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RESUMO 

Sapovírus são importantes agentes causadores de gastroenterite aguda no mundo todo, 

sendo mais frequentemente detectados em crianças menores de cinco anos. O presente 

estudo teve como objetivo, avaliar o índice de positividade e carga viral de sapovírus em 

amostras de fezes e swab nasofaringeano de crianças, em associação com os sintomas 

apresentados por essas crianças. Participaram do estudo 102 crianças hospitalizadas no 

Hospital Materno Infantil, apresentando sintomas de gastroenteríte, atendidas entre o 

período de maio de 2014 a maio de 2015, sendo obtidas uma amostra de fezes e uma 

amostra de swab nasofaringeano de cada uma delas. As amostras de fezes e de swab 

nasofaringeano de todas as crianças, foram submetidas a extração do material genético a 

partir de kit comercial e triadas para sapovírus por RT-qPCR. A carga viral foi 

determinada através da construção de uma curva padrão, a partir de plasmídeo 

recombinante. Foram obtidas uma amostra de fezes e uma de amostra de swab 

nasofaringeano sendo 47% das crianças foram positivas para sapovírus em pelo menos 

uma das amostras coletadas, sendo 10,7% positivas apenas nas amostras de fezes e 28,4% 

positivas apenas nas amostras de swab nasofaringeano. Em relação a carga viral 

constatou-se uma mediana 7,77 x 108 CG/mL para as amostras de fezes. Em relação a 

carga viral das amostras de swab nasofaringeano, foi observada uma mediana 1,54 x 108 

CG/mL e um resultado estatisticamente significativo foi observado (13/14 p= 0,01), para 

as amostras com carga viral acima da mediana obtidas no período chuvoso. A mediana da 

carga viral das amostras proveniente das crianças com positividade em ambos espécimes 

clínicos foi de 2,33 x 108 CG/mL nas fezes e de 2,67 x 108 CG/mL nos swab 

nasofaringeano. Duas dessas crianças apresentaram carga viral consideravelmente mais 

elevada, quando comparada com as demais. Espera-se que os dados obtidos possam 

contribuir para um melhor entendimento da epidemiologia molecular dos sapovírus, bem 

como para que melhores medidas preventivas sejam desenvolvidas, a fim de limitar os riscos 

de transmissão dos sapovírus, especialmente em ambiente hospitalar. Este é o primeiro 

estudo a realizar a pesquisa e detecção de sapovírus em amostra do trato respiratório, o que 

poderia sugerir uma possível rota alternativa de transmissão viral. 
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ABSTRACT 

Sapoviruses are important agents causing acute gastroenteritis worldwide, and are most 

often detected in children under five years of age. The present study aimed to evaluate 

the positivity and viral load index of sapovirus in faecal samples and nasopharyngeal 

swab of children, in association with the symptoms presented by these children. The 

study included 102 children hospitalized at the Hospital Materno Infantil, presenting 

symptoms of gastroenteritis, attended between May 2014 and May 2015, with a sample 

of faeces and a nasopharyngeal swab sample from each of them. Samples of faeces and 

nasopharyngeal swabs from all children were submitted to extraction of the genetic 

material from a commercial kit and screened for sapovirus by RT-qPCR. The viral load 

was determined by constructing a standard curve from recombinant plasmid. A faecal 

sample and a nasopharyngeal swab sample were obtained and 47% of the children were 

positive for sapovirus in at least one of the samples collected, being 10.7% positive only 

in faecal samples and 28.4% positive only in the samples of nasopharyngeal swab. 

Regarding viral load, a median of 7.77 x 108 CG / mL was found for stool samples. 

Regarding the viral load of the nasopharyngeal swab samples, a median 1.54 x 108 CG / 

mL was observed and a statistically significant result was observed (13/14 p = 0.01), for 

the samples with viral load above the median obtained in the rainy season. The median 

viral load of samples from positive children in both clinical specimens was 2.33 x 108 

CG / mL in the faeces and 2.67 x 108 CG / mL in the nasopharyngeal swab. Two of these 

children presented a considerably higher viral load when compared to the others. It is 

hoped that the data obtained may contribute to a better understanding of the molecular 

epidemiology of sapoviruses, as well as to the development of better preventive 

measures, in order to limit the risk of transmission of sapoviruses, especially in a hospital 

environment. This is the first study to carry out the research and detection of sapovirus in 

a respiratory tract sample, which could suggest a possible alternative route of viral 

transmission.
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1 INTRODUÇÃO  

 

1.1 Aspectos gerais  

A gastroenterite aguda (GEA) é uma síndrome manifestada clinicamente 

por diarreia acompanhada ou não por náuseas, vômitos, febre e dor abdominal (Cubbit 

et al. 1979, Koopmans & Duizer 2004). A GEA pode acometer pessoas de todas as 

idades, sendo considerada uma importante causa de morbidade em humanos e 

mortalidade em crianças menores de cinco anos, principalmente nos países em 

desenvolvimento. A síndrome tem, geralmente, causa infecciosa envolvendo vários 

agentes, que podem ser de origem viral, bacteriana e parasitária (Chow et al. 2010). 

Dentre os patógenos entéricos, os vírus são reconhecidos como importantes agentes 

associados a esta síndrome, sendo destaque os rotavírus, calicivírus (sapovírus e 

norovírus), adenovírus, bocavírus e astrovírus (Thongprachum et al. 2016).  

Os sapovírus e os norovírus, são calicivírus de interesse para a saúde 

pública, possuem distribuição global e são responsáveis por surtos e casos esporádicos 

(Shioda et al. 2016, Leblanc et al. 2017). Estima-se que aproximadamente 60% dos 

casos de GEA estão associados à infecção por norovírus e devido a esta associação, 

estes são os calicivírus mais estudados (CDC 2011). Entretanto, em razão do avanço 

das técnicas de detecção molecular, os sapovírus têm sido cada vez mais detectados e 

assim têm ganhado importância entre os patógenos relacionados a GEA (Matusek et 

al.2015, Page et al. 2016). 

O primeiro registro detalhado de casos de GEA data de 1929, quando 

Zahorsky introduziu o termo “The Winter Vomiting Disease”, Síndrome do Vômito do 

Inverno, o qual descrevia peculiaridades do que ele acreditava ser uma doença até 

então desconhecida. Diarreia, vômito e cólicas abdominais, foram os sinais clínicos 

predominantes observados por Zahorsky. Foi ainda observado que a doença era 

altamente infecciosa e acometia pessoas de todas as idades, mas principalmente 

crianças (Cubitt et al. 1979).  

Posteriormente, em outro estudo relacionado à ocorrência de surtos de 

GEA, realizado em meados dos anos de 1940, em Nova York, notou-se que os 

sintomas apresentados pelos envolvidos se aproximavam estreitamente com os 

descritos inicialmente por Zahorsky. Neste estudo, foi constatado que o agente 



2 

 

 

infeccioso responsável, não era de origem bacteriana e ainda foi sugerido que a via de 

transmissão seria a fecal-oral (Gordon et al. 1947).  

Os calicivírus foram identificados em gatos, porcos e leões marinhos 

(Madeley & Crosgrove 1976) e, partículas com características típicas de calicivírus 

foram identificadas também em amostras provenientes de humanos (Kapikian et al. 

1972, Madeley & Cosgrove 1976). Em 1972, amostras de fezes de um surto que 

ocorreu em 1968, na cidade de Norwalk, em Ohio nos Estados Unidos, foram 

submetidas à análise por imunomicroscopia eletrônica, sendo observadas partículas 

virais, as quais reagiam in vitro com os anticorpos provenientes do soro de voluntários 

doentes. Estas partículas, apresentavam estrutura "small round" (pequena e 

arredondada), medindo aproximadamente 27 nanômetros (nm) e exibiam depressões 

na superfície, remetendo a uma estrutura de cálice invertido, sendo então denominadas 

agente Norwalk e atualmente a espécie é denominada Norwalk vírus (Kapikian et al. 

1972, ICTV 2016).  

Estudos de vigilância foram realizados, após a frequente ocorrência de 

surtos de GEA associados aos rotavírus, envolvendo crianças de um orfanato na cidade 

de Sapporo no Japão (Chiba et al. 1979a). Amostras de fezes e soro provenientes 

dessas crianças foram coletadas entre os anos de 1977 e 1982. As amostras de fezes 

foram analisadas por microscopia eletrônica, sendo observadas partículas virais com 

tamanho de 33 a 39 nm e morfologia característica de calicivírus (Figura 1), em 

quatro surtos. Entretanto, somente após análise por imunomicroscopia eletrônica, 

notou-se que estas partículas, até então desconhecidas, apresentavam propriedades 

antigênicas diferentes de outros vírus “small round", sendo inicialmente denominadas 

agente Sapporo (Chiba et al. 1979b, Kogasaka et al. 1980, Kogasaka et al. 1981, 

Nakata et al. 1996). Atualmente a espécie é reconhecida como Sapporo virus (ICTV 

2016). 

 

1.2 Propriedades dos sapovírus 

1.2.1 Taxonomia e classificação dos sapovírus 

Análises realizadas em 1979, em que foram reunidas características 

filogenéticas, estruturais e morfológicas, comuns aos CVs, como a simetria icosaédrica 

com aspecto de cálice do capsídeo e características do genoma, resultaram na criação 
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da família Caliciviridae pelo Comitê Internacional de Taxonomia Viral (ICTV). Antes 

disso os calicivírus eram classificados como membros da família Picornaviridae 

(Matthews 1979). 

 

 

Figura 1. Partículas de Sapporo vírus, com formato característico de 

cálice, proveniente de amostras de fezes (Fonte: Nakata et al. 1996, com 

modificações). 

 

Em 2002, o ICTV utilizou os mesmos critérios para reconhecer a espécie 

Sapporo vírus como membro do gênero Sapovirus, pertencente à família Caliciviridae. 

A esta família, também pertencem os gêneros Norovirus, Lagovirus, Vesivirus e 

Nebovirus. Sendo que os sapovírus e os norovírus são os únicos capazes de infectar 

humanos, podendo ainda, algumas variantes, infectar animais como suínos, bovinos, 

entre outros. Outros cinco gêneros foram propostos a família Caliciviridae, sendo eles 

Bavovirus, Nacovirus, Recovirus, Valovirus e Secalivirus (ICTV 2016, Oka et al. 

2016). Em um estudo realizado por Castilho e colaboradores, os sapovírus foram 

detectados pela primeira vez em animais selvagens da África (hiena manchada, leão 

africano e a raposa orelha-de-morcego), sendo que a variante encontrada apresentou 

uma diversidade genética considerável, que foram filogeneticamente distintas das 

outras encontradas em outras partes do mundo (Castilho et al. 2016). 

O gênero Sapovirus é ainda subdividido em genogrupos e estes em 

genótipos. Os genogrupos são agrupados de acordo com a sequência do gene que 

codifica para a proteína principal do capsídeo (VP1), esta região é a mais variável do 

genoma, sendo reconhecidos até o momento, os genogrupos GI, GII, GIII, GIV e GV e 
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17 genótipos (Quadro 1). Os genogrupos GI, GII, GIV e GV infectam humanos, 

enquanto que o genogrupo GIII infecta suínos. Por meio de análise filogenética de 

sequências completas de nucleotídeos da região do genoma viral responsável por 

codificar para proteína VP1, é possível analisar o grau de identidade e a relação 

evolutiva entre as estirpes através da filogenia (Figura 2). Após análise das sequencias 

do gene que codifica para a RNA polimerase RNA dependente (RdRp) e para a VP1, 

outros nove genogrupos (GVI ao GXIV) foram sugeridos (Quadro 1) (Farkas et al. 

2004, Scheuer et al. 2013, Oka et al. 2015).  

 

Quadro 1. Relação dos genogrupos de sapovírus, considerando o número de genótipos e tipo de 

hospedeiro. (*) Genogrupos propostos ainda não reconhecidos.  

Genogrupos dos 

Sapovírus 
Número de Genótipos Hospedeiro Alvo 

GI 7 Humano 

GII 7 Humano 

GIII 1 Suíno 

GIV 1 Humano 

GV 1 Humano, suíno e leão-marinho 

GVI* - Suíno 

GVII* - Suíno 

GVIII* - Suíno 

GIV* - Suíno 

GX* - Suíno 

GXI* - Suíno 

GXII* - Marta 

GXIII* - Cachorro 

GIV* - Morcego 

Fonte: Scheuer et al. 2013. 
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Figura 2. Árvore filogenética, construída pelo método 

neighbor-joining, representando 58 estirpes 

correspondentes para todos os genótipos dos 

genogrupos GI, GII, GIII, GIV e GV (Fonte: Oka et al. 

2015, com modificações). 
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1.2.2 Estrutura morfológica, genômica e protéica dos sapovírus 

Os sapovírus possuem características inerentes aos calicivírus, sendo estes 

vírus não envelopados, de simetria icosaédrica, com diâmetro entre 33 e 39 nm e uma 

densidade de flutuação de 1,37-1,40 g/cm³ (Kogasaka et al. 1980, Kogasaka et al. 

1981, Oka et al. 2016).  

O genoma dos sapovírus é formado por uma molécula única de RNA 

linear, com polaridade positiva e tamanho aproximado de 7,1 – 7,7 Kb, que para 

algumas variantes é organizado em duas regiões de leitura aberta (RLAs) e para outras, 

em três RLAs.  Os genogrupos GI, GIV e GV possuem três RLAs. Já os genogrupos 

GII e GIII, possuem duas RLAs. A RLA1 está localizada próximo a extremidade 5’, 

nesta região que encontram-se as sequências que codificam para uma poliproteína 

(NS1, NS2, NS3, NS4, NS5, NS6-7 e VP1), que será posteriormente clivada nas 

proteínas não estruturais p11, p28, p35, p32, p14, p70, p66, p46 e p120 relacionadas a 

replicação; e a proteína estrutural p60 (Figura 3) (Sosnovtsev et al. 2006, Oka et al. 

2016).  

 

Figura 3. Representação esquemática do genoma RNA de sapovírus, localização das RLA e suas 

respectivas proteínas (Fonte: Oka et al. 2015, com modificações). 

 

Entre às proteínas não estruturais, apenas as regiões NS3, NS5 e NS6-NS7 

possuem função conhecida, sendo respectivamente, NTPase (nucleosídeo trifosfatase), 

VPg (proteína viral ligada ao genoma), Protease (proteinase) – Polimerase RNA 

polimerase RNA dependente (RpRd) (Sosnovtsev et al. 2006, Oka et al. 2016). 

Recentemente, foi sugerido que a expressão das proteínas VPg e da Protease-

Polimerase, estão relacionadas ao mecanismo de ativação da via da 
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ciclooxigenase/prostaglandina E2 (COX/PGE2), que auxilia os sapovírus no 

mecanismo de evasão da resposta imune do hospedeiro (Alfajaro et al. 2017). Já a 

proteína estrutural VP1, possui um tamanho de 60kDa e, é responsável pela formação 

da estrutura do capsídeo do vírus além de possuir um papel crítico na interação com as 

células do hospedeiro (Green 2013). 

Ensaios de cristalografia de raios X demostraram que o capsídeo do 

sapovírus é formado por 180 moléculas de VP1 (Figura 4 A), estruturadas em 90 

dímeros, que formam dois domínios: o domínio shell (S) “concha” e o domínio 

protruding (P) “saliente”, sendo que este último se projeta do capsídeo. Estes dois 

domínios são unidos por uma região de dobradiça flexível (Figura 4 B) (Prasad et al. 

1999, Chen et al. 2004, Miyazaki et al. 2016).  

 

 

Figura 4. A) Representação do monômero da proteína VP1 de Sapovírus. B) Representação do 

dímero da proteína VP1 do capsídeo e a região da dobradiça flexível C) Partículas quiméricas de 

Sapovírus construídas a partir do protótipo GI 1 e GI 5, representando os três domínios (Fonte: 

Miyazaki et al. 2016, com modificações). 

 

O domínio S é o mais conservado e forma a parte interna do capsídeo. O 

domínio P, subdivide-se em dois subdomínios P1 e P2, que através de interações entre 
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si proporcionam o formato característico de cálice (Figura 4 C). O subdomínio P2 

também está envolvido no contato entre os dímeros, sendo responsável ainda pela 

interação com os receptores das células do hospedeiro (Prasad et al. 1999, Chen et al 

2004, Miyazaki et al. 2016).  

Próximo a extremidade 3’, está localizada a RLA2, a qual contém as 

sequencias responsáveis por codificar a proteína estrutural VP2. A VP2 é uma proteína 

que está presente em menor quantidade no capsídeo viral, porém sua função ainda é 

desconhecida (Glass et al. 2000, Sosnovtsev et al. 2006, Oka et al. 2016). A presença 

de uma sequência conservada de iniciação da tradução sugere que a RLA3 possa 

codificar uma proteína funcional. Entretanto, a função dessa proteína necessita ser 

esclarecida (Martella et al. 2008, Green et al. 2013, Oka et al. 2016) (Figura 3). 

 

1.2.3 Propriedades Biológicas e patogenia dos sapovírus 

Devido à ausência de um sistema eficiente de cultivo celular rotineiro de 

variantes de sapovírus que infectam humanos, a patogênese dos sapovírus se baseia em 

estudos que utilizaram inoculação da variante de norovírus que infectam humanos em 

estudos com voluntários humanos, a variante de norovírus que infecta murinos 

(MuNoV) e da variante de sapovírus que infectam suínos (PoSaV Cowden) (Kapikian 

et al. 1972, Straub et al. 2007, Green et al. 2013). Para as definições de aspectos 

biológicos e propriedades de inativação, o calicivírus felino (FCV) é o mais utilizado 

(Duizer et al. 2004). A técnica de genética reversa foi utilizada para demonstrar que 

alguns aminoácidos do capsídeo são cruciais na adaptação da variante PoSaV Cowden 

em cultura de células. Estes aminoácidos se mostraram críticos para a replicação, 

interferem na montagem do capsídeo, na dimerização e nas ligações com os receptores 

celulares (Shivanna et al. 2014, Lu et al. 2016). 

Quando submetidos a tratamento físico-químico, foi observado que os 

sapovírus possuem uma estabilidade em pH 3,0 a 8,0 em temperatura ambiente; 

sensibilidade a etanol 60% e 70% durante 30 segundos em temperatura ambiente. O 

título viral é ainda reduzido com tratamento por 200 mg/L de hipoclorito de sódio a 

temperatura ambiente durante 30 minutos ou por aquecimento a 56ºC durante 2 horas 

(Wang et al. 2012). 
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Sabe-se que aproximadamente 20 partículas virais seriam suficientes para 

iniciar uma infecção por calicivírus (Teunis et al. 2008). Esta baixa dose infecciosa, 

associada à estabilidade em condições ambientais e a resistência à inativação, são 

fatores que podem contribuir para uma rápida disseminação dos calicivírus, sendo 

comumente associados a surtos, principalmente em ambientes semifechados e com 

aglomeração de pessoas, como escolas, creches, hospitais, asilos, entre outros 

(Kobayashi et al. 2012, de Oliveira et al. 2014). Sua transmissão ocorre pela via fecal-

oral, através do contato pessoa-a-pessoa, ingestão de água ou alimentos contaminados, 

por fômites e pela ingestão de partículas aerossolizadas provenientes de vômito 

(Lopman et al. 2011, Green et al. 2013). Entretanto, a transmissão de norovírus pela 

via respiratória tem sido também especulada (Esposito et al. 2014, Dábilla et al. 2017).  

Após a entrada no organismo, os calicívirus interagem com as células das 

vilosidades intestinais, com atividade infecciosa mesmo após passarem pelo estômago, 

por possuírem propriedades ácido-resistentes (Green et al. 2007). Estudos 

demonstraram que algumas variantes de norovírus pertencentes ao GI.1, tem 

propriedade de se ligar aos antígenos de grupo sanguíneo e estas moléculas atuariam 

como receptores ou co-receptores para infecção por norovírus na célula (Green 2013). 

Entretanto, a associação entre a atuação como receptores ou co-receptores dos 

antígenos de grupo sanguíneo com a infecção por sapovírus não foi ainda estabelecida 

(Bucardo et al. 2012, Matussek et al. 2015). Já para os FCVs, a adesão na célula pode 

ocorrer através da interação com a molécula de adesão juncional-1 ou através da 

interação com as moléculas de ácido siálico presentes na superfície celular, sendo este 

último, também responsável pela interação com as partículas de MuNoV (Green 

2013). 

Após a interação entre os receptores celulares com as partículas virais, 

ocorre a entrada dos calicivírus nas células, sendo que a ocorrência deste evento ainda 

não está bem definida. Entretanto, acredita-se que para os FCVs, esta via seja mediada 

pela clatrina, dependente da acidificação dos endossomos. Já para os MuNoVs, 

acredita-se que a endocitose envolva a interação com lipídeos (Perry et al. 2009, 

Gerondopoulos et al. 2010).  

O período de incubação para os calicivírus pode variar de 24 a 96 horas 

(Yamashida et al. 2010, Leen et al. 2013). Depois da liberação do RNA viral no 

interior da célula, ele poderá ser diretamente traduzido em proteínas virais ou 



10 

 

 

transcrito para dar origem a novas partículas virais. As primeiras proteínas 

sintetizadas, são responsáveis por estabelecer sítios de replicação no interior da célula, 

posteriormente são sintetizadas as enzimas replicativas (Sosnovtsev et al. 2002, Hyde 

et al. 2009, Bailey et al. 2010).  

O processo de replicação do genoma dos calicivírus é em geral rápido, 

podendo ser detectadas novas partículas virais poucas horas após a infecção (Green 

2013). Presume-se que a excreção de novas partículas de calicivírus ocorra devido lise 

das células infectadas (Morotti et al. 2004, Kaufman et al. 2005). Pouco se sabe sobre 

os mecanismos apoptóticos, que são resultados das mudanças conformacionais e 

morfológicas sofridas pelas células infectadas. Entretanto, após análise in vitro, a qual 

foi realizada a transfecção de uma proteína codificada por norovírus, foi sugerido que 

a apoptose possa estar relacionada a ação direta do vírus (Mankertz et al. 2007).  

Troeger e colaboradores investigaram amostras de tecidos do duodeno, 

provenientes de pacientes com GEA, associadas à suspeita de infecção por norovírus. 

As amostras destes pacientes foram submetidas à análise por imunohistoquímica e 

eletrofisiológicos. Entre os resultados obtidos, notou-se um número considerável de 

linfócitos T citotóxico CD8+, sugerindo que a ação citotóxica destas células, 

adicionalmente a ação direta da replicação viral, poderiam estar associadas a redução 

das células das vilosidades intestinais. As alterações das vilosidades intestinais 

contribuem para o desencadeamento de diarreia, uma vez que isto compromete a 

absorção de água e íons (Troeger et al. 2008). A diarreia juntamente com o vômito são 

os sintomas mais predominantes, apesar de existir relatos de excreção viral em 

indivíduos assintomáticos (Pang et al. 2000, Yan et al. 2005, Johansson et al. 2005, de 

Oliveira et al. 2014). Estudos utilizando porcos gnobióticos observaram um aumento 

de citocinas pró-inflamatórias, como interferon-gama e fator de necrose tumoral, após 

infecção por norovírus, sugerindo que estas citocinas poderiam ser outros mecanismos 

apoptóticos (Xu et al. 1998, Gitter et al. 2000). Até a presente data, não existem 

estudos que avaliem os mecanismos apoptóticos que utilizem a variante de PoSaV 

Cowdem.  

Alfajaro e colaboradores sugeriram que os sapovírus utilizam a via da 

COX/PGE2 para evadir da resposta imune do hospedeiro. A COX é uma enzima 

responsável pela formação de importantes mediadores, como as prostaglandinas. Já se 

sabe que a via COX/PGE2 tem papel importante na modulação da resposta imune do 
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hospedeiro, como também na replicação de vários vírus. Entretanto, a sua função na 

resposta imune contra infecção por sapovírus ainda precisa ser melhor esclarecida. No 

estudo de Alfajaro e colaboradores, foram detectados níveis elevados de RNA 

mensageiro para COX, a partir do cultivo de células infectadas pela variante de 

sapovírus PoSaV Cowden. Quando as células foram tratadas com fármacos inibidores 

de COX, foi observada uma diminuição significativa na produção de PGE2, bem como 

uma diminuição da replicação de sapovírus e um aumento inversamente proporcional 

de produção de óxido nítrico. Quando utilizados inibidores de óxido nítrico, notou-se 

um aumento na replicação de sapovírus. Além disso, a ativação desta via, foi associada 

a expressão das proteínas virais VPg e Protease-Polimerase. Em suma, os autores 

concluíram que a via COX/PGE2, uma vez ativada, inibe a produção de óxido nítrico, 

que consequentemente inibirá a produção de interferon-1, a apoptose e a apresentação 

de antígenos virais, resultando em um maior tempo de vida da célula e um aumento da 

replicação viral. Entretanto, foi ressaltado que são necessários mais estudos para 

esclarecer melhor este mecanismo (Alfajaro et al. 2017). 

A GEA causada por sapovírus em geral é autolimitada e acredita-se ainda 

que o genótipo GI esteja relacionado a manifestações clínicas mais graves quando 

comparado a variantes GII (Bucardo et al. 2014). Um mecanismo inverso ao que é 

desencadeado pelos sapovírus na via COX/PGE2, foi observado em GEA causadas por 

rotavírus e norovírus, o que sugere a ocorrência de sintomas mais graves para GEA 

causada por esses agentes, uma vez que a elevada produção de óxido nítrico pode 

aumentar a permeabilidade intestinal ocasionando a diarreia (Herulf et al. 2009, 

Sowmyanarayanan et al. 2009, Alfajaro et al. 2017).  

 

1.3 Diagnóstico laboratorial da infecção por sapovírus 

Para o diagnóstico laboratorial diferencial de GEA viral, técnicas como 

microscopia eletrônica (ME), imunomicroscopia eletrônica (IEM), ensaio 

imunoenzimático (EIE), imunocromatografia, eletroforese em gel de poliacrilamida, e 

métodos moleculares podem ser utilizados (Pang & Lee 2015).  Em razão da ausência 

de um sistema de cultivo celular para os sapovírus humanos, o uso de Virus-like 

particles (VLPs) tem sido de extrema importância para desenvolvimento de reagentes 
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(antígenos e anticorpos) na pesquisa dos calicivírus humanos (Green et al. 1993, 

Numata et al. 1997, Jiang et al. 2000).  

Os métodos moleculares são os métodos de escolha para a pesquisa e 

caracterização dos calicivírus (norovírus e sapovírus) (Jiang et al. 1999). A reação em 

cadeia pela polimerase pós transcrição reversa (RT-PCR), Multiplex RT-PCR e RT-

qPCR (RT-PCR quantitativo ou em tempo real), são exemplos de testes moleculares 

que podem ser utilizados. Estas técnicas podem detectar o agente a partir de amostras 

clínicas, alimentos, água e fômites (Vinjé et al. 2000, Atmar & Estes 2001, Pang & 

Lee 2015).   Para tal, é necessário que o material genético seja extraído e que seja 

escolhido os pares iniciadores, baseando em regiões específicas e conservadas no 

genoma do sapovírus, como por exemplo a região da polimerase-capsídeo (RdRp-

VP1), sendo importante observar que os métodos citados, não diferenciam genótipos, 

somente os genogrupos de sapovírus (Oka et al. 2006, Kitajima et al. 2010). A técnica 

de RT-PCR em tempo real quantitativo (RT-qPCR), permite além de um diagnóstico 

rápido, a determinação da carga viral (Oka et al. 2006). 

Para a caracterização em genótipos deve ser utilizado o sequenciamento 

genômico, seguido de análise filogenética, sendo utilizada a região que codifica para 

polimerase, para caracterização e a região codificante da proteína do capsídeo para 

análise das variantes (Yamashita et al. 2010, Oka et al. 2012). Com o desenvolvimento 

do sequenciamento de última geração, tem sido possível ainda o sequenciamento de 

genomas completos e da determinação de recombinantes em um curto período de 

tempo (Oka et al. 2016). 

  

1.4 Epidemiologia da infecção por sapovírus 

A GEA é responsável por aproximadamente 1,87 milhões de mortes de 

crianças menores de cinco anos de idade no mundo todo, anualmente, o que 

corresponde a 19% do total de mortes de crianças. Deste total, 76% das mortes (1,46 

milhões), ocorrem em países em desenvolvimento localizados na África e Ásia. Nos 

países desenvolvidos, como nos Estados Unidos, por exemplo, estima-se que ocorram 

aproximadamente 179 milhões de casos de gastroenterite anualmente. A GEA 

associada a infecções virais está relacionada a aproximadamente 800 mil mortes no 
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mundo todo, sendo estas mais frequentes em países da Ásia, África e América Latina 

(Scallan et al. 2011, Lozano et al. 2012, Murray et al. 2012, Oka et al.2015).  

Dados sobre a ocorrência de sapovírus em casos esporádicos de 

gastroenterite revelam que estes ocorrem no mundo todo e em todos os meses do ano. 

Os sapovírus são também associados a surtos em que os pacientes acometidos 

geralmente apresentam manifestação clínica branda. As GEA causadas por sapovírus 

acometem principalmente crianças, sendo os relatos em adultos menos frequentes 

(Nakata et al. 1985, Hansman et al. 2007, Chanit et al. 2009, Harada et al. 2012).  

Em geral, a incidência de sapovírus é menor do que de norovírus. A 

positividade para sapovírus em amostras fecais de crianças, varia em torno de 0,6% a 

19,2% em diferentes partes do mundo, por diferentes metodologias (Harada et al. 

2009, Rimoldi et al. 2011, Lee et al. 2012, Trang et al. 2012, Corcoran et al. 2014). O 

Quadro 2 resume as principais características de trabalhos que tiveram o intuito de 

identificar e caracterizar sapovírus em diversos países. 
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Quadro 2. Características gerais dos estudos de identificação e caracterização de sapovírus em amostras de fezes de 2000 a 2017. 

Autor, ano de 

publicação, país 

Total de 

amostras 

Período do  

estudo (meses) 

Faixa 

etária Metodologia Iniciadores 

Índice global 

de detecção 

Genogrupo e 

Genótipo 

Pang et al. 2000, 

Finlândia 832 21 < 2 RT-PCR SLV-s1, SLV-s2, e SLVs3 9,3% NR 

Rockx et al. 2002, 

Holanda 772 6 < 65 RT-PCR JV33/SR80 6,2% NR 

Akihara et al. 

2005, Japão 921 13 < 2 RT-PCR SLV5317 SLV5749 11,9% GIV 

Dove et al. 2005, 

Malawi 398 12 < 5 RT-PCR 289/290 2% GIII 

Zintz et al. 2005, 

Estados Unidos 2395 24 < 5 RT-PCR 289 e 290 1,4% GI, GII e GIV 

Dey et al. 2007,  

Bangladesh 917 12 < 3 

 

RT-PCR SLV 5317 SLV 5749 2,7% GI 

Mônica et al. 

2007, Índia 1022 36 < 5 RT-PCR SLV5317 SLV5749 12,3% GII 

Harada et al. 2009, 

Japão 631 54 < 60 RT-PCR 

SaV1F,  SaV5F,  SaV124F,  

SaV1245R e  SaV124 19,2% GI, GII, GIV e GV 

Rimoldi et al. 2011, 

Itália 407 22 < 18 RT-PCR SV5317-SV5749 0,6% NR 

Medici et al. 2012, 

Itália 712 24 < 3 RT-PCR 

SV-F13, SV-F14,SV-G1-R,SV-

G2-R,SV-G4-R e SV-G5-R 2,4% 

GI.1, GI.2, GII.1, GIV e 

GV 

Rimoldi et al. 2011, 

Itália 407 22 < 18 RT-PCR SV5317-SV5749 0,6% NR 

ND = não disponível; NR = não realizado. 
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Quadro 2. Características gerais dos estudos de identificação e caracterização de sapovírus em amostras de fezes de 2000 a 2017. (Continuação). 

Autor, ano de 

publicação, país 

Total de 

amostras 

Período do 

estudo (meses) 

Faixa 

etária Metodologia Iniciadores 

Índice global 

de detecção 

Genogrupo e 

Genótipo 

Medici et al. 2012, 

Itália 712 24 < 3 RT-PCR 

SV-F13, SV-F14,SV-G1-R,SV-

G2-R,SV-G4-R e SV-G5-R 2,4% 

GI.1, GI.2, GII.1, GIV 

e GV 

Trang et al. 

2012, Vietnã 501 12 < 5 RT-qPCR 

SaV 1F, SaV 5F, SaV124F, 

SaV1245R e SaV124 1,4% GI.1, GI.2 e GII.1 

Liu et al. 2015, 

República das 

Filipinas 417 15 < 5 RT-qPCR 

SaV1F, SaV5F, SaV124F, SaV 

1245R e SaV 124 7% GII.1 e GII4 

Matussek et al 2015, 

Burkina Faso 309 11 < 5 RT-qPCR 

SaV1F, SaV5F, SaV124F, 

SaV1245R e SaV124 18% 

GI.4, GII.1, GII.4, 

GII.6, GIV e GV 

Thongprachum et al. 

2015, Japão 2381 48 < 14 RT-PCR SLV 5317 SLV 5749 4,8% NR 

Page et al. 2016, 

África do Sul 3103 48 < 5 RT-qPCR 

CSV-F1, CU-SV-F2.CU-SV-R, 

CU-SV-Porbec 19,1% NR 

Grant et al. 2017, 

Índia 584 ND ≥ 1 RT-qPCR 

SaV124F, SaV1F, SaV5F, 

SaV124R, SaV124TP e SaV5TP 5,6% 

GI.1, GI.2, GII.1, GII.2 

e GIV 

Lasure & 

Gopalkrisha 2017, 

Índia 985 60 ≥3 

RT-PCR 

Nested 

SV-F13, SV-F14, SV-R13, SV-

R14, SV-F22, SV-R2, SV-G1R, 

SV-G2R, SV-G3R, SV-G4R 4,6% 

GI.1, GI.2, GI.3, GI.5, 

GII.1, GII4, GII.6 e 

GIV.1 

Leblanc et al. 2017, 

Canadá 2281 12 ≥ 102 RT-qPCR 

SaV1F, SaVS5F, SaV124F, 

SaV1245R e SaV124 4,3% GI.1, GI2 e GII.1 

ND = não disponível; NR = não realizado. 
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No Brasil, os dados sobre a epidemiologia molecular de sapovírus em 

crianças hospitalizadas ainda são escassos. Xavier e colaboradores, observaram um índice 

de positividade para sapovírus em amostras fecais de 1,4%, utilizado RT-PCR 

convencional. As crianças participantes tinham idade de até três anos e viviam em uma 

comunidade de baixa renda no nordeste do Brasil (Xavier et al. 2009).  

No norte do país, Aragão e colaboradores, revelaram uma positividade para 

sapovírus de 4,9%. As amostras de fezes analisadas eram provenientes de crianças 

hospitalizadas que apresentaram sintomas de gastroenterite e foram analisadas por RT-

PCR convencional (Aragão et al. 2010). Ainda no norte do Brasil, um índice de 

positividade para sapovírus de 9,8% foi relatado por Portal e colaboradores utilizando a 

mesma metodologia. As crianças participantes, encontravam-se hospitalizadas e nem 

todas elas apresentaram sintomas de gastroenterite (Portal et a. 2016). 

No centro-oeste do Brasil, um estudo de monitoramento de calicivírus, 

realizado com crianças assintomáticas e sintomáticas que frequentavam uma creche em 

Goiânia, foi detectada positividade para sapovírus de 4,6% por RT-PCR convencional (de 

Oliveira et al. 2014).  

Trabalhos que tenham utilizado de RT-qPCR para detecção de sapovírus no 

Brasil, são ainda mais escassos. Fioretti e colaboradores, detectaram sapovírus em 3,5% 

das amostras de fezes analisadas. As amostras eram provenientes de pacientes de um 

hospital na cidade do Rio de Janeiro, os quais pertenciam a faixa etária de um mês a 84 

anos de idade. Os resultados mostram que a maioria das amostras positivas eram 

provenientes de crianças menores que 5 anos de idade, e que não houve nenhuma 

positividade nos pacientes com mais de 16 anos de idade (Fioretti et al. 2016). 

Com relação à epidemiologia molecular dos sapovírus, o genótipo GI.1 é 

considerado o mais frequentemente encontrado no mundo, seguido de GI.2 (Wu et al. 

2008, Svraka et al. 2010). Entretanto, tem sido observada certa flutuação dos genótipos 

circulantes de sapovírus em diferentes partes do mundo. Em 2006 foi observada 

predominância do GI.1. Em 2007 o GIV.1 emergiu, sendo inicialmente detectados no 

Japão e posteriormente no Canadá, Estados Unidos e Europa. Entretanto, de 2008 a 2011, 

esta variante não foi detectada em nenhum estudo. Em 2008 o GII.3, foi o mais detectado, 

porém nos anos de 2009 e 2010 sua frequência diminuiu, em contrapartida na Ásia o GI.1 

re-emergiu. (Svraka et al. 2010, Harada et al. 2012, Lee et al. 2012). Em 2010, houve o 

aparecimento do genótipo raro GII.5 em um surto no Japão (Oka et al. 2017). 
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Em um estudo que teve como objetivo a pesquisa de norovírus em amostras 

de swab nasofaringeano de crianças com sintomas de infecção no trato respiratório 

superior, foi observado índice de positividade de 0,5% para norovírus, em amostras 

negativas para diversos vírus respiratórios, sendo que todas as amostras positivas eram 

pertencentes ao genótipo GII.4 (Esposito et al. 2014). Em estudo realizado em nosso 

laboratório, foi observado um índice de 18,8% de positividade para norovírus em 

amostras de fezes de crianças hospitalizadas com sintomas de GEA e ainda de 11,4% em 

amostras do trato respiratório dessas crianças (Dábilla et al. 2017). 

 

1.5 Tratamento, prevenção e controle da infecção por Sapovírus 

 

As infecções por sapovírus que resultam em GEA, geralmente se resolvem 

sem maiores complicações. A principal complicação reportada é a desidratação grave, 

sendo recomendado o tratamento com reposição oral de líquido e eletrólitos. Na maioria 

dos casos de diarreia, o tratamento farmacológico não é recomendado, entretanto para 

GEA causadas por norovírus, o medicamento nitazoxanida tem sido utilizado, uma vez 

que foi observado que este composto, contribuiu para a redução do tempo de duração dos 

sintomas, presume-se que o mecanismo de ação do medicamento seja a interrupção da 

replicação viral (Rossignol & El-Gohary 2006, CDC 2011). Em um estudo recente, com 

o intuito de fornecer dados para o desenvolvimento de um antiviral de amplo espectro, foi 

sugerido que o componente químico teaflavina, presente no chá preto, possui 

propriedades antivirais, inclusive contra calicivírus que infectam animais (Ohba et al. 

2017). Até o momento, não existem medicamentos para o tratamento de GEA causada 

por sapovírus, entretanto, como referido, foi sugerido que a via das COX/PGE2 seria um 

ótimo alvo para atuação de um fármaco (Alfajaro el al. 2017). 

A ausência de um sistema eficiente de cultivo in vitro, a alta variabilidade 

viral e a escassez de informações à cerca da patogênese e imunidade para sapovírus são 

as maiores dificuldades para o sucesso de potenciais vacinas (Green 2013, Debbink et al. 

2014). Entretanto, estudos que envolvem a adaptação de um sistema de cultura de células, 

a fim se obter um cultivo eficiente de calicivírus, estão em desenvolvimento e através 

desses trabalhos, sabe-se que os ácidos biliares atuam como facilitadores da entrada dos 

vírus nas células (Guo et al. 2001, Lu et al. 2016). Estudos com VLPs têm demonstrado o 

seu potencial como alternativas vacinais. A estrutura tridimensional da VLP, a qual se 
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assemelha a partícula viral nativa, entretanto sem a presença de proteínas não-estruturais 

e material genético do vírus, proporciona uma imunogenicidade idêntica as partículas 

virais completas (Green et al. 1997, Kitamoto et al. 2012). 

Diante do exposto, as medidas de interrupção da transmissão são muito 

importantes, tendo em vista que a disseminação de sapovírus está associada a locais com 

aglomerados de pessoas e muitas vezes relacionados a ambientes semi-fechados, como o 

ambiente hospitalar, de forma semelhantes aos fatores de disseminação dos norovírus. 

Medidas preventivas para controle de infecções por sapovírus em ambiente nosocomial 

são referentes a qualidade do manejo de pacientes doentes ou expostos. É necessário que 

haja um sistema eficiente de manejo desses pacientes e medidas de contenção como, por 

exemplo, saneamento básico, lavagem das mãos, cuidados de higiene pessoal, lavagem de 

alimentos, descontaminação das superfícies ambiente nosocomial e em casos mais 

extremos o isolamento de pacientes mais graves ou imunocomprometidos, principalmente 

em ambientes com aglomeração de pessoas, como escolas, creches, asilos entre outros. 

(Hansman et al. 2007, Iizuka et al. 2010, MacCannel et al. 2011).    
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2 JUSTIFICATIVA 

 

A gastroenterite aguda é uma relevante causa de morbidade e mortalidade no 

mundo. Esta síndrome está relacionada ainda a elevados índices de hospitalizações e a 

custos significativos para o sistema de saúde público e privado e a elevado impacto social 

(Thongprachum et al. 2015).  

Pesquisas que tenham como objetivo a vigilância para os calicivírus, em 

diferentes populações e tipos de amostras clínicas, são de extrema importância. A 

identificação de agentes virais causadores de gastroenterite é importante para o 

entendimento da frequência de ocorrência desses vírus, da epidemiologia molecular dos 

vírus gastroentéricos, bem como para que haja um melhor direcionamento do tratamento 

das pessoas acometidas pela síndrome. 

Ademais, a pesquisa de sapovírus em diferentes espécimes clínicos, como o 

swab nasofaringeano, pode trazer maiores informações sobre a patogenia viral, além de 

possíveis rotas alternativas de transmissão viral. Estudo recente, conduzido no 

Laboratório de Virologia Humana/IPTSP/UFG, revelou a presença de norovírus em 

amostras do trato respiratório de crianças hospitalizadas em Goiânia, Goiás (Dábilla et 

al., 2017), o que nos motivou a pesquisar sapovírus em amostras de swab nasofaringeano.  

Os resultados do estudo poderão ainda contribuir com informações sobre a 

ocorrência de sapovírus em crianças hospitalizadas em Goiânia, bem como com a 

patogênese viral, e possíveis associações entre carga viral de sapovírus e sintomas 

apresentados pelas crianças participantes, sendo ainda o primeiro estudo a pesquisar e 

detectar sapovírus em amostras do trato respiratório.   
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3 OBJETIVOS 

 

Investigar a ocorrência de sapovírus em amostras de clínicas de crianças, 

menores de seis anos, com sintomas de gastroenterite aguda hospitalizadas em um 

hospital em Goiânia, no período de maio de 2014 a maio de 2015. 

 

3.1 Objetivos específicos:  

 Pesquisar sapovírus em amostras clínicas (fezes e swab nasogaringeano) 

provenientes de crianças menores de seis anos de idade, hospitalizadas, que 

apresentaram sintomas de gastroenterite aguda;  

 Relacionar a positividade e a carga viral (cópias genômicas/mL) nas amostras 

clínicas investigadas com as características gerais e sintomas apresentados pelas 

crianças;  

 Avaliar a positividade e carga viral para sapovírus, considerando os meses de 

coleta das amostras, em associação com parâmetros meteorológicos. 
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4 MÉTODOS 

 

4.1. Local de estudo   

O Hospital Materno Infantil (HMI) é um dos hospitais de referência para o 

atendimento pediátrico em casos de média e alta complexidade em Goiás. Além do 

atendimento ambulatorial e de urgência e emergência, possui atendimento nas 

especialidades de pediatria, ginecologia e gestação de alto risco, sendo toda sua atenção 

voltada para saúde da mulher e da criança.  

4.2. Delineamento e população de estudo 

Este projeto foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa do Hospital das 

Clínicas da Universidade Federal de Goiás (CAAE 37305314.7.0000.5078) (Anexo 1) e 

trata-se de um estudo observacional, de corte transversal para pesquisa de sapovírus em 

amostras de fezes e swab nasofaringeano, que ocorreu entre maio de 2014 a maio de 

2015. 

A população de estudo foi composta de crianças com idade de até seis anos, 

que apresentaram sintomas gastroentéricos no momento da coleta e estavam 

hospitalizadas no HMI, as quais foram incluídas mediante abordagem direta dos possíveis 

casos selecionáveis. A definição para o quadro sintomático foi realizada através de uma 

avaliação dos prontuários/fichas, por membros da equipe de pesquisa, sendo considerados 

os sintomas gastroentérico (diarreia e vômito). Não foram selecionadas crianças que não 

se enquadraram nestes critérios.  

Procedeu-se com o esclarecimento a respeito dos objetivos da pesquisa e 

metodologia de coleta de amostra aos responsáveis, que quando consentido, foi obtida a 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE – Anexo 2), sendo 

então, realizada entrevista para preenchimento do questionário contendo dados clínicos e 

epidemiológicos (Anexo 3) e a coleta de amostras de fezes e swab nasofaringeano. 
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Figura 5. Fluxograma da metodologia do estudo.  

4.3. Coleta e preparo das amostras clínicas (fezes e swab nasofaringeano) 

Os swabs (FLOQSwabs, Copan, Brescia, Itália) nasofaringeanos foram 

coletados conforme descrição de Lambert e colaboradores (2008) e armazenados em tubo 

também estéril, identificados, contendo meio MEM (Meio Mínimo Essencial – Grand 

Island, USA) para transporte. As amostras em MEM foram homogeneizadas em vórtex e 

centrifugadas a 1300 x g, 10ºC por dez minutos (Centrifuge Universal 320R – Hettich). O 

sobrenadante foi separado do sedimento celular e as alíquotas foram armazenadas em 

criotubo à -80ºC até a realização dos ensaios moleculares.  

As amostras de fezes foram coletadas em frascos coletores estéreis e 

armazenadas a 4°C até serem transportadas para o laboratório de Virologia/IPTSP/UFG. 

Foram então processadas a fim de se obter uma suspensão fecal a 20% em tampão salina 



23 

 

 

fosfato (PBS). Para realizar a suspensão, foi utilizada uma pequena porção das fezes 

homogeneizadas com 4 mL de PBS e clarificadas por centrifugação a 2.000 x g por sete 

minutos, e os sobrenadantes recolhidos e estocados em duas alíquotas a -20°C e outra a -

80°C até o momento do uso. As amostras de fezes e swab nasofaringeano foram 

preparadas separadamente em cabines biológicas com fluxo laminar e luz UV, com o 

intuito de evitar a contaminação entre as mesmas.  

 

4.4. Pesquisa e determinação da carga viral de Sapovírus 

Para a determinação da carga viral foram utilizadas diluições seriadas de 

plasmídeo recombinante, construído no Laboratório de Virologia Humana/IPTSP/UFG, 

contendo inserto da junção polimerase/capsídeo de Sapovírus GI.1, proveniente de 

amostra previamente sequenciada (Dábilla et al. 2016).  

4.4.1. Padronização da curva padrão do RT-qPCR para sapovírus 

A curva padrão da RT-qPCR foi construída a partir do plasmídeo extraído, 

purificado e linearizado. O DNA plasmidial purificado foi quantificado por fluorometria 

utilizando o aparelho Qubit® 2.0 (Thermo Fisher Scientific). Após quantificação, foi 

calculada a equivalência de concentração (em g) e número de moléculas de DNA. O 

tamanho total do inserto com o plasmídeo é de 3449 pb para sapovírus. Para o cálculo do 

número de moléculas de DNA foi utilizada a seguinte fórmula: [((Xg/μL DNA)/(tamanho 

do plasmídeo com inserto x 660))] x 6.022 x 1023 = Y moléculas/μl.  

Após o cálculo, diluições seriadas (fator 10 de diluição) foram realizadas (109 

a 10-1) e testadas no aparelho de real time Rotor-Gene® Q 5plex HRM System 

(Qiagen®). A RT-qPCR Sapovírus foi realizada seguindo as orientações de Oka et al. 

(2006). A validação da curva foi obtida pelo coeficiente de correlação (R > 0.99) e o 

limite de detecção foi considerado ≥ 39 ciclos. Posteriormente, as diluições do plasmídeo 

foram distribuídas em alíquotas de 200 μL e congeladas a – 80 °C.  

 

4.4.2. Extração do RNA viral da amostra de swab nasofaringeano  

O RNA viral foi extraído a partir de 200µL da amostra de swab 

nasofaringeano processada utilizando o Kit QIAamp® cador® Pathogen Mini Kit 
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(Qiagen - Hilden, Alemanha), seguindo as instruções do fabricante. O procedimento foi 

realizado de forma a evitar possíveis contaminações, além da adição de um controle 

negativo (tubo contendo água Mili - Q) em cada extração realizada. As amostras foram 

tratadas com proteinase K e RNA carreador com posterior homogeneização em vórtex. 

Adiciona-se tampão de lise e nova homogeneização. Posteriormente o lisado foi 

transferido para mini-colunas fornecidas pelo kit, seguido de duas etapas de lavagem com 

tampões específicos. Por fim, 150 µL do tampão fornecido pelo kit foram utilizados para 

eluição das amostras, que foram armazenadas a -80°C até o momento do uso.   

4.4.3. Extração do RNA viral de amostras de fezes  

A extração de RNA viral foi realizada a partir das suspensões fecais, 

utilizando-se kit comercial (QIAamp Viral RNA Mini Kit (Qiagen - Hilden, Alemanha), 

seguindo instruções do fabricante. As amostras foram inicialmente incubadas a 

temperatura ambiente por dez minutos com tampões de lise fornecidos pelo kit. Em 

seguida, foram adicionados 560 µL de etanol às amostras, que foram aplicadas em 

colunas, e o lisado foi descartado por centrifugação. A etapa seguinte consistiu de 

sucessivas etapas de lavagem utilizando 500 µL dos tampões fornecidos pelo kit. Por fim, 

60 µL do tampão fornecido pelo kit foi utilizado para promover a eluição das amostras, 

que foram posteriormente armazenadas a -80°C até o momento do uso.  

4.4.4. RT-qPCR de sapovírus para determinação da carga viral  

O RT-qPCR foi realizado em ambas as amostras (fezes e swab 

nasofaringeano) conforme descrito por Oka e colaboradores (2006), com pequenas 

modificações. A reação consistiu do uso de 5 μL de material extraído em um volume final 

de reação de 20µL, contendo 10 µL de Tampão Path-ID tm multiplex One-Step RT-

qPCR 1X (Applied Biosystems – Carlsbad, CA, USA), 1,0 µL de Multiplex Enzyme Mix, 

0,75 µL (0,9 μM) de cada iniciador e 0,5µL (0,225 μM) da sonda TaqMan (Quadro 2), a 

fim de amplificar a região da polimerase-capsídeo. A região da polimerase a mais 

conservada e indicada para caracterizar o RNA viral dos sapovírus e a região do capsídeo, 

sendo a mais variável, possibilitando a detecção das diferentes variantes dos genogrupos 

I, II e IV (Figura 7). Entretanto para a caracterização molecular é necessário o 

sequenciamento. O aparelho utilizado foi o Rotor-Gene® Q 5plex HRM System 

(Qiagen®), seguindo o seguinte protocolo de ciclagem:  
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Transcrição Reversa:  50ºC – 10 min  

Inativação da RT:  95ºC – 10 min 

Desnaturação:   94ºC – 15 seg    40 Ciclos   

Anelamento e extensão: 60ºC – 1 min         

 
Quadro 3. Iniciadores e Sonda utilizados para reação de RT-qPCR para sapovírus 

Nome Sequencia 5’ – 3’ Sentido Localização 

Sapovírus124F GAYCASGCTCTCGCYACCTAC Sense 5078 – 5098 

Sapovírus1F TGGGCCCTCGCCACCTAC Sense 700 – 717 

Sapovírus1245R CCCTCCATYTCAAACACTA Antisense 5163 – 5181 

Sapovírus124TP 
FAMb – CCRCCTATRAACCA 

MGB – NFQe 
Antisense 5105 – 5118 

Sequências de iniciadores descritos por Kojima (2002), Hill (2010), e Oka (2006). b – FAM - corante repórter 

6-carboxifluoresceína. e – MGB – minor groove binder - NFQ – non-fluorecent quencher. 

 

Figura 6: Representação esquemática da região alvo (Polimerase-Capsídeo) de 

detecção do genoma viral de Sapovírus. Fonte: Oka et al. 2015, com modificações. 

4.5 Análise estatística 

Para a análise estatística dos dados foi utilizado o programa SPSS versão 

10.0, utilizando o teste de qui-quadrado (χ2) e, quando aplicável foi utilizado o teste 

exato de Fisher. A significância estatística dos dados foi avaliada considerando intervalo 

de confiança de 95%. 
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5 RESULTADOS 

 

Participaram do estudo, 102 crianças com sintomas de gastroenterite aguda, 

das quais foram obtidas uma amostra de fezes e uma de amostra de swab nasofaringeano. 

Foram, portanto coletadas 204 amostras clínicas no período de maio de 2014 a maio de 

2015. Das 102 crianças, 57,8% (59/102) são do sexo masculino. A idade das crianças 

variou de um mês a 70 meses, (média de 17 meses), sendo que as crianças com até dois 

anos representaram 72,5% (74/102) do total de participantes (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Análise univariada das características gerais das crianças em relação a positividade global para sapovírus. 

Características N (%) Positividade/Total  % p 

Sexo     

Feminino 43 (42,2) 19/43 44,1 0,6 

Masculino 59 (57,8) 29/59 49,1  

Idade (meses)     

49 – 72 8 (7,8) 3/8 37,5 0,7 

25 – 48 20 (19,6) 11/20 55 0,4 

0 – 24 74 (72,5) 34/74 45,9 0,7 

Sintomas de GEA     

Vômito sem diarreia* 16 (15,7) 6/16 37,5 0,4 

Diarreia sem vômito* 31(30,4) 12/31 38,7 0,2 

Diarreia e vômito* 55 (53,9) 30/55 54,5 0,1 

Sintomas respiratórios     

Presente 82 (80,4) 40/82 48,8 0,4 

Ausente 20 (19,6) 8/20 40,0  

Período     

Seco 52 (51) 16/52 30,7 0,001 

Chuvoso 50 (49) 32/50 64  

TOTAL 102 (100) 48/102 47,0  

*: associados ou não a febre e/ou dor abdominal. 

 

Das 102 crianças, 55 (53,9%) apresentaram diarreia e vômito associados a 

outros sintomas e 80,4% (82/102) apresentaram sintomas respiratórios. Quanto à 

positividade global, 47% (48/102) das crianças foram positivas para sapovírus em pelo 

menos uma das amostras coletadas, sendo observado um resultado estatisticamente 
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significativo (p= 0,001), para aquelas crianças com positividade para sapovírus em que 

tiveram suas amostras coletadas durante o período chuvoso (Tabela 1).  

Quando analisadas a positividade para sapovírus em relação a amostras, foi 

observado que das 102 crianças participantes do estudo, 11 (10,7%) foram positivas para 

sapovírus apenas nas amostras de fezes (Tabela 2). Não foi observado resultado 

estatisticamente significativo para a relação entre positividade para este espécime clinico 

e as características apresentadas por essas crianças. Entretanto, 90,9% (10/11) das 

crianças com positividade para sapovírus na amostra de fezes, tinham menos de 24 meses  

de idade e 81,8% (9/11) apresentaram diarreia e vômito podendo ainda estar associados a 

febre e/ou dor abdominal. 

 

 

Tabela 2. Análise univariada das características gerais das crianças em relação a positividade para sapovírus nas 

amostras de fezes, swab e ambos. 

Características Fezes % p Swab % p Ambos % p 

Sexo          

Feminino 4/43 9,3 0,7 13/43 30,2 0,7 2/43 4,6 0,4 

Masculino 7/59 11,8  16/59 27,1  6/59 10,1  

Idade (meses)          

49 – 72 0/8 0 0,5 2/8 25,0 1,0 1/8 12,5 0,4 

25 – 48 1/20 5,0 0,6 9/20 45,0 0,06 1/20 5,0 1,0 

0 – 24 10/74 13,5 0,2 18/74 24,3 0,1 6/74 8,1 1,0 

Sintomas de GEA          

Vômito sem diarreia* 0/16 0 0,2 3/16 18,7 0,5 3/16 18,7 0,1 

Diarreia sem vômito* 2/31 6,4 0,4 9/31 29,0 0,9 1/31 3,2 0,4 

Diarreia e vômito* 9/55 16,3 0,06 17/55 30,9 0,5 4/55 16 1,0 

Sintomas 

respiratórios 
         

Presente 9/82 10,9 1,0 24/82 29,2 0,7 7/82  1,0 

Ausente 2/20 10,0  5/20 25,0  1/20   

Período          

Seco 5/52 9,6 0,6 9/52 17,3 0,01 2/52 3,8 0,1 

Chuvoso 6/50 12,0  20/50 40,0  6/50 12  

TOTAL 11/102 10,7  29/102 28,4  8/102 7,8  

*: associados ou não a febre e/ou dor abdominal. 
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 Para as crianças com positividade para sapovírus apenas nas amostras de 

swab nasofaringeano, foi obtido um índice de detecção de 28,4% (29/102) (Tabela 2). 

Foi observado um resultado estatisticamente significativo (p=0,01), para a positividade de 

sapovírus neste espécime clínico, em amostras obtidas no período chuvoso. Quando 

considerados os índices pluviométricos, bem como a umidade relativa do ar, nos períodos 

de maio de 2014 a maio de 2015, pôde ser observado, em geral, que houve uma 

predominância da circulação de sapovírus em relação as amostras de swab 

nasofaringeano nos meses em que estes parâmetros estiveram mais elevados, o que não 

foi observado para as amostras de fezes (Figura 7). 

 

Figura 7. Percentual de positividade para sapovírus em relação ao índice 

pluviométrico (mm³) (A). Percentual de positividade para sapovírus em 

relação à umidade relativa do ar (%) (B), considerando o período de maio 

de 2014 a maio de 2015. 
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Apesar de não ter sido estatisticamente significativa a relação entre 

características das crianças e a positividade para sapovírus nas amostras de swab 

nasofaringeano, notou-se que entre as positivas para este espécime clínico, 62,0% (18/29) 

eram menores de 24 meses de idade, 58,6% (17/29) apresentaram diarreia e vômito, 

podendo ainda estar associados a febre e/ou dor abdominal e 82,7% (24/29) apresentaram 

pelo menos um sintoma respiratório (tosse e/ou chiado). 

Quanto às crianças com positividade para sapovírus tanto nas amostras de 

fezes quanto nas amostras de swab nasofaringeano não foi observado resultado 

estatisticamente relevante. Entretanto a diarreia se manifestou em 5/8 (62,5%) e o vômito 

em 7/8 (87,5%) destas.  

Quando analisadas as cargas virais para sapovírus, constatou-se uma variação 

de 3,33 x 107 CG/mL até 1,32 x 109 CG/mL com mediana 7,77 x 108 CG/mL para as 

amostras de fezes (Gráfico 1). Para analisar a relação entre as características gerais das 

crianças com a carga viral, as amostras positivas para sapovírus foram divididas em dois 

grupos, sendo eles, com carga viral abaixo da mediana ou acima da mediana. Das 11 

crianças com apenas as amostras de fezes positivas para sapovírus, cinco amostras foram 

consideradas abaixo da mediana e seis amostras acima da mediana.  

 

 
Gráfico 1. Diagrama de caixa da variação de carga viral de sapovírus nas 

amostras de fezes. 
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Não foi observada nenhuma significância estatística entre os dados 

analisados. Entretanto, notou-se que todas as seis crianças com carga viral acima da 

mediana nas amostras de fezes eram menores de 24 meses de idade, além disso, todas 

elas apresentaram sintomas respiratórios. 

Em relação a carga viral das amostras de swab nasofaringeano, foi observada 

uma variação de 2,50 x 107 CG/mL até 2,12 x 1010 CG/mL com mediana 1,54 x 108 

CG/mL (Gráfico 2). De um total de 29 amostras positivas para sapovírus apenas nos 

swabs nasofaringeanos, 14 amostras tinham com carga viral para sapovírus acima da 

mediana e 15 amostras com carga viral abaixo da mediana.  

 
Gráfico 2. Diagrama de caixa da variação de carga viral de sapovírus nas 

amostras de swab nasofaringeano. 

 

A análise estatística em relação as características gerais das crianças e a carga 

viral nas amostras de swabs nasofaringeanos, foi significativa somente em relação ao 

período de coleta (13/14 p= 0,01). Entretanto, notou-se uma maior frequência (71,4% 

10/14) em relação a carga viral acima da mediana entre as crianças menores de 24 meses 

de idade, bem como uma maior frequência (85,7% 12/14) em relação a carga viral acima 

da mediana entre as crianças que manifestaram sintomas respiratórios. É importante 

ressaltar que duas crianças apresentaram carga viral nos swabs consideravelmente mais 

elevada se comparada com as demais, sendo que ambas eram menores de 24 meses de 
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idade, apresentaram diarreia e tiveram suas amostras coletadas durante o período 

chuvoso. 

A carga viral das amostras proveniente das crianças com positividade em 

ambos espécimes clínicos, variou de 6,70 x 107 CG/mL a 8,26 x 1010 CG/mL nas 

amostras de fezes, com mediana de 2,33 x 108 CG/mL. Para as amostras de swab 

nasofaringeano, foi observada uma variação de 2,49 x 107 CG/mL a 3,57 x 1010 CG/mL, 

com mediana de 2,67 x 108 CG/mL (Gráfico 3). 

 

Gráfico 3. Diagrama de caixa da variação de carga viral de sapovírus nas amostras provenientes 

de crianças com positividade em amobos espécimes clínicos (fezes e swab nasofaringeano). 

 

Quando consideradas as características gerais das crianças com positividade 

para sapovírus em ambos espécimes clínicos, não foi obtido resultado estatisticamente 

significativo. Porém, foi constatado que duas das crianças que foram positivas para 

sapovírus em ambos os espécimes clínicos, uma delas apresentou carga viral 

consideravelmente mais elevada na amostra de fezes, quando comparada com as demais. 

Esta mesma constatação foi observada em relação a amostra de swab nasofaringeano de 

outra criança (Gráfico 3). Notou-se também que ambas manifestaram vômito e sintomas 

respiratórios, mas apenas a criança com a maior carga viral no swab nasofaringeano, 

manifestou diarreia. 
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6 DISCUSSÃO 

 

No presente estudo, foram incluídas 102 crianças, sendo estas distribuídas de 

forma homogênea entre os sexos. Em relação a idade, foi observado que a maioria 72,5% 

(74/102) das crianças participantes eram menores de 24 meses de idade. Observou-se 

também que 53,9% (55/102) apresentaram os sintomas de diarreia e vômito em 

associação, podendo ainda estarem acompanhados de febre e/ou dor abdominal. Os 

sintomas respiratórios também foram analisados e manifestados em 80,4% (62/102) das 

crianças. Quanto ao período de coleta foi observada distribuição homogênea do número 

de amostras em relação ao período de coleta. 

Neste trabalho, foram observados índices de positividade consideráveis para 

sapovírus. Sendo que 10,7% (11/102), das crianças foram positivas para sapovírus apenas 

nas amostras de fezes, 28,4% (29/102) apenas nas amostras de swab nasofaringeano e de 

7,8% (8/102) para ambos os espécimes clínicos, totalizando uma positividade global de 

47,0% (48/102) para sapovírus. Harada e colaboradores detectaram um elevado índice de 

positividade para sapovírus em 19,2% das amostras de fezes, utilizando de RT-PCR 

convencional. Entretanto, no referido estudo, apesar das amostras serem provenientes de 

pacientes hospitalizados, a faixa etária das crianças participantes variou de um mês a 60 

anos de idade, sendo importante ressaltar que a maioria deles era representada por 

crianças menores de cinco anos (Harada et al. 2009).  

Em trabalhos que utilizaram RT-qPCR para investigação de sapovírus, em 

diferentes lugares do mundo, a partir de amostras de fezes, nota-se uma positividade 

inferior ao do presente estudo. Em estudo realizado na Índia sapovírus foram detectados 

em 5,6% das amostras. Entretanto a população do estudo tratava-se de crianças que não 

apresentaram sintomas de GEA e também não estavam hospitalizadas (Grant et al. 2017). 

Em crianças com sintomas de GEA, porém não hospitalizadas, observa-se uma 

positividade que varia de 1,4% (Trang et al. 2012) a 18% (Matussek et al. 2015). Um 

índice de 4,6% (Lasure & Gopalkrisha 2017) e 7% (Liu et al. 2015), foi descrito em 

crianças sintomáticas e hospitalizadas.  

Em estudo conduzido na África, os sapovírus foram detectados em 19,1% das 

amostras de fezes de crianças sintomáticas e hospitalizadas, sendo a população do estudo 

era parcialmente composta por crianças portadoras do HIV (Page et al. 2016). Em estudo 

mais recente foi detectada frequência de sapovírus de 4,3% em crianças sintomáticas ou 
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assintomáticas, sendo estas hospitalizadas (Leblanc et al. 2017). Existem poucos estudos 

disponíveis que avaliem a positividade para sapovírus em crianças hospitalizadas com 

sintomas de gastroenterite. Os dados disponíveis demonstram uma grande variação nos 

índices de positividade, sendo estes índices, de uma forma geral, inferiores aos 

encontrados neste estudo. 

No Brasil, os dados reportados sobre positividade para sapovírus são mais 

baixos do que os observados neste estudo. Nota-se uma positividade de 2,5% (Aragão et 

al. 2013) e de 4,9% (Aragão et al. 2010) em crianças sintomáticas mas não hospitalizadas 

e de 4,6% em crianças sintomáticas e assintomáticas porém não hospitalizadas (de 

Oliveira et al. 2014) e índices de 1,4% (Xavier et al. 2009) e de 9,8% em crianças 

hospitalizadas e sintomáticas (Portal et al. 2016). É importante ressaltar que nesses 

estudos a pesquisa de sapovírus foi realizada utilizando RT-PCR convencional.  

Ao nosso conhecimento, em apenas um estudo conduzido no Brasil foi 

utilizada a técnica de RT-qPCR para a pesquisa de sapovírus, sendo observada uma 

positividade global de 3,5% em amostras fecais provenientes de indivíduos que 

apresentavam idade de um mês a 84 anos. A maioria das amostras positivas para 

sapovírus eram de crianças menores de cinco anos, sendo que nenhuma amostra 

proveniente dos participantes acima de 16 anos foi positiva para sapovirus. Esses dados 

reforçam a maior ocorrência de sapovírus em populações pediátricas (Mônica et al. 2007, 

Matussek et al. 2015). 

A maior sensibilidade da técnica RT-qPCR em relação a RT-PCR 

convencional para detecção de sapovírus (Oka et al. 2006), em associação ao fato de que 

a população do presente estudo seja predominantemente composta por crianças que 

estavam hospitalizadas e manifestando sintomas gastroentéricos, poderiam justificar os 

elevados índices encontrados, em comparação aos dados de outros estudos.  Isso 

demonstra a importância da investigação de sapovírus principalmente em crianças 

sintomáticas e em países emergentes, utilizando-se métodos moleculares mais sensíveis. 

Quando analisada a relação entre positividade para sapovírus nas amostras de 

fezes com as características apresentadas pelas crianças, notou-se que 90,9% (10/11) das 

crianças tinha até 24 meses de idade. Estes resultados corroboram os descritos na 

literatura, que reportam uma maior positividade de sapovírus em crianças menores de 

cinco anos, sendo as crianças com até 24 meses de idade mais acometidas (Dey et al. 

2007, Milazzo et al. 2002, Grant et al. 2017, Lasure & Gopalkrisha 2017). 
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Em relação aos sintomas, todas as crianças com positividade nas fezes 

manifestaram diarreia e 81,8% (9/11) manifestaram vômito. Dados disponíveis na 

literatura, demonstram uma frequência de manifestação da diarreia que corroboram com 

os resultados do presente estudo, mostrando uma variação de 84% a 100% entre os casos 

positivos para sapovírus, e de vômito entre 23,5% e 76% (Rockx et al. 2002, Dey et al. 

2007, Medici et al. 2012, Matussek et al. 2015, Lasure & Gopalkrisha 2017). 

A avaliação da relação entre sintomas e positividade, é geralmente realizada 

utilizando-se o método do score de gravidade clínica para gastroenterite, de acordo com o 

sistema de pontuação Ruuska-Vesikari (Ruuska e Vesikari 1990, Corcoran et al. 2014). 

Sendo necessário, para sua utilização, contabilizar dias de duração dos sintomas bem 

como a frequência da ocorrência diária desses sintomas. Não sendo possível portanto 

realizar a análise seguindo este critério, por este se tratar de um estudo observacional de 

corte transversal. 

Até a presente data, não existem estudos que tenham pesquisado e 

identificado sapovírus em amostras do trato respiratório. No entanto, a investigação de 

sapovirus em outros espécimes clínicos é de extrema importância, pois o melhor 

entendimento da patogênese do vírus pode auxiliar no desenvolvimento de medidas 

preventivas e terapêuticas eficazes. Neste estudo, sapovírus foram detectados pela 

primeira vez com um índice de positividade considerável em amostras de swab 

nasofaringeano. Estes resultados sugerem que a presença deste agente no trato 

respiratório, poderia significar uma possível rota alternativa de transmissão, ou ainda um 

sítio de persistência viral. 

Em estudo objetivando a detecção de norovírus em amostras do trato 

respiratório, foi observada uma positividade de 0,5% em amostras provenientes de 

crianças que apresentavam sintomas respiratórios no momento da coleta, sendo 

observado que, as crianças positivas para norovírus apresentaram sintomas 

gastroentéricos posteriormente à detecção do vírus em amostras respiratórias (Esposito et 

al. 2014). Recentemente em nosso laboratório, o norovírus foi detectado em 11,4% das 

amostras do trato respiratório, provenientes de crianças com sintomas gastroentéricos 

(Dábilla et al. 2017). Estes resultados fortalecem a necessidade de se realizar a pesquisa 

de calicivírus em diferentes espécimes clínicos, bem como de mais estudos que possam 

esclarecer melhor este achado. 
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A presença de sapovírus em amostras do trato respiratório, não foi 

estatisticamente associada às características gerais das crianças. Entretanto, com relação 

ao período de coleta, a positividade para sapovírus foi estatisticamente significativa no 

período chuvoso (p=0,001), o que não foi observado para a positividade em amostras 

fecais. Embora não existam dados sobre sapovírus no trato respiratório, alguns estudos 

revelam uma maior frequência de positividade para sapovírus em amostras de fezes, nos 

meses mais frios do ano, tanto em países com clima predominantemente frios como em 

países de clima temperado (Dey et al. 2007. Chhabra et al. 2013, Phan et al. 2000). 

É importante ressaltar, que o vômito não foi manifestado por todas as crianças 

com positividade para sapovírus nas amostras de swab nasofaringeano, tanto para aquelas 

crianças com apenas o swabs nasofaringeano 68,9% (20/29) positivo para sapovirus, 

como também para aquelas que foram positivas em ambos espécimes clínicos 87,5% 

(7/8). Isso sugere que a presença de sapovírus no trato respiratório, não seja devido 

somente à ocorrência de refluxo, sendo necessário a realização de estudos adicionais, 

para que seja melhor esclarecida a presença do vírus no trato respiratório, seja pela 

possível via de transmissão como também um potencial sítio de replicação. Além disso, a 

manifestação de sintomas respiratórios em 80,4% (82/102) das participantes e em 48,8% 

(40/102) das crianças positivas para sapovírus em pelo menos uma das amostras, poderia 

sugerir um quadro de maior susceptibilidade a infecções, justificando assim os elevados 

índices de positividade encontrados, contudo, para estabelecer a relação destes achados 

são necessários mais estudos. 

As cargas virais detectadas nas fezes foram altas, variando de 3,33 x 107 

CG/mL até 1,32 x 109 CG/mL. Em relação à avaliação de carga viral para sapovírus, os 

trabalhos existentes, demonstram uma variação de 2,8 x 104 a 2,5 x 1011 CG/mL de 

sapovírus em amostras de fezes provenientes de crianças (Hansman et al. 2007; Yoshida 

et al. 2009).  Para as amostras de swab nasofaringeano, foi observada uma variação de 

2,50 x 107 CG/mL até 2,12 x 1010 CG/mL. Quando analisadas a relação entre carga viral 

acima da mediana das amostras positivas para sapovírus, tanto nas amostras de fezes, 

como para as amostras de swab nasofaringeano, com características gerais e sintomas 

apresentados, não foi observada significância estatística. Entretanto, até a presente data, 

não existem estudos que correlacionem o número de cópias genômicas de sapovírus 

presente nas amostras de fezes com as características apresentadas pelas crianças. Para 

norovírus, já foi relatado que amostras de fezes apresentaram com maiores cargas virais 
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em crianças que manifestaram sintomas de gastroenterite, quando comparada a crianças 

assintomáticas (Barreira et al. 2010; Dábilla et al. 2017; Shioda et al. 2017).  

Os dados descritos na literatura, sobre detecção e determinação de carga viral 

para sapovírus, no Brasil e no mundo, ainda são escassos. O presente estudo, além de 

fornecer dados sobre a detecção, determinação da carga viral, teve como intuito realizar 

ainda a análise da relação entre essas variantes como as características gerais das 

crianças, como sexo, idade, sintomas gastroentéricos, sintomas respiratórios e período de 

coleta. Observou-se que os índices de positividade de sapovírus foram mais elevados que 

da maioria dos estudos descritos na literatura. Os resultados obtidos em relação a carga 

viral, corroboram com os descritos na literatura, e reforçam a necessidade do uso do qRT-

PCR como ferramenta sensível para o diagnóstico dos calicivírus. O achado de sapovírus 

em amostras do trato respiratório é relevante e sugere que o trato respiratório, poderia ser 

uma rota de transmissão para sapovírus ou ainda um sítio de persistência viral. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 No presente estudo, foram analisadas amostras de fezes e swab 

nasofaringeano. Foram observados índices consideráveis de positividade para sapovirus 

em ambos espécimes clínicos, sendo os maiores índices detectados nos swabs 

nasofaringeanos. 

 Em relação às características apresentadas pelas crianças, foi observado 

que a maioria das crianças positivas para sapovírus se encontravam na faixa etária de até 

24 meses de idade, bem como manifestaram diarreia e vômito em associação, podendo 

esses sintomas estarem associados à febre e/ou dor abdominal. 

 Foram observadas elevadas cargas virais em ambos os tipos de amostras, 

sendo a mediana da carga viral 3,68 x 108 CG/mL nas amostras de fezes e 1,95 x 108 

CG/mL nas amostras de swab nasofaringeano. Não foram observadas correlações entre a 

carga viral e características gerais das crianças.  

 As amostras de swab nasofaringeano que tiveram carga viral acima da 

mediana foram coletadas durante o período chuvoso. 
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Anexo 2. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
 
 

Termo de consentimento livre e esclarecido  
Título do projeto de pesquisa: Detecção de Bocavírus Humano (HBoV) em 
crianças com infecção respiratória e/ou gastroenterite: estudo caso-controle.  
Pesquisador responsável: Teresinha Teixeira de Sousa Orientadora: Profa. Divina 

das Dores de Paula Cardoso. 

 

Nome do sujeito de 

Pesquisa:........................................................................................... 

 
Você autoriza a criança a participar de uma pesquisa, em que ela, seu filho 

(a) ou a criança pela qual você é responsável está sendo convidado (a) como 

voluntário(a) a fazer parte deste estudo que tem como título: ¨Detecção de 

Bocavírus Humano (HBoV) em crianças com infecção respiratória e/ou 

gastroenterite: estudo caso-controle¨.  
Meu nome é Teresinha Teixeira de Sousa, sou a pesquisadora responsável e 

minha área de atuação é de médica pneumologita, aluna de doutorado da 

UFG/IPTSP. A participação da criança é importante, mas antes de decidir se você 

quer que ela faça parte da pesquisa em que é preciso coletar fezes e secreção do 

nariz de crianças doentes (com infecções respiratórias e com gastroenterite-

diarréia) e também daquelas sem estas doenças (que é o grupo controle, estudar a 

presença do vírus em quem não está doente), é preciso que o senhor ou a senhora, 

entenda o motivo da pesquisa: o convite esta sendo feito porque os vírus 

respiratórios e entéricos são causas comuns de infecções respiratórias e de 

gastroenterite em crianças.  
Vários novos vírus estão sendo descobertos e pouco se conhece sobre seu 

impacto (importância) em pacientes com essas doenças. Esta pesquisa pretende 

estudar as infecções respiratórias e gastroenterite por vírus (bocavírus 

humano/HBoV) em crianças com idades abaixo de 5 anos. Durante o período de 

um ano atendidas no Hospital Materno Infantil de Goiânia/Goiás. A pesquisa será 

realizada em crianças com sintomas clínicos (casos) de infecção respiratória e/ou 

gastroenterite e comparar o vírus também em pacientes sem estas doenças (que é o 

grupo controle, onde estudamos o vírus também em quem está sadio, pois em 

alguns casos a criança pode ser portadora dos vírus , mas não manifestar a doença). 

Após o atendimento do paciente pelos pediatras do hospital, um dos membros da 

equipe pedirá autorização para os pais e/ou responsáveis pelas crianças e explicará 

em detalhes todos os procedimentos para a pesquisa: haverá o preenchimento de 

um questionário e uma coleta de cada material (secreção nasal e fezes), em todas as 

crianças tanto as doentes como as sadias que estão no hospital por outros motivos. 

Todos estes procedimentos serão feitos pela pesquisadora responsável (Teresinha, 

médica) em sala ao lado do ambulatório no térreo e sala procedimentos no segundo 

andar / enfermarias do Hospital Materno Infantil, onde será garantida a privacidade 

da criança, por ocasião das consultas e/ou hospitalização, sem a necessidade de 

comparecimento ou retorno ao Hospital por motivo relacionado à Pesquisa.  
Os exames de fezes e secreção nasal não substituirão os exames 

regularmente colhidos no Hospital como parte do seguimento médico dos 
pacientes. A participação de seu filho (a) ou a criança pela qual você é responsável 
é importante, mas você e a criança podem recusar participar da pesquisa a qualquer 
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momento. Os procedimentos apresentam riscos baixos à integridade física da 
criança, serão realizados pela pesquisadora (Teresinha) e consistem em: Coleta de 
lavado nasal é feita através de uma pequena sonda com soro fisiológico, 
introduzida nas narinas e aspirada (¨como uma lavagem do nariz com soro, só que 
aspirado o líquido de volta¨), podendo ocorrer desconforto local e muito raramente 
pequeno sangramento nasal, sem danos posteriormente para a criança. E a coleta de 
fezes é espontânea, durante a evacuação, a qual será recolhida em um frasco 
específico, sem a utilização de medicação ou instrumentos para tal. Não 
acarretando nenhum desconforto direto, podendo ser acompanhado pelo 
responsável legal da criança. Além da coleta das amostras de secreções nasais e de 
fezes, o responsável pela criança deverá responder um questionário para o registro 

das informações pessoais da criança e a pesquisadora poderá, também, anotar dados 
dos prontuários. O destino dessas amostras será para o Laboratório de Virologia 
Humano da UFG/IPTSP, onde por exames moleculares os vírus respiratórios e 
entéricos serão detectados através de técnicas laboratoriais sofisticadas chamadas 
de PCR em tempo real (material genético dos vírus, DNA e RNA).  

Informo, aos pais ou responsáveis pela criança, que as amostras (material 

biológico de fezes e de secreções nasais) ficarão armazenadas (guardadas) no 

Instituto de Patologia e Doenças Tropicais da UFG seguindo todas as normas do 

regulamento aprovado pelo CEP/IPTSP a respeito de biorrepositório (segundo as 

normas da resolução do CNS 441 de 2011), e, caso eu tenha seu consentimento por 

escrito autorizando o uso para esta pesquisa e no futuro para qualquer outra 

pesquisa, não será necessário preencher um novo termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE); sobre o bocavírus humano e também para os outros vírus 

como o: rotavírus (A), calicivírus, adenovírus, astrovírus, enterovírus, aichivírus, 

salivírus/klassevírus, vírus respiratório sincicial, vírus influenza A e B, vírus da 

parainfluenza, adenovírus respiratório, rinovírus, metapneumovírus humano, 

coronavírus e os H1N1. Esta pesquisa estará sendo financiada com recurso do 

próprio laboratório e de convênios regularmente firmados sem nenhum custo para o 

SUS, familiares ou planos de saúde. É importante ressaltar, entretanto que a 

pesquisa está restrita aos procedimentos listados acima.  
A participação no estudo NÃO IMPLICA na realização de outro exame e 

NÃO INTERFERE nas decisões sobre os remédios necessários para o tratamento 

do problema atual (o médico do hospital que atender seu filho (a) decidirão por 

procedimentos necessários, como os medicamentos ou outros exames). Estes dados 

procedimentos e/ou seus resultados, entretanto serão registrados para análise futura. 

Todos os pacientes serão convidados a participar do estudo, e a qualquer momento 

podem também deixar de participar, se assim o desejarem. Somente os 

pesquisadores e/ou equipe de pesquisa terão conhecimento de suas identidades e do 

questionário. Os pesquisadores pretendem publicar os resultados obtidos pela 

pesquisa, mas o nome e dados pessoais dos pacientes são TOTALMENTE 

CONFIDENCIAIS (não haverá identificação dos participantes) os dados também 

poderão ser utilizados em estudos futuros de outros vírus citados acima.  
Em caso de recusa, você e seu filho (a) não serão penalizados (as) de forma 

alguma, esta recusa em nada implicará na assistência que seu filho (a) receberá. Se 

aceitar participar e depois retirar seu consentimento também, em nada será 

prejudicado. É importante destacar que, como não há despesas decorrentes da 

participação na pesquisa por parte do sujeito da pesquisa, neste caso, o responsável 

legal e a criança participante não haverá nenhum tipo de pagamento ou gratificação 
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financeira pela sua participação. Este estudo tem início no ano de 2013 e previsão 

de encerramento em 2014.  
Autorizo o armazenamento e guarda de amostras de secreção nasal e de 

fezes, formando um banco de dados/biorrepositório para investigações futuras, e 

que toda nova pesquisa a ser feita com o material será submetida à aprovação do 
CEP da instituição e, quando for o caso, da CONEP e com a dispensa de novo 

consentimento a cada pesquisa (Res. CNS n.o 347/2005-1.1, 1.2, 1.3, 1.4).  
Após receber os esclarecimentos e as informações, no caso de aceitar fazer 

parte do estudo, você deverá rubricar todas as páginas e assinar ao final deste 

documento e, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador 

responsável A qualquer momento, antes e durante a pesquisa, você poderá solicitar 

esclarecimentos e em caso de dúvidas sobre a pesquisa, você poderá entrar em 

contato com a pesquisadora responsável, Teresinha Teixeira de Sousa no telefone: 

(62) 81595675. Em caso de dúvidas sobre os seus direitos como participante nesta 

pesquisa, você poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital Materno Infantil de Goiânia Telefone (62) 3201-3374.  
Local e Data: Goiânia, ......../......../.............. 

Nome e Assinatura do pesquisador 

_______________________________________ 

 

Consentimento da participação da criança como sujeito da pesquisa pelo 

responsável legal  
Eu, _________________________________________, 

RG_____________, CPF ____________________, endereço 

________________________________, abaixo assinado concordo que 
_____________________________________ cuja responsabilidade legal me é 

conferida autorizo que a criança participe do estudo  
¨Detecçaõ de Bocavírus Humano (HBoV) em crianças com infecções 
respiratótias e/ou gastroenterite: estudo caso-controle¨, como sujeito de 
pesquisa.  

Fui devidamente informado e esclarecido pelo Pesquisador 

________________  
sobre a pesquisa, os procedimentos envolvidos, assim com os possíveis riscos e 
benefícios decorrentes da participação da criança pela qual sou responsável legal.  

Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, 

sem que isto leve a qualquer penalidade ou interrupção do seu acompanhamento 

assistência/tratamento e que todas as informações pessoais obtidas serão mantidas 

em sigilo. Recebi uma cópia deste documento com todas as páginas rubricadas e 

assinadas por mim e pelo pesquisador participante deste estudo. Autorizo a 

execução do trabalho de pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste estudo 

sobre o bocavírus humano e, ainda, a formação de um banco de dados e um 

biorrepositório das amostras (fezes e de secreções nasais) cujo regulamento foi 

aprovado pelo CEP/IPTSP/UFG, seguindo as normas da resolução do CNS 441 de 

2011. E que as amostras obtidas poderão ser utilizadas em pesquisas futuras sem a 

necessidade do preenchimento de um novo termo de consentimento (TCLE); para o 

bocavírus humano e para outros vírus como o: rotavírus (A), calicivírus, 

adenovírus, astrovírus, enterovírus, aichi vírus, salivírus/klassevírus, vírus 

respiratório sincicial, vírus influenza A e B, vírus da parainfluenza, adenovírus 

respiratório, rinovírus, metapneumovírus humano, coronavírus e os H1N1.  
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Local e data: _____________________________ 

Nome e assinatura do sujeito ou responsável legal: 

_____________________________  
Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e 
aceite do sujeito em participar.  
Testemunhas 

 

 

Nome e assinatura: _______________________________ 

Nome e assinatura: _______________________________ 
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Anexo 3. Ficha de Investigação Clínica 
 

Ficha de investigação clínica. 

 

DATA: ....../....../.......      Registro geral (................)        Nº Amostra 

(..................) 

 
1. Controle:       1.1 Fezes assintomático (   )          1.2 Swab assintomático (   ) 

2. Caso:             2.1 Sintomas GEA (   )                  2.2 Sintomas respiratórios (   ) 

3. Amostra:       3.1 Fezes (   )                                 3.2 Swab (   ) 

 

Dados epidemiológicos 

4. NOME: ................................................................................................................. 

5. COLETA: DATA (....../....../.......)     HORA (....................) 

6. UNIDADE COLETA: (     ) PS       (    ) ENFERMARIA    ADMISSÃO: ................. 

7. SEXO: (    ) MASC.        (    ) FEM. 

8. DATA DE NASCIMENTO: ........./......../........          IDADE: .....................              

9. Natural: ......................................... Procedência: .................................... 

Endereço: ............................................................................................................. 

Bairro:.........................................     Cidade:...................................   UF:............ 

Telefone: (    ).............................. Nome responsável: .................................................. 

Profissão: Mãe ..........................................     Pai.................................................... 

Renda familiar (em salário mínimo): ..................................................................... 

Habitação: (    ) própria   (    ) alugada 

Asfalto: sim(  )  não(  )  Água: (  )tratada (  )cisterna (  )poço  Esgoto: sim(  )  não ( ) 

 

10. RAÇA/COR: (   )branca,    (   )morena,   (   )negra,    (   )indígena 

11. ESCOLARIDADE: (   )pública, (   )creche, (   )particular 

12. ASSISTÊNCIA MÉDICA: (   ) SUS,   (   ) plano de saúde,   (   )particular 

13. ALIMENTAÇÃO: (   ) leite materno,   (   ) leite materno e outro, (   ) outro 

14. TIPO PARTO: (   ) normal,  (   ) cesariana 

Sintomatologia: 

15. A. Respiratório: 

Febre: sim(   )     não(   ), Tosse (   )sim   (   )não, Dispnéia/Chiado (   )sim   (   )não 

SaO2:........................./ Rad TX:............................../ HMG: ................................... 
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Ausculta: ................................................./ Temperatura: ...................................... 

 

B. GASTROENTERITE: 

Diarréia: sim(   )   não(   )/                      Frequência:   1 a 2x (   ),   >2x (   ) 

Aspecto: líquida(   ),  semi-liquida(   ),  pastosa(   ),  sangue(   ),  fétida(   ) 

Febre: sim(   )   não(   )/  Vômitos: sim(   )   não(   )/  Dor abdominal: sim(   )  não(  ) 

 

Antecedentes epidemiológicos: 

16. Contato caso suspeito (Respiratório e/ou GEA): (  )domicílio, (  )creche, (  ) escola 

17. Uso de medicação antes coleta: sim(   )    não(   ), qual? ........................................... 

18. Vacinação completa:  sim(   )     não(   ) 

Vacina contra gripe: sim(  )    não(   )      Última dose:............................... 

Vacina rotavírus (VORH)(   ),  Rotarix (   ),  Rotatec(   ) – 1ªdose(   ), 2ªdose (   ) 

Comprovação: sim(   ),   não(   ) 

19. Diagnóstico clínico prontuário:........................................................................................ 

20.  Outras patologias/cirurgias: .................................................................................. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


