 

adultos. Além disso, suas taxas de metabolismo em repouso e de consumo de 

oxigênio por quilo de peso, geradas pela maior velocidade de crescimento, são mais 

elevadas que as dos adultos. Da mesma maneira, o volume de ar que passa pelos 



pulmões de um lactente é duas vezes maior que o de um adulto em repouso, por 

unidade de peso corporal. Isso faz com que os agentes químicos na atmosfera 

atinjam duas vezes mais as vias respiratórias de uma criança entre uma semana e 

doze meses de idade, comparadas às de um adulto no mesmo período de tempo 

(COELHO-ZANOTTI, 2007). Além disso, os bebes são por características peculiares 

anatômicas, respiradores nasais por excelência e seu epitélio pulmonar é mais 

permeável devido ao processo de desenvolvimento do trato respiratório dos 

pulmões. O trato respiratório só estará completamente desenvolvido por volta dos 6 

anos de idade. Soma-se o fato de as crianças passarem mais tempo ao ar livre 

(SCHWARTZ, 2004). 

Outros fatores podem contribuir para uma maior exposição de crianças em 

idade pré-escolar aos poluentes atmosféricos. A estatura tem sido apontada como 

fator de ocorrência. A estatura mais baixa da criança em relação aos adultos pode 

favorecer a mais intensa exposição quando estes poluentes são emitidos junto ao 

solo, como nos canos de descarga dos veículos ou quando se trata de gases ou 

vapores de alta densidade. Estas diferenças fisiológicas aumentam, portanto, a 

relevância dos achados nos estudos com crianças, que poderiam ser encaradas 

como uma espécie de "amplificadores naturais" de fenômenos presentes na 

população em geral. Ademais, a importância dos estudos com crianças também 

reside no fato de que as variáveis de confusão (fumo, exposição ocupacional atual e 

pregressa, mobilidade durante o dia e história de migrações anteriores, dentre 

outras) podem ter seus efeitos mais bem controlados (COELHO-ZANOTTI, 2007). 

Um estudo de coorte, um dos primeiros realizados neste âmbito, com 3866 

crianças inglesas, acompanhou-as desde o nascimento até a idade de 15 anos. 

Seus locais de residência foram classificados em quatro níveis de poluição do ar 

(muito baixa, baixa, moderada e alta). Não foi encontrada diferença significativa na 

incidência de infecção respiratória aguda alta, ao contrário da incidência de infecção 

respiratória aguda baixa, que foi até 3 vezes maior em crianças residentes em áreas 

com níveis altos de poluição do que nas que residiam em áreas rurais, pouco 

poluídas (DOUGLAS e WALLER, 1966). Parte das crianças desta mesma coorte 

foram entrevistadas aos 20 anos de idade por Colley, Douglas e Reid (1973). 

História de infecção respiratória aguda baixa antes dos 2 anos de idade e hábitos de 

fumo e foram significativos para ocorrência de sintomas respiratórios. Neste estudo, 

o efeito da poluição do ar não foi significativo. 



Após a realização destes, tornaram-se abundantes os estudos relacionando 

poluentes e efeitos à saúde de grupos mais suscetíveis (ATKINSON et al., 2001; 

BARNETT et al., 2005; ROEMER et al., 1998, 2000; SCHWARTZ, 2004; VEDAL et 

al., 1987). Até mesmo as fontes naturais de material particulado, como os vulcões, 

foram recentemente analisadas acerca de seu impacto sobre a saúde infantil. A 

erupção do Guagua Pichincha ocorrida em 2000, em Quito, Equador, provocou 

aumento substancial na ocorrência de doenças respiratórias em crianças menores 

de 5 anos, até 3 semanas após de sua ocorrência (NAUMOVA et al., 2007). 

Ciencewicki e Jaspers (2007) conduziram estudo de revisão que abordou a 

influência dos principais poluentes sobre a ocorrência de infecções virais. 

No Brasil, grande parte destes estudos foi realizada na Região Metropolitana 

de São Paulo, uma das regiões mais poluídas do mundo (BRAGA et al., 1999, 2001; 

FREITAS et al., 2004; LIN et al., 2004; RIBEIRO e CARDOSO, 2003; SALDIVA et 

al., 1994). 

Por outro lado, também existem estudos em regiões com níveis moderados 

de poluição, como Curitiba, PR (BAKONYI et al., 2004), cujos resultados sugeriram 

que a poluição atmosférica, mesmo em níveis baixos, desencadeia morbidade 

respiratória em crianças. Outro estudo realizado em São José dos Campos, SP, 

verificou que municípios de médio porte, com grande parque industrial não estão 

imunes aos efeitos causados pelas variações da poluição atmosférica, a qual 

contribui para o aumento da morbidade respiratória infantil. Os autores sugerem até 

que a poluição da capital possa ser trazida pelos ventos que, nesta região, 

costumam vir do oeste (NASCIMENTO et al., 2006). 

 

1.3.2 Fatores meteorológicos 

 

Sabe-se que o tempo e o clima têm grande influência sobre a saúde humana, 

visto que, principalmente em grandes metrópoles, as condições meteorológicas 

influenciam diretamente a dispersão de poluentes. Alem disso, o comportamento 

humano frente às diferentes condições do tempo, além dos efeitos fisiológicos das 

variáveis físicas no organismo, dentre outros aspectos tornam o estudo deste tema 

ainda mais complexo. 

O trabalho já citado de Yusuf et al. (2007) é um bom exemplo dessa 

complexidade. Os autores, analisando a atividade do HRSV em diferentes 



localidades do mundo, sugeriram que seus resultados devam ser analisados com 

cautela, pois a dispersão do vírus em ambientes fechados torna-se independente da 

temperatura e umidade externas. Além disso, a suscetibilidade humana ao vírus 

pode ser alterada pelas condições do tempo. Eles estimam que apenas entre 15 a 

40% do total da atividade deste vírus pode ser atribuída estatisticamente a fatores 

meteorológicos. Eles também sugerem que os efeitos do clima são somados aos 

efeitos das alterações no comportamento humano.  

Em estudo realizado na Espanha, analisando apenas variáveis 

meteorológicas, foi verificado que internações hospitalares devidas também ao 

HRSV foram associadas a baixos valores de umidade absoluta. Os autores também 

relacionaram este resultado à permanência das pessoas em ambientes fechados em 

dias frios e secos, facilitando a transmissão do vírus (LAPEÑA et al., 2005). Em 

outro estudo realizado na ilha Lombok, Indonésia, foram encontradas associações 

significativas com a atividade do HRSV e o clima de monções, que nesta região 

caracteriza-se por chuvas intensas. Os autores também inferiram que estes 

resultados possam ser devidos à permanência das pessoas em ambientes fechados 

durante as chuvas (OMER et al., 2008). Autores de outro trabalho relacionado ao 

HRSV e variáveis meteorológicas, também chamam a atenção para outros fatores 

na análise de seus resultados (MEERHOFF et al., 2009). 

Na análise da associação entre vírus respiratórios, parâmetros climáticos e 

doença invasiva pneumocócica (IPD), Watson et al. (2006), observaram que 

temperaturas máximas e mínimas semanais tiveram forte relação inversa com a 

atividade da IPD.  

Lam (2007) analisou a associação entre doenças infantis e fatores climáticos 

em Sydney, Austrália. Seus resultados indicaram que a temperatura máxima diária 

foi um fator de risco para ocorrência de febre e gastroenterite; enquanto que o índice 

de radiação ultravioleta foi inversamente relacionado à ocorrência de gastroenterite. 

Entretanto, nenhuma associação foi verificada para doenças respiratórias, após 

ajuste para outras variáveis de qualidade do ar. 

Estudos nacionais também foram desenvolvidos nesse aspecto. Um deles, 

realizado em Brasília, DF, buscou analisar a associação entre variáveis 

meteorológicas e ocorrência de asma. Verificou-se que a temperatura máxima e a 

umidade relativa mínima foram as variáveis mais associadas com as internações por 

asma. Entretanto, os autores salientam que o estudo seria melhor calibrado se 



fossem inseridas variáveis de poluição do ar (COELHO et al., 2006). Outro estudo, 

realizado em um município da Amazônia, analisou a sazonalidade dos atendimentos 

por doenças respiratórias, sendo que os mesmos foram menos freqüentes no 

período chuvoso (de novembro a abril) (ROSA et al., 2008). Da mesma forma, em 

Cuiabá, MT, o período seco foi associado a maiores taxas de hospitalização e 

também a casos mais severos de asma em crianças menores de 5 anos 

(SALDANHA et al., 2005). 

Ainda no Brasil, os autores pesquisaram os efeitos das condições climáticas 

da época de nascimento sobre a incidência de asma e pneumonia na infância e na 

via adulta em uma coorte em Pelotas, RS. Verificaram maior incidência de 

hospitalizações por pneumonia até os 2 anos de idade entre crianças nascidas antes 

do inverno, que tiveram seus primeiros meses de vida expostas ao frio. Contudo, as 

associações do clima do período perinatal com asma na vida adulta não foram 

evidentes (GONZÁLEZ et al., 2008). 

Gonçalves e Coelho (2010) estudaram o efeito da variação da temperatura 

entre os meses de abril e maio sobre a morbidade causada por doenças 

respiratórias em São Paulo. Foi observado que essa variação tem aumentado nos 

últimos anos, causando um aumento na taxa de atendimentos hospitalares no mês 

de maio, com conseqüente sobrecarga sobre a saúde pública. 

 

  



6 CONCLUSÕES 

 

 Foram identificados por meio do diagnóstico por imunofluorescência indireta 

em amostras clínicas de aspirado de nasofaringe os vírus Parainfluenza 

(HPIV1, 2 e 3), bem como os demais vírus respiratórios (HRSV, IA, IB e 

Adenovírus) no estudo, subdividindo em dois principais subgrupos: Hospital 

Santa Casa de São Paulo e Hospital Universitário da Faculdade Medicina de 

Jundiaí; 

 

 A freqüência do total das amostras infectadas com os vírus Parainfluenza foi 

de 9/1464 (0,6%) para HPIV1; 8/1464 (0,5%) para HPIV2 e 61/1464 (4,2%) 

para HPIV3. No subgrupo das amostras da SCSP foram encontrados 4/889 

(0,4%) de HPIV1; 6/889 (0,7%) de HPIV2 e 39/889 (4,4%) de HPIV3. No 

subgrupo de Jundiaí foram encontrados 5/575 (0,9%) de HPIV1; 2/575 (0,3%) 

de HPIV2 e 22/575 (3,8%) de HPIV3; 

 

 A relação entre poluentes atmosféricos e variáveis meteorológicas para vírus 

respiratórios nas amostras da SCSP foi encontrado para o O3 e NO2. Não 

houve relação neste subgrupo para o HPIV. Para amostras do subgrupo de 

Jundiaí, baseado nos dados metereológicos de Campinas, houve relação 

negativa com a temperatura mínima com lag de um dia (tmin lag1) para os 

vírus respiratórios. Mesma relação foi observada para o MP10 com lag de três 

dias (MP lag3) para o HPIV. Para amostras do subgrupo de Jundiaí, baseado 

em dados meteorológicos de Jundiaí, houve relação com NO2 para os vírus 

respiratórios e não houve relação para o HPIV. 
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