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RESUMO 

 

 

Os calicivírus (CV) são importantes agentes etiológicos da gastroenterite 

aguda, acometendo pessoas de diversas idades e em várias partes do mundo. O presente 

estudo teve como objetivo a detecção e caracterização molecular de amostras de 

calicivírus - norovírus (NoV) e sapovírus (SaV) - provenientes de amostras fecais de 

crianças frequentadoras de uma creche em Goiânia, Goiás. Foram coletadas e analisadas 

539 amostras fecais de 56 crianças no período de outubro de 2009 a outubro de 2011. A 

detecção viral e genotipagem foi feita pela reação em cadeia pela polimerase pós-

transcrição (RT-PCR) e por sequenciamento genômico, utilizando iniciadores 

desenhados para regiões parciais do capsídeo viral. Das 56 crianças participantes do 

estudo, 29 (51,8%) apresentaram pelo menos uma amostra positiva para CV durante o 

período do estudo. Das crianças positivas, 21 (37,5%) apresentaram pelo menos uma 

amostra para NoV e 16 (28,6%), para SaV, sendo que 8 (14,3%) apresentaram 

positividade para ambos os vírus. Os CV foram detectados em crianças de ambos os 

gêneros, sendo observada uma maior positividade entre as crianças com idade entre 13 a 

24 meses. Foi observada ainda detecção significativamente maior nas crianças 

assintomáticas não tendo sido observado padrão definido de sazonalidade para esses 

agentes. Em termos da caracterização molecular para NoV, foi observado circulação de 

amostras GII.6, GII.2, GII.1, GII.4, GI.1 e GI.7 enquanto que para SaV as amostras 

detectadas foram GI.1 e GI.3. Durante o período do estudo foi observado a ocorrência 

de cinco surtos sendo três deles por NoV, amostras, GII.6, GII.2 e GII.1, e dois por 

SaV, GI.1 e GI.3. Duas crianças apresentaram excreção prolongada por NoV, uma por 

dois meses e outra por 23 dias. Doze (21,4%) crianças apresentaram mais de uma 

infecção por NoV e/ou SaV. Este estudo mostrou circulação de CV no ambiente de 

creche, maior índice de infecção em crianças assintomáticas, além de excreção 

prolongada de NoV, o que pode ter contribuído para a ocorrência de surtos e a 

disseminação destes agentes naquele ambiente. 
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ABSTRACT 

  

  

The calicivirus (CV) are important etiologic agents of acute gastroenteritis, 

affecting people of different ages and in various parts of the world. The present study 

aimed at the detection and molecular characterization of caliciviruses - norovirus (NoV) 

and sapovirus (SaV) - from fecal samples from children attending a daycare in Goiânia, 

Goiás. Were collected and analyzed 539 fecal samples 56 children from October 2009 

to October 2011. The viral detection and genotyping was done by polymerase chain 

reaction post-transcription (RT-PCR) and by genomic sequencing using primers 

designed for partial regions of the viral capsid. From the 56 children participants of the 

study, 29 (51.8%) had at least one positive sample for CV during the study period. 

Positive children, 21 (37.5%) had at least one sample for NoV, 16 (28.6%) for SaV and 

eight (14.3%) positivity to both the virus. The CV were detected in children of both 

genders, and a higher positivity rate was detected among children aged 13 to 24 months, 

when compared to the other age groups. A significantly higher positivity for CV was 

observed in samples from asymptomatic children, and a defined seasonality pattern was 

not detected for these agents. In terms of molecular characterization for NoV the 

circulation of samples GII.6, GII.2, GII.1, GII.4, GI.1 and GI.7 was 

observed, whereas for SaV samples were detected GI.1 and GI.3. During the study 

period five outbreaks took place, being three of  NoV, GII.6, GII.2 and GII.1, two SaV 

GI.1 and GI.3. Two children presented by prolonged NoV excretion, one for two 

months and another for 23 days. Twelve (20.4%) children had more than infection for 

NoV and / or SaV. This study showed circulation of CV at the daycare, a higher rate of 

infection in asymptomatic children, and prolonged de NoV excretion, which may have 

contributed to the occurrence of outbreaks and to the dissemination of these agents in 

such environment. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Considerações gerais 

 

 

A gastroenterite aguda representa importante problema de saúde pública em 

países desenvolvidos e em países em desenvolvimento, causando aproximadamente dois 

milhões de mortes por ano em todo o mundo, especialmente entre crianças menores de 

cinco anos (WHO 2009), sendo os parasitas, fungos, bactérias e vírus implicados na 

etiologia da síndrome (Li et al. 2012; Tam et al. 2012). 

Dentre os vírus destacam-se, os rotavírus do grupo A (Japhet et al. 2012), 

adenovírus humanos (Rezaei et al. 2012), astrovírus (Medici et al. 2012) e  calicivírus - 

sapovírus e norovírus – (Gómez-Santiago et al. 2012), dentre outros (Verma et al. 2011; 

Souza et al. 2012). 

Os calicivírus (CV) são reconhecidos como importantes agentes de 

gastroenterite aguda, sendo os norovírus (NoV) considerados os principais causadores 

de surtos de gastroenterite aguda não-bacteriana em todo o mundo (Patel et al. 2009). 

Os NoV são responsáveis ainda, anualmente, por mais de um milhão de hospitalizações 

e 200 mil mortes de crianças menores de cinco anos em países em desenvolvimento 

(Patel et al. 2008). Estes agentes circulam em diversas partes do mundo, podendo 

infectar pessoas de diversas faixas etárias, em países desenvolvidos e em 

desenvolvimento (Koopmans 2009; Siebenga et al. 2009; Zheng et al. 2010; Chan-It et 

al. 2011; Gomez-Santiago et al. 2012), incluindo o Brasil (Borges et al. 2006; Andreasi 

et al. 2008; Xavier et al. 2009; Fioretti et al. 2011; Ferreira et al. 2012; Aragão et al. 

2013). 

Os NoV são dotados de elevada variabilidade genômica e antigênica, sendo 

comuns, re-infecções de um mesmo indivíduo por diferentes variantes virais 

(Donaldson et al. 2008). A elevada resistência dos NoV a condições ambientais e a 

baixa dose infecciosa parecem favorecer a ocorrência de surtos, que acontecem com 

frequência em locais onde há aglomerado de pessoas como creches, asilos, hospitais, 

restaurante, escolas, entre outros (Koopmans 2009; Zheng et al. 2010). Por outro lado 

tem sido observado também a ocorrência de infecções assintomáticas por NoV (García 

et al. 2006; Barreira et al. 2010; Phillips et al. 2010), sendo que a importância dos casos 
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assintomáticos na disseminação desses agentes permanece ainda pouco conhecida (CDC 

2011).  

Sapovírus (SaV) são também importante causa de gastroenterite aguda, e 

alguns estudos indicam que as infecções por estes agentes são mais frequentes em 

crianças do que em adultos, especialmente crianças menores de cinco anos de idade, 

podendo ser detectados em todas as faixas etárias (Yoshida et al. 2009; Aragão et al. 

2013). Em adição, acredita-se que as crianças em creches e instituições estejam em 

maior risco de se infectarem por estes vírus (Hansman et al. 2007a). Similar aos NoV, a 

infecção assintomática por esses agentes tem sido também observada (Akihara et al. 

2005; Yoshida et al. 2009). Esses vírus possuem elevada variabilidade genômica, 

podendo um mesmo indivíduo ser re-infectado por diferentes genótipos virais (Akihara 

et al. 2005; Harada et al. 2012). 

Diante da importância dos CV como agentes etiológicos da gastroenterite 

aguda se faz necessário o monitoramento desses vírus em diversas populações e neste 

contexto em crianças frequentadoras de creche (Akihara et al. 2005; Svraka et al. 2007; 

Ferreira et al. 2012). Nesta população os infantos podem apresentar a resposta imune 

imatura, outros são susceptíveis a esses agentes, somando-se ainda o fato de se 

encontrarem em local que propicia aglomeração favorecendo o contado entre o 

indivíduo infectado e susceptível o que pode levar à ocorrência de infecções por CV 

(Koopmans 2009; Zheng et al. 2010). 

Adicionalmente, a maioria dos estudos com CV tem sido realizados com 

amostras provenientes de indivíduos com gastroenterite, no entanto, como referido, há 

evidencias de excreção viral em individuos assintomáticos (Akihara et al. 2005b; 

Yoshida et al. 2009; Phillips et al. 2010), o que evidencia a importância da investigação 

a respeito desses vírus, especialmente em população infantil usuárias de ambientes 

institucionais. Neste sentido o presente estudo foi realizado com crianças frequentadoras 

de creche que apresentavam ou não gastroenterite no momento da amostragem.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3 

1.2 Histórico 

 

 

Tentativas de identificação de agentes virais responsáveis por gastroenterite 

aguda por métodos tradicionais que incluem o cultivo e isolamento viral vêm sendo 

realizadas á décadas, entretanto para alguns agentes, como os CV que infectam 

humanos, não foi ainda possível, seja pelo cultivo in vitro, seja em modelo animal 

(Duizer et al. 2004) o que tem contribuído para que muitos casos de gastroenterite 

permaneçam sem diagnóstico (Kapikian 2000; Green 2007).  

Nas décadas de 40 e 50, foram realizados experimentos utilizando 

voluntários humanos que eram desafiados, oralmente, com filtrados fecais obtidos de 

indivíduos que haviam apresentado diarreia aguda. Estes estudos mostraram que tais 

filtrados fecais, quando administrados a indivíduos saudáveis, promoviam diarréia e 

outros sintomas clínicos semelhantes aos sofridos pelos indivíduos dos quais eles eram 

provenientes, sugerindo que partículas infecciosas filtráveis seriam os prováveis agentes 

etiológicos dessa patogenia (Green 2007; Leon et al. 2008). 

A primeira associação dos CV a gastroenterite ocorreu em 1972 quando 

Kapikian e colaboradores identificaram, por microscopia eletrônica, partículas 

semelhantes a vírus a partir de amostras fecais provenientes de um surto que ocorreu em 

1968 em Norwalk, Ohio, nos Estados Unidos. Estas partículas foram posteriormente 

designadas como agente Norwalk. Este surto afetou crianças e funcionários de uma 

escola de ensino primário que apresentaram náusea, vômito, cólica abdominal e diarréia, 

com duração de dois dias no qual 50% dos 232 estudantes e professores da escola e 

32% dos familiares desenvolveram sintomas após um período de incubação de 

aproximadamente 48 horas (Kapikian et al. 1972). A síndrome foi caracterizada por 

sintomas semelhantes aos da winter vomiting disease, descrita por Zahorsky (1929 apud 

Borges et al. 2004), que até então permanecia sem agente etiológico definido. 

Após a identificação do vírus Norwalk (NV), que passou a ser considerado o 

protótipo do gênero Norovirus, e de outros agentes semelhantes designados small round 

structured viruses, outros NoV vêm sendo descritos e denominados de acordo com o 

local de sua descoberta (Green 2007).  

Em 1977, foi identificado na cidade de Sapporo no Japão, a partir de 

amostras de um surto de gastroenterite aguda que afetou crianças de um orfanato, um 
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CV que foi então designado Sapporo vírus, sendo posteriormente considerado o 

protótipo do gênero Sapovirus (Chiba et al. 1979, apud Green 2007).   

O desenvolvimento de novas técnicas de biologia molecular e o seu uso 

mais difundido tem contribuído para facilitar o diagnóstico dos CV bem como para uma 

melhor compreensão da importância desses agentes nos surtos de gastroenterite em todo 

o mundo (CDC 2011).  

 

 

1.3 Estrutura morfológica, genômica e protéica  

 

 

Os CV são partículas esféricas, pequenas, não envelopadas, com diâmetro 

entre 27 e 40 nm (Figura 1). O capsídeo tem simetria icosaédrica, sendo formado por 

duas proteínas, VP1 e VP2 (Jiang et al. 1993; Glass 2000). 

 

 

 

 

 

O genoma dos NoV é composto por uma molécula de RNA fita simples e 

polaridade positiva de 7,4 a 8,3 Kilobase (Kb) que compreende três regiões de leitura 

aberta (RLA). A primeira RLA codifica para uma poliproteína, que após clivagem gera 

as proteínas não estruturais: proteína N-terminal, nucleosídeo trifosfatase, p22, 3CL 

protease, RNA polimerase e a proteína VPg (Hardy 2005; Green 2007). A RLA2 

codifica a proteína VP1, e a RLA3 a proteína VP2 (Jiang et al. 1993). A Figura 2 mostra 

a organização genômica dos NoV. 

Figura 1: Eletromicrografia de NoV (A) e  SaV (B). Atmar e Estes 2001, 

com modificações. Escala 100 nm. 
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Figura 2. Organização genômica dos NoV. Donaldson et al. 2010, com modificações. 

 

A VP1 é a proteína mais abundante do capsídeo e se organiza ao redor do 

genoma como uma estrutura de 180 moléculas a partir de 90 dímeros. Em termos 

conformacionais a proteína apresenta dois domínios: o domínio shell (S) e o domínio 

protruding (P). O domínio S forma a parte de superfície do capsídeo que envolve o 

genoma sendo considerada a região mais conservada. O domínio P se projeta da 

superfície do capsídeo viral, assumindo uma arquitetura característica, em forma de 

cálice visualizado pela microscopia eletrônica para algumas amostras. Este domínio é 

subdividido em subdomínios P1 e o P2 sendo esta última região altamente variável 

(Prasad et al. 1999; Hardy 2005; Green 2007). Tem sido sugerido que o subdomínio P2 

possui ainda função na interação patógeno-hospedeiro, e possível evasão do sistema 

imune (Donaldson et al. 2008; Lindesmith et al. 2008; Donaldson et al. 2010; Li et al. 

2012).  

A VP2 é a menor proteína estrutural, e cada vírion possui uma ou duas 

cópias. Esta proteína parece ter como funções a encapsidação do RNA viral e regulação 

da montagem do vírus. Admite-se que VP2 aumenta a eficiência da expressão da 

proteína VP1 bem como sua estabilidade e que diminui a degradação desta proteína por 

proteases durante a montagem do capsídeo (Jiang et al. 1993; Glass et al. 2000).  

A proteína VPg está covalentemente ligada ao genoma (Herbert et al. 1997;  

Dunham et al. 1998), é o menor componente do vírion e estima-se que haja de uma a 

duas cópias  dessa proteína por partícula viral (Sosnovtsev & Green 2000). Admite-se 

que essa proteína seja necessária para a infectividade viral (Guix et al. 2007) e que seja 

capaz de se ligar a fatores de iniciação quando da tradução o que sugere sua 

participação na síntese de proteínas (Daughenbaugeh et al. 2006; Subba-Reddy et al. 

2011). 

Os estudos sobre a organização genômica e protéica dos SaV são mais 

escassos que os de NoV. Neste sentido dois estudos realizados mostram que o genoma 

dos Sapovirus é organizado em duas ou três RLAs, dependendo do genogrupo: amostras 

GII possuem duas RLA, enquanto que GI, GIV e GV possuem três. A RLA1 codifica a 
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proteína do capsídeo, VP1, e proteínas não estruturais, incluindo a RNA polimerase-

RNA dependente. A RLA2 codifica para uma pequena proteína que se acredita ser 

semelhante à VP2 dos NoV, enquanto que a RLA3 codifica uma proteína de função 

desconhecida (Clarke & Lambden 2000; Hansman et al. 2007b). A Figura 3 mostra a 

organização genômica dos SaV. 

 

 

 

Figura 3. Organização genômica dos SaV. Hansman et al. 2007b, com modificações. 

 

 

1.4 Taxonomia e classificação dos CV 

 

 

O Comitê Internacional de Taxonomia dos vírus classifica os CV na família 

Caliciviridae, que é composta por cinco gêneros: Norovirus, Sapovirus, Lagovirus, 

Nebovirus e Vesivirus (ICTV 2011). Os vírus pertencentes aos gêneros Norovirus e 

Sapovirus infectam humanos e também outros animais como bovinos, suínos, murinos, 

caninos, dentre outros. Os Lagovirus, Nebovirus e Vesivirus também infectam animais, 

de diferentes espécies como coelhos, gatos e bovinos (Zheng et al. 2006; Green 2007; 

ICTV 2011). Um novo genogrupo, o Recovirus, tem sido proposto para classificar os 

CV que infectam macacos (Sestak et al. 2012).  

O gênero Norovirus é classificado ainda em genogrupos e genótipos. Esta 

classificação baseia-se na identidade da sequência genômica da proteína estrutural VP1. 

Até o momento tem sido descritos cinco genogrupos (GI-V), sendo que os genogrupos 

GI, GII e GIV infectam humanos, embora amostras do genótipo 11 de GII infectem 
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também suínos e o genótipo 2 de GIV, caninos. Amostras GIII infectam bovinos e GV 

murinos (Wang et al. 2005; Zheng et al. 2006; CDC 2011).  

Como já referido, genogrupos de NoV podem ser classificados ainda em 

genótipos, nos quais há mais de 85% de similaridade na sequência genômica completa 

do gene que codifica a proteína VP1. Dentro desse gênero existem, até o momento 35 

genótipos sendo que GI e GII possuem 8 e 21 genótipos, respectivamente (Wang et al. 

2005; Zheng et al. 2006; CDC 2011).  O GIII possui três genótipos, o GIV dois e o GV 

um genótipo (CDC 2011).  

Os SaV são classificados com base no gene que codifica para proteína do 

capsídeo viral (VP1), em cinco genogrupos (GI-V). Os GI, GII, GIV, e GV infectam 

humanos, e GIII infecta suínos (Farkas et al. 2004). Os GI e GII possuem cada um sete 

genótipos (Oka et al. 2012).  

 

 

1.5 Propriedades físicas, químicas e biológicas dos CV 

 

 

Os NoV possuem taxa de sedimentação de 1,33 a 1,41 g/cm³ em cloreto de 

césio. Estes agentes permanecem infecciosos em superfícies por até 28 dias a 20 ° C. 

(Lamhoujeb et al. 2009). As partículas virais são resistentes à inativação pelo tratamento 

com cloro na concentração de 3,75 a 6,25 mg/L, que é a concentração usada em 

sistemas de tratamento e abastecimento de água.  A inativação só é alcançada após 

tratamento com cloro a 10mg/L, confirmando-se que os NoV são mais resistentes que 

os poliovírus tipo 1, rotavírus  grupo A (RV-A) e ao bacteriófago  F2 (Keswick et al. 

1985; Green et al. 2007). Outros experimentos realizados com “surrogates” de NoV, 

norovírus murino (MNV) e calicivírus felino (FCV), mostraram que esses agentes 

podem ser inativados quando expostos por um período mínimo de quatro minutos a uma 

elevada concentração de cloro, de 5.000 partes por milhão (Park et al. 2006). 

Esses vírus são ácido-resistentes, e são capazes de sobreviver à passagem 

pelo estômago, NV permanece infeccioso quando em filtrado de fezes com pH 2,7 e 

mantido em temperatura de 22-25 ºC por três horas (Green 2007). Em adição, amostras 

GI são estáveis a variações de temperatura e congelamento, e aquecimento a 60 ºC por 

30 minutos (Duizer et al. 2004). Os NoV possuem alta transmissibilidade sendo a dose 

infectiva estimada em menos de 18 partículas virais (Teunis et al. 2008). 
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1.6 Patogenia e manifestações clínicas 

 

 

Os CV são transmitidos pela via fecal-oral, sendo os alimentos e água 

contaminados importantes fontes de infecção. Ainda, o contato direto entre o indivíduo 

infectado e o susceptível, tendo como principal veículo as mãos, além de superfícies e 

fômites contaminados (Said et al. 2008; Mathijs et al. 2012). Alguns estudos sugerem 

ainda que a transmissão possa ocorrer via aerossóis produzidos durante o vômito (Kirby 

et al. 2011, Mathijs et al. 2012). 

Estudos em animais de laboratório e humanos indicam que para os NoV o 

sítio primário de replicação seja as vilosidades do intestino delgado, e biópsias do 

jejuno de voluntários desafiados com NV e Hawaii virus exibem lesões histopatológicas 

caracterizadas por vacuolização do citoplasma, infiltração da lâmina própria por células 

mononucleares, desorganização das células epiteliais e achatamento das vilosidades 

intestinais (Green 2007). 

Após um período de incubação de aproximadamente 12-48 horas (Green 

2007; CDC 2011), ocorrem as principais manifestações clínicas associados à infecções 

por NoV e SaV como náusea, vômito, diarréia com ausência de sangue, febre e dor 

abdominal, sendo que os NoV tem sido associados principalmente com vômito e SaV 

com diarréia (Pang et al. 2000; Green 2007).  

As manifestações clínicas da infecção por NoV duram, em média, de 12 a 

72 horas, podendo prolongar-se, principalmente em pacientes hospitalizados, idosos, e 

imunocomprometidos (Rockx et al. 2002; Green 2007; Sukhrie et al. 2010; Hoffmann et 

al. 2012). Estudos realizados a partir de surtos ocorridos na comunidade revelam que os 

sintomas clínicos devidos a NoV são de natureza mais branda que a doença causada por 

Rotavírus do grupo A (Rockx et al. 2002), mas quando se trata de crianças 

hospitalizadas a gravidade dos sintomas tende a ser similar aos da infecção causada por 

NoVs (Sakai et al. 2001). Quando se considera os SaV tem sido observado que a doença 

costuma ser mais branda que a causada por NoV, com a infecção ocorrendo 

principalmente em crianças menores de cinco anos (Hansman et al. 2007b). 

 NoV e SaV podem ser detectados nas fezes, em geral, por até uma semana 

sendo que o pico de excreção viral é de até cinco dias após a infecção, com uma carga 

viral de aproximadamente 10
9
 e 10

7
 cópias por grama de fezes para NoV e SaV, 

respectivamente (Atmar et al. 2008; Iwakiri et al. 2009). Por outro lado, a excreção viral 
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pode ser prolongada tanto em indivíduos sadios como em imunocomprometidos 

podendo durar semanas, meses ou até um ano (Siebenga et al. 2009; Bok & Green et al. 

2012; Saif et al. 2011; Frange et al. 2012). 

 

 

1.7 Imunidade, susceptibilidade e resistência 

 

 

Os mecanismos da resposta imune do hospedeiro à infecção causada por 

NoV e SaV, não estão bem estabelecidos (Donaldson et al. 2010; Lindesmith et al. 

2010). Acredita-se que pessoas infectadas previamente por NoV desenvolvam resposta 

imunológica celular e humoral, mas não se sabe se esta imunidade é duradoura inclusive 

para o mesmo genótipo quando de re-infecções (Lindesmith et al. 2005; 2010).  

Neste sentido e ainda com relação aos NoV considera-se que a imunidade 

além de pouco compreendida é complexa. Assim, embora os fatores imunes protetores 

específicos não estejam ainda bem definidos, os primeiros estudos com voluntários, 

sugerem o desenvolvimento de uma imunidade protetora homotípica que é mais 

duradoura e uma resposta heterotípica que varia de acordo com a semelhança 

genômica/antigênica entre as amostras virais, mas que é geralmente de curta duração, de 

dois a seis meses (Parrino et al. 1977 apud Green 2007; Lindesmith et al. 2003, 2005; 

Leon et al. 2008).  

O conhecimento sobre a imunidade aos SaV é ainda mais limitado, mas 

acredita-se que haja uma correlação quanto à presença de anticorpos e a resistência à 

infecção em crianças (Green 2007). Por outro lado estudos mostram que um mesmo 

indivíduo pode ser infectado por diferentes genogrupos de SaV (Akihara et al. 2005b; 

Harada et al. 2012; Aragão et al. 2013), sugerindo que a imunidade a estes agentes seja 

pelo menos genogrupo-específica (Harada et al. 2012). 

Quanto à susceptibilidade dos indivíduos à infecção por CV tem sido 

mostrado que para NoV alguns indivíduos são naturalmente resistentes, enquanto que 

outros embora se infectem não apresentam sintomatologia (Said et al. 2008). As 

possíveis hipóteses para estes achados são: 1- resistência genética à infecção; 2- 

existência de resposta imune do tipo inata eficaz; e 3- exposição prévia ao agente com 

desenvolvimento de imunidade específica (Lindesmith et al. 2003; Donaldson et al. 

2010; Li et al. 2012).  
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Ainda com relação à susceptibilidade/resistência dos indivíduos à infecção 

por NoV, estudos apontam para a possibilidade da influência dos antígenos dos grupos 

sanguíneos ABO e Lewis poderem atuar como os prováveis receptores e/ou co-

receptores virais (Lindesmith et al. 2003; Shirato et al. 2008; Shirato 2011; Li et al. 

2012). Os indivíduos secretores positivo, ou seja, aqueles que possuem a capacidade de 

expressar os antígenos dos grupos sanguíneos na superfície das mucosas, é que seriam 

susceptíveis à infecção por NoV (Lindesmith al. 2003; Hutson et al. 2005; Tan & Jiang 

2005; Larsson et al. 2006; Frenck et al. 2012). Biologicamente tem sido considerado 

que as mutações inativantes no gene FUT2 que codifica uma α(1,2) fucosiltransferase 

são responsáveis pelo fenótipo não-secretor, sendo que a mutação no nucleotídeo 

G428A insere um códon de parada que ocorre em aproximadamente 99% dos casos 

(Kelly et al. 1995). Dados indicam que aproximadamente 20% da população seja não-

secretora (Lindesmith et al. 2003; Rydell et al. 2011). 

Esta condição de susceptibilidade ou não a NoV tem sido observada quando 

de experimentos realizados com humanos usando como desafio os vírus NV e NoV 

GII.4  onde foi mostrado a relação entre os antígenos ABO-H e infecções causadas por 

estes vírus (Hutson et al. 2002; Lindesmith et al. 2003; Hutson et al. 2005; Frenck et al. 

2012). Também neste contexto, estudos com virus-like-particles do GII.4 demonstram 

que variações nos domínios da proteína do capsídeo viral permitem que esses vírus se 

liguem a diferentes antígenos ABO-H (Lindesmith et al. 2008; 2012).  

Por outro lado considera-se que a susceptibilidade do indivíduo seja 

multifatorial ou até mesmo que diferentes NoV utilizem diferentes receptores/co-

receptores para a entrada nas células-alvo (Lindesmith et al. 2003). Em adição, a rápida 

evolução dos NoV resulta no surgimento de novas amostras epidêmicas que podem 

apresentar ligantes e padrões antigênicos diferentes, o que poderia resultar em uma 

maior virulência e aumentar a ocorrência desses agentes na população (Lindesmith & 

Baric 2009; Bull & White 2011).  

Finalmente, quando se considera os SaV tem sido observado que os 

antígenos do grupo sanguíneo, o fenótipo de Lewis e o status secretor não influenciam a 

susceptibilidade a estes agentes (Bucardo et al. 2012). 
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1.8 Métodos diagnósticos 

 

 

A definição da etiologia das infecções atribuídas aos CV foi inicialmente 

feita por Microscopia Eletrônica e Imunomicroscopia Eletrônica, metodologias que 

exigem equipamentos de grande porte e ainda hoje pouco prático e acessível para 

grande número de pesquisadores além de exigir uma carga viral adequada para sua 

visualização.  

A detecção de NoV por ensaios rápidos como Imunocromatografia ou por 

Ensaio imunoenzimático, técnicas de fácil e prática execução e bastante utilizada para 

outros vírus gastroentéricos, ainda constitui desafio devido ao  número de variantes 

virais existentes. Neste contexto alguns kits comerciais utilizam um pool de anticorpos 

mono e policlonais para a detecção de antígenos virais. Entretanto esses kits possuem 

sensibilidade e especificidade menores quando comparados a outras metodologias como 

a Reação em Cadeia pela Polimerase pós Transcrição Reversa (RT-PCR). Atualmente, 

recomenda-se que esses testes sejam usados apenas para triagem nos casos de surto e 

que as amostras negativas devam ser confirmadas por RT-PCR (CDC 2011; Maunula & 

von Bonsdorff 2011). 

A deficiencia relativa a um sistema de cultivo in vitro para os CV, aliado à 

sua elevada variabilidade antigênica tem dificultado o desenvolvimento de métodos de 

produção de antígenos virais que possam ser utilizados rotineiramente. Portanto, as 

técnicas de biologia molecular são consideradas padrão ouro no diagnóstico e 

caracterização desses agentes, como a RT-PCR, a PCR em tempo real e o e 

sequenciamento genômico (CDC 2011). Assim, após a identificação e desenho de 

iniciadores específicos para regiões do genoma dos CV e o sequenciamento de amostras 

deste gênero, as técnicas de biologia molecular tornaram-se referência no diagnóstico 

dos NoV permitindo detectar os vírus em amostras clínicas e ambientais, como água e 

alimentos (Fernández & Gómez 2010). 

Por outro lado, a variabilidade genômica dos CV tem dificultado o consenso 

quanto aos pares de iniciadores a serem utilizados para sua detecção e caracterização 

molecular. Para os NoV tem sido utilizados iniciadores que têm como alvo as regiões da 

polimerase viral denominadas A e B, bem como regiões do capsídeo viral, C e D - 

figura 4 (Ando et al. 2000; Gonin et al. 2000; Kojima et al. 2002; Vinjé et al. 2004). 

Estudos indicam que o sequenciamento total do gene que codifica proteína do capsídeo 
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viral, a VP1, é ideal para a diferenciação genotípica dos NoV, no entanto, o 

sequenciamento parcial do gene do capsídeo viral, como o das regiões C (Kojima et  al. 

2002) e D (Vinjé et al. 2004), são mais comumente utilizados. Em adição, estudo 

realizado por Mattison e colaboradores em (2009) mostrou que por comparação entre as 

duas regiões, a região C foi considerada ideal para a definição de genótipos, e a região 

D sendo melhor para a diferenciação entre as variantes de GII.4. 

   

 

Figura 4. Representação das regiões do genoma dos NoV utilizadas para a 

genotipagem. Siebenga et al. 2009. RdRp – RNA polimerase RNA dependente, ORF – 

Região de Leitura Aberta. 

 

Para os SaV tem sido utilizadas regiões conservadas dos genes codificantes 

da RNA polimerase e do capsídeo viral (Jiang et al. 1999; Yan et al. 2003; Okada et al. 

2006). 

Na realização de ensaios de PCR em tempo real tem sido utilizados 

iniciadores da região de junção RLA1-RLA2 que se apresentam como uma das regiões 

mais conservadas do genoma, com elevado nível de sequências idênticas entre variantes 

dentro de um genogrupo, e assim ideal para o desenho de iniciadores e sondas para 

realização de PCR em tempo real baseada em TaqMan (Kageyama et al. 2003; CDC 

2011). A elevada sensibilidade dessa técnica permite a detecção de um pequeno número 

de cópias do genoma viral, entretanto a utilização desta metodologia ainda não é 

amplamente utilizada em razão de seu elevado custo (CDC 2011). 

 

 

1.9 Epidemiologia 

 

 

A gastroenterite aguda infecciosa é uma das infecções mais comuns na 

infância (Piescik-Lech et al. 2013) e nos paises em desenvolvimento, uma das principais 

causas de mortalidade entre crianças menores de cinco anos (Black et al. 2010; Asten et 
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al. 2011; Tam et al. 2012). Nos países desenvolvidos, como os Estados Unidos, ocorrem 

anualmente aproximadamente 179 milhões de casos de gastroenterite aguda (Scallan et 

al. 2011) e na Europa, estima-se uma incidência de 0,5 a 1,9 episódios/criança/ano em 

crianças de até 3 anos de idade (Guarino et al. 2008), nos países em desenvolvimento a 

incidência tem sido estimada em 2,9 episódios/criança/ano, sendo que entre crianças 

com 6-11 meses tem sido observada uma incidência de 4,5 episódios/criança/ano 

(Fischer & Walker et al. 2012).  

Quando se considera a etiologia de gastroenterite aguda viral observa-se que 

com a melhoria dos métodos diagnósticos, os NoV tem sido evidenciados como uma 

das principais causas da doença na comunidade e entre pessoas que procuram 

atendimento em ambulatórios ou serviços de emergência (Hall et al. 2011; CDC 2011). 

Estudo realizado nos Estados Unidos mostrou que os NoV foram responsáveis por 

causar quatro e quinze vezes mais casos de gastroenterite aguda que bactérias e 

parasitas, respectivamente (Hall et al. 2011), causando aproximadamente 21 milhões 

dos casos de gastroenterite aguda anualmente (Scallan et al. 2011). Por outro lado, 

admite-se que o impacto na saúde global por infecções causadas por NoV ainda esteja 

subestimado, principalmente devido aos surtos que ocorrem  com o surgimento de 

novas variantes virais (Zheng et al. 2010; CDC 2011), o que tem sido associado ao 

aumento de morbidade, hospitalizações e mesmo de mortalidade (Asten et al. 2011). 

Adicionalmente, estudos de soroprevalência em diferentes partes do mundo 

mostram que, pelo menos, 50% das crianças com menos de cinco anos de idade já 

foram expostas a NoV, sendo que o índice de exposição aumenta com a idade sendo 

superior a 60% no início da idade adulta, sugere-se ainda a ocorrência de mais de uma 

infecção por estes vírus durante a vida dos indivíduos (Hinkula et al. 1995; Honma et al. 

1998; Jing et al. 2000; Nurminem et al. 2011). No Brasil, um estudo de soroprevalencia 

tendo como população crianças sintomáticas residentes em favelas, com menos de 

quatro anos de idade, foi observado índice de positividade de 71% de anticorpos para 

NV (Talal et al. 2000). 

Os NoV, além de infecções esporádicas, são também associados a surtos 

(Svraka et al. 2007; Tam et al. 2012). Neste sentido, são responsáveis por 

aproximadamente 50% de todos os surtos documentados nos Estados Unidos e países 

Europeus (Patel et al. 2009), ocorrendo em diferentes locais como escolas, creches, 

hospitais, cruzeiros, restaurantes, asilos e outros (Koopmans 2009; Miyoshi et al. 2010), 

sendo que nos países desenvolvidos estes são mais comumente reportados em asilos e 
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hospitais (Blanton et al. 2006; Svraka et al. 2007), tendo como via inicial de transmissão 

os alimentos (Vinjé et al. 2012), embora a principal via admitida seja o contato pessoa-

pessoa (CDC 2011; Iritani et al. 2012; Mathijs et al. 2012). 

Estudos realizados em diferentes partes do mundo considerando o índice de 

positividade para NoV, indicam variação de 6,5 a  77,5% dependendo do tipo de estudo, 

da população, além dos métodos de diagnóstico utilizados (Kittigul et al. 2009; Zheng et 

al. 2010; Zhang et al. 2011). No Brasil os índices de positividade variam de 9,0 a 67,0% 

(Ferreira et al. 2008; Xavier et al. 2009; Ferreira et al. 2012). 

A infecção por NoV tem sido também reportada em indivíduos 

assintomáticos, com índices de positividade que variam de 2,6% a 57,0% (Akihara et al. 

2005; O’ Ryan et al. 2009; Phillips et al. 2010; Zhang et al. 2011). Também no Brasil os 

achados são similares onde a partir de um estudo foi observado índice de 13% (Barreira 

et al. 2010). 

Os gêneros Norovirus e Sapovirus apresentam considerável variabilidade 

genômica sendo que esta é determinante importante na epidemiologia destes agentes. 

Estudos mostram predominância de GII.4 em diferentes partes do mundo, a pelo menos 

duas décadas, sendo sua detecção estimada em 80% de todas as infecções por NoV 

(Donaldson et al. 2010; Park et al. 2010b). Entretanto, a oscilação temporal de 

genótipos de NoV tem sido observada em diferentes partes do mundo. Assim, estudos 

mostram, por exemplo, a emergência de amostras GII.12 nos Estados Unidos, Itália á 

partir de 2008-2009 (Vega & Vinjé 2011; Giammanco et al. 2012) bem como de GII.6 

no Japão de julho de 2008 a junho de 2009 (Chan-It et al. 2012) e também no Brasil a 

partir da década de 90 (Fioretti et al. 2011; Ferreira et al. 2012), o GII.2 foi mais 

prevalente que GII.4 no Japão de 2009 a 2010 (Iritani et al. 2012). Estudo realizado por 

Tran e colaboradores (2013), em diferentes partes do mundo considerando estudos 

realizados apartir de 2000, investigou a prevalência dos genótipos, em indivíduos com 

menos de 18 anos, com gastroenterite aguda esporádica, e mostrou que GII.4 foi 

genótipo mais circulante seguido por GII.3, destacam-se ainda os genótipos GII.3 e 

GII.7 (Tran et al. 2013). O genótipo GII.6 foi o segundo mais prevalente depois de 

GII.4 em vários países do Sul da África, Japão, Brasil e Finlândia, (Mans et al. 2010; 

Ferreira et al. 2010b; Fioretti et al. 2011; Puustinem et al. 2011; Chan-It et al. 2012; 

Aragão et al. 2013) 

O padrão de sazonalidade dos NoV tem também sido alvo de estudos, e uma 

maior incidência de NoV tem sido observada no inverno, em países de clima temperado 
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(Mounts et al. 2000; Patel et al. 2009; Chan-It et al. 2011). Durante o verão, picos de 

positividade para NoV também tem sido observados em associação à atividades de 

recreação como uso de piscinas e parques públicos, lagos e a presença em 

acampamentos de verão (Isakbaeva et al. 2005; Zheng et al. 2010). No Brasil, picos de 

positividade para NoV foram observados no outono e primavera (Victoria et al. 2007), 

no período de seca da Região sudoeste (Ribeiro et al. 2008), no entanto, outros estudos 

realizados nesta região não observaram padrão de sazonalidade definido para os NoV 

(Ferreira et al. 2010b; 2012). Somente em um trabalho realizado na região Centro-Oeste 

foi observado uma maior circulação dos CV no período chuvoso (Borges et al. 2006).  

Considerando população usuária de instituições tem sido observada 

importante circulação de CV, especialmente em creches. Neste sentido estudo realizado 

na Austrália tendo como objeto a definição do agente etiológico em um surto de 

gastroenterite ocorrido em uma creche mostrou infecção por CV tanto nas crianças 

quanto em funcionários, com 56% de positividade (Grohmann et al. 1991). Estudo 

realizado nos Estados Unidos, mostrou que os NoV foram responsáveis por quadro de 

gastroenterite em 10% dos casos (Lyman et al. 2009 ) enquanto que em outro estudo, 

realizado no Japão, a positividade para estes vírus foi de 14,8% (Akihara et al. 2005). 

Por outro lado quando se considera estes agentes como causadores de surtos em creche, 

foi observado que na Holanda eles foram responsáveis por 25% dos surtos (van 

Duynhoven et al. 2005), nos Estados Unidos foram responsáveis por 10% dos surtos de 

gastroenterite ocorridos nesse ambiente (Lyman et al. 2009). 

No Brasil apenas dois estudos foram realizados com população de creche, 

todos na região Sudeste. Um destes detectou NoV em três dos quatro surtos ocorridos 

tendo como agentes etiológicos amostras GII.4 e GII.3 (Gallimore et al. 2004). Outro 

estudo realizado durante 15 anos, mostrou índice de positividade para NoV em 

indivíduos com gastroenterite de 33,4% evidenciando ampla variedade genotípica: GI.2, 

GI.3, GI.8, GII.2, GII.3, GII.4, GII.6, GII.7, GII.12 e GII.17 (Ferreira et al. 2012). 

Na Região Centro-Oeste apenas três estudos sobre a ocorrência de CV 

foram realizados, sendo dois destes em crianças com gastroenterite, menores que cinco 

anos, hospitalizadas, onde foram observados índices de 7,6% (Andreasi et al. 2008) e 

8,6% (Borges et al. 2006), e um outro estudo foi realizado com mulheres atendidas em 

ambulatório de Ginecologia que mostrou índice de positividade de 22,6% para estes 

agentes entretanto, esses estudos não procederam a caracterização destes agentes em 

genogrupos e genótipos (Ferreira et al. 2010a). 
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Os SaV são menos estudados que os NoV (Logan & O’Sullivan 2008). No 

entanto, esses agentes são importantes agentes etiológicos de gastroenterite aguda, 

sendo também responsáveis por casos esporádicos e surtos de gastroenterite, e circulam 

em diversas partes do mundo (Svraka et al. 2010; Dey et al. 2012; Tam et al. 2012; 

Hassan-Rios et al. 2013). Esses agentes causam doença especialmente em crianças 

(Svraka et al. 2010), mas tem sido detectados em adultos (Yoshida et al. 2009) e idosos 

(Lee et al. 2012). No Japão e Estados Unidos uma maior incidência desses agentes tem 

sido observada nos meses frios (Harada et al. 2009; Dey et al. 2012; Lee et al. 2012). 

Os índices de detecção de SaV são em geral menores que os de NoV, 

podendo variar, de modo semelhante aos NoV, sendo a maioria dos estudos conduzida 

em população sintomática, com índices de detecção de SaV que variam de 1,4% a 

19,2% (Harada et al. 2009; Svraka et al. 2010; Lee et al. 2012; Trang et al. 2012). 

Entretanto, SaV foi detectado em estudo realizado, no Japão, em amostras provenientes 

de crianças assintomáticas com índice de 2,6% (Akihara et al. 2005). No Brasil 

resultados de três estudos mostram positividade de 1,4% (Xavier et al. 2009), 2,5% 

(Aragão et al. 2013) e 4,9% (Aragão et al. 2010) para SaV, sendo que todos tiveram 

como população alvo crianças com gastroenterite aguda. 

Quando se considera ambientes fechados e com aglomeração, como as 

creches, estudo feito nos Estados Unidos mostra índice de positividade para SaV de 

7,0%, em casos de surto de gastroenterite aguda (Lyman et al. 2009). Na Dinamarca o 

índice observado foi de 19% (Rosenfeldt et al. 2005) enquanto que no Japão foi 

detectada positividade de 2,3% para esses agentes (Akihara et al. 2005a). 

Além da variação genômica entre os SaV também tem sido observada a 

ocorrência de amostras recombinantes (Hansman et al. 2007b; Harada et al. 2012), 

sendo que na região Centro-Oeste pôde-se observar a ocorrência de recombinações intra 

e inter genogrupos (Dos Anjos et al. 2011). Esses fatos contribuem não só para a 

circulação de diferentes genótipos como também para a emergência de novas amostras 

as quais a população não está imune (Pang et al. 2009; Harada et al. 2012). 

Para os SaV também há uma variabilidade temporal na predominância de 

alguns genótipos (Dey et al. 2012; Harada et al. 2012). No Japão, observou-se que o 

GI.1 dos SaV foi predominante em 2006;  houve a emergência de GIV em 2007, mas 

este genogrupo não foi detectado em 2008-2011; o GII.3 surgiu em 2008 e sua 

prevalência diminuiu gradualmente  em  2009 e 2010; o GI.1 reapareceu 
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predominantemente em 2010 (Harada et al. 2012). Dey e colaboradores (2012) 

observaram, também no Japão, prevalência do GI.1 em seis anos de estudo.  

Estudos realizados no Brasil detectaram esses agentes em crianças com 

gastroenterite no estado do Pará, onde foram detectados os genótipos GII-1 (66,7%), 

GI.1 (20%) e GI.2 (13,3%) entre março e setembro de 2003 (Aragão et al. 2010), neste 

mesmo estado este agente foi detectado em crianças de uma comunidade quilombola no 

período de abril de 2008 a julho de 2010, com índices de deteção de 2,5%, e as amostras 

foram caracterizadas como GI.1 e GII.2 (Aragão et al. 2013) em Salvador o genótipo 

GII.1 foi detectado entre julho de 2001 e janeiro de 2002  (Xavier et al. 2009). 

 

 

1.10 Prevenção e controle 

 

 

O reconhecimento da importância clínica dos CV tem aumentado 

significativamente, portanto, o entendimento dos mecanismos que envolvem e regulam 

a infectividade viral, bem como os mecanismos da resposta imune a estes agentes, são 

essenciais para o desenvolvimento de medidas preventivas eficazes contra as infecções 

por CV (Lobue et al. 2009; CDC 2011). 

Assim a prevenção e controle da disseminação dos NoV baseia-se na 

higienização frequente das mãos com água corrente e sabão, seguida ou/não de alguns 

antissépticos. A eficácia dos produtos à base de álcool contra os NoV permanece 

controversa, e dependente da formulação e metodologia utilizada. Estudos com MNV e 

FCV demonstraram que o etanol tem eficácia superior a outros álcoois. A sensibilidade 

do FCV a baixo pH e a relativa alta susceptibilidade do MNV ao álcool sugere que estas 

metodologias também são eficientes com outros NoV que infectam humanos, entretanto 

estes “surrogates” exibem propriedades físico-químicas diferentes dos CV (CDC 2011). 

Na avaliação da eficiência virucida de sanitizantes para o GII.4 na higienização das 

mãos observou-se que etanol 72% e triclosan 0.1% reduziram a infectividade e 

diminuíram a carga viral de ambos MNV e FCV, enquanto que cloroexidina não 

mostrou efetividade alguma (Park et al. 2010a; Zheng et al. 2010). 

A desinfecção das superfícies pode ser feita por soluções que contenham 

hipoclorito de sódio e produtos contendo compostos fenólicos, sendo que estes últimos 

são menos eficientes. Compostos como o ozônio e peróxido de hidrogênio também tem 
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sido utilizados (CDC 2011). Por exemplo, 5.000 partes por milhão de hipoclorito de 

sódio é capaz de eliminar completamente MNV e FCV em 20% de fezes secas sobre 

uma superfície quando expostos por aproximadamente 4 minutos (Park et al. 2006). 

Até o momento não existe ainda nenhuma vacina licenciada para uso contra 

os NoV (Donaldson et al. 2008) e se admite que os principais obstáculos para o 

desenvolvimento de uma vacina eficaz e segura sejam a falta de conhecimento 

aprofundado dos mecanismos de imunidade aos NoV, bem como sua elevada 

variabilidade genômica/antigênica. Neste sentido, duas perguntas sobre os mecanismos 

de imunidade são cruciais para o desenvolvimento de uma vacina efetiva: 1) se há 

imunidade duradoura a re-infecções por NoV; 2) se uma única formulação induzirá 

proteção aos diversos NoV circulantes, tanto homólogos quanto heterólogos (Leon et al. 

2008; Lindesmith et al. 2012). 
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2- JUSTIFICATIVA 

 

 

Muito embora os CV venham sendo detectados em todo o mundo (Zheng et 

al., 2010; Fioretti et al. 2011; Goméz-Santiago et al. 2012; Harada et al. 2012), vários 

estudos têm sido publicados a respeito de NoV, mas para SaV estas são ainda escassas 

(Fioretti et al. 2011; Ferreira et al. 2012; Aragão et al. 2013). Na Região Centro Oeste, 

os estudos são ainda mais poucos seja em termos de detecção e principalmente de 

caracterização molecular de ambos os vírus (Borges et al. 2006; Andreasi et al. 2008; 

Ferreira et al. 2010a).  

Considerando-se a população de creche, estudos evidenciam que crianças 

usuárias deste tipo de instituição possuem mais chance de apresentarem gastroenterite 

que as crianças que permanecem em casa (Bartlett et al. 1985; Lie 1994; Hansman et al. 

2007a). Ademais, as crianças funcionam como disseminadoras de agentes infecciosos 

responsáveis pela síndrome, tanto para funcionários quanto para membros da família, 

favorecendo ainda a disseminação na comunidade (Ferson 1993; Koopmans et al. 

2009).  

Neste sentido, de forma global, informações referentes à detecção de CV em 

diferentes populações de uma cidade ou região são necessárias para compreensão do 

perfil epidemiológico destes agentes. Em adição, tem sido revelada a ocorrência de 

genótipos emergentes de CV com a sugestão de que estes possam estar associados ao 

aumento de transmissibilidade ou mesmo da virulência (Zheng et al. 2010; Fioretti et al. 

2011; Chan-It et al. 2012; Giammanco et al. 2012), bem como a ocorrência de excreção 

assintomática desses vírus, o que reforça a importância da vigilância epidemiológica 

desses agentes na população de creche com ou sem diarréia (Akihara et al. 2005; 

Yoshida et al. 2009; Phillips et al. 2010). 

O Laboratório de Virologia Humana do Instituto de Patologia Tropical e 

Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás vem desde a década de 80 procedendo 

ao monitoramento de agentes virais responsáveis por gastroenterite na região Centro-

Oeste, tendo como foco inicial Rotavirus do Grupo A (Cardoso et al. 2001; Cardoso et 

al. 2003; Souza et al. 2003; Costa et al. 2004, 2005; Freitas et al. 2008; Tavares et al. 

2008; Munford et al. 2009; Borges et al. 2011), Aichi vírus (Oh et al. 2006) e 

adenovirus (Camarota et al. 1992; Freitas et al. 2010), astrovirus (Cardoso et al. 2002; 

Santos & Cardoso 2005; Silva et al. 2006; Santos et al. 2007; Silva et al. 2009), e 



 

 

 

 

20 

bocavírus (Souza et al. 2012). Considerando CV apenas três estudos foram até o 

momento realizados na região Centro Oeste e pelo grupo do Laboratório de Virologia 

Humana, sendo dois destes em população infantil e hospitalizada com gastroenterite, 

tendo sido observados índices de 8,6% em Goiânia e Brasília (Borges et al. 2006) e 

7,6% no estado de Mato Grosso de Sul  (Andreasi et al. 2008). O outro estudo foi 

realizado com mulheres atendidas em ambulatório de Ginecologia de um Hospital 

Público de Goiânia que mostrou positividade para CV em 22,6% destas (Ferreira et al. 

2010a). 

Desta forma o presente estudo, que, na tentativa de agregar conhecimentos 

relativos aos NoV e SaV, objetivou avaliar a ocorrência e caracterização molecular 

destes agentes em crianças usuárias de creche, com ou sem diarreia, na perspectiva 

ainda de contribuir para melhor entendimento da epidemiologia dos CV neste ambiente, 

bem como fornecer dados que possam subsidiar medidas de controle das infecções 

causadas por estes virus. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo geral 

 

 

 Determinar o índice de positividade para CV, e analisar as características 

epidemiológicas destes agentes em amostras fecais de crianças frequentadoras de 

creche em Goiânia 

 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 

 Determinar o índice de positividade para norovirus e sapovirus em amostras fecais 

provenientes de crianças frequentadoras de creche. 

 Caracterizar as amostras positivas para norovirus e sapovirus em genogrupos e 

genótipos  

 Detectar a ocorrência de excreção prolongada de CV 

 Detectar surtos por CV no ambiente creche 

 Analisar a positividade viral em relação ao gênero das crianças bem como à 

presença ou não de diarreia 

 Analisar a circulação viral em relação à sazonalidade 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 Material de estudo 

 

 

O material de estudo consistiu de amostras fecais obtidas de 56 crianças, 

com ou sem diarreia que frequentaram a Creche Casa do Caminho em Goiânia, Goiás. 

As crianças possuíam entre seis e 55 meses de idade. A coleta das amostras fecais foi 

feita pelas cuidadoras ao longo de dois anos – outubro de 2009 a outubro de 2011- de 

todas as crianças das quais fosse possível colher as fezes, variando de uma a 36 

amostras por criança, perfazendo um total de 539 amostras. 

A Creche Casa do Caminho é uma instituição filantrópica mantida pelo 

Centro Espiritualista Irmãos do Caminho, e através de doações particulares, não tendo 

ligação com entidades ou órgãos públicos, e prioriza o atendimento às crianças de 

famílias carentes com até três anos e meio, em período integral. Essa creche é uma 

instituição com boas condições higiênicas, as crianças são assistidas em salas separadas 

por faixas etárias, sendo oferecidas às mesmas educação pedagógica, alimentação e 

atividades recreativas. 

Para cada criança participante foi obtida a autorização dos pais ou 

responsáveis, mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O 

estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de 

Goiás sob nº 087/2009. Foi empregada ainda uma ficha de investigação clínica de 

doença diarréica que se encontra no apêndice 2. 

Após a coleta, o material era encaminhado ao Laboratório de Virologia 

Humana IPTSP/UFG, onde as fezes eram processadas e armazenadas a –20 ºC até a 

realização dos ensaios laboratoriais. 
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4.2 Metodologia 

 

 

4.2.1 Preparo das suspensões fecais 

 

 

As amostras fecais foram inicialmente processadas para a obtenção de uma 

suspensão fecal de 10 a 20% em tampão salina fosfato (PBS) pH 7,4. 

 

 

4.2.2 Detecção viral e genotipagem 

 

 

O ssRNA viral foi extraído seguindo metodologia descrita por Boom et al. 

(1990), com modificações (Cardoso et al. 2002). 

Extração do ssRNA viral: para o procedimento foram utilizados 300µL da 

suspensão fecal acrescido de 800µL de tampão L6 (Isotiocianato de guanidina, 

Tris/HCl, EDTA e Triton)  e 20µL de Proteinase K. Após incubação a 56ºC por 10 min, 

foram adicionados 200µL de etanol absoluto e 15µL de sílica, seguido de 

homogeneização por 15 minutos (PWSys PW300) e centrifugação por 16.000g/20 

segundos. A seguir o sedimento foi lavado sucessivamente com tampão L2 

(Isotiocianato de Guanidina, Tris-HCl), etanol a 70% e acetona P.A., seguindo-se a 

ressuspensão em 30µL de água Milli-Q/DEPC e incubação (56ºC/15min). Após 

centrifugação, 20µL do sobrenadante de cada amostra foi recolhido e estocado a -20°C, 

até o momento do uso. 

Detecção do RNA viral: a detecção de NoV e SaV foi realizada por RT-

PCR seguindo metodologia e iniciadores descritos por Kojima et al. (2002) e Yan et al. 

(2003), respectivamente, com adaptações. Inicialmente foi realizada a transcrição 

reversa (RT), e posteriormente a PCR multiplex utilizando-se pares de iniciadores 

específicos para NoV dos GI e GII e SaV. Posteriormente, as amostras positivas foram 

então confirmadas em separado por uma reação contendo apenas um par de iniciadores 

(PCR monoplex). 

a) Síntese do cDNA - (RT): a 20µL do RNA viral foi adicionado 2µL do 

iniciador randômico pd(N)6 (RandomHexamer – AmershamBiosciences) seguindo-se 
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desnaturação (80ºC/12min) e adição da mistura de reação para um volume final de 

50µL (0,4mM de cada dNTP / 1X tampão de reação / 4mM MgCl2 / 20U/µL inibidor de 

ribonuclease / 200U/µL Transcriptase Reversa – MMLV). A reação foi incubada a 42ºC 

por 60 minutos. O cDNA foi estocado a -20 ºC, até o momento de uso. 

b) Amplificação do DNA viral: para a realização da PCR para CV foram 

utilizados iniciadores que têm como alvo um segmento específico da região codificante 

da capsídeo viral dos SaV (SLV5317 e SLV5749), bem como iniciadores para a região 

do gene codificante do capsídeo viral, a região C, dos NoV do GI (GISKF e GISKR) e 

do GII (GIISKF e GIISKR). O produto esperado para NoV do GI era de 330pb, GII de 

344pb e SaV de 434pb. 

b.1) PCR (multiplex e monoplex): A mistura de reação foi constituída de 

5µL do cDNA acrescido da mistura de reação para um volume final de 25 µL (1X 

tampão de reação / 1,5mM MgCl2 / 0,4mM de cada dNTP / 5U Taq DNA polimerase / 

33µM de cada iniciador). A amplificação das amostras foi feita utilizando a seguinte 

ciclagem: desnaturação inicial de 94ºC por 3 min; 35 ciclos – 94ºC/30s; 55ºC/30s; 

72ºC/60s; extensão final 72ºC/5min. 

Os produtos da PCR foram submetidos à corrida eletroforética, em gel de 

agarose a 1,5% corado com brometo de etídeo (0,5 µg/mL), utilizando-se como padrão 

de peso molecular o 100pb DNA ladder, e a seguir visualizado em transluminador com 

luz UV (ECX-20.M WilberLourmat). 

 

 

4.2.3 Sequenciamento das amostras positivas para CV 

 

 

A reação de sequenciamento foi realizada, utilizando os produtos 

purificados resultantes da amplificação das regiões do capsídeo viral com os mesmos 

pares de iniciadores utilizados na RT-PCR. 

a) Purificação do produto da PCR: para o procedimento os produtos foram 

precipitado por isopropanol a 65% e etanol 70% (Green & Sambrook 2012)   

b) Sequenciamento genômico: a reação de sequenciamento foi realizada 

diretamente nos dois sentidos seguindo metodologia descrita por Sanger et al. (1977). 

Cada amostra foi sequenciada no mínimo duas vezes, utilizando o kit comercial ABI 

PRISM Big Dye Terminator v3.1 cycle sequencing (Applied Biosystems), com 3µl de 
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DNA viral e volume final de reação de 10ul, e procedeu-se a reação em sequenciador 

automático (ABI 3100-Apllied Biosystems). 

c) Análise filogenética: as sequências obtidas foram submetidas à análise de 

qualidade pelo programa Phred, alinhadas pelo programa Clustal e comparadas com 

aquelas disponíveis em banco de dados (www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/index.htlm). 

As árvores filogenéticas foram construídas pelo programa Clustal e visualizadas pelo 

TreeView. 

 

 

4.2.4 Análise estatística dos dados 

 

 

A análise estatística dos dados obtidos foi feita através do programa Epi 

Info, versão 7, utilizando o testes do Χ
2
. A significância estatística dos dados foi 

avaliada considerando intervalo de confiança de 95%. 
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5 RESULTADOS 

 

 

A tabela 1 descreve a população do estudo que consistiu de 56 crianças, 

com idade, entre seis e 55 meses. Como se observa, 30 destas crianças pertenciam ao 

gênero feminino e 26 do masculino e considerando o número de amostras coletadas por 

criança, estas variaram de 1 a  36, totalizando 539 amostras, coletadas no período de 

outubro de 2009 a outubro de 2011.  

Tabela 1. Características da população estudada. 

Criança Gênero Idade       

(meses)** 

nº de 

amostras 

Período de coleta 

1 F 23 22 05/10/09 a 14/06/10 

2 M 12 36 05/10/09 a 10/06/11 

3 F 25 10 05/10/09 a 14/12/09 

4 F 23 6 05/10/09 a 24/02/10 

5 M 17 4 06/10/09 a 08/04/10 

6 M 28 9 05/10/09 a 25/11/09 

7 F 27 7 07/10/09 a 30/03/10 

8 F 55 2 06/10/09 a 14/10/09 

9 F 35 3 06/10/09 a 27/11/09 

10 M 18 31 06/10/09 a 20/09/10 

11 F 26 9 06/10/09 a 02/12/09 

12 M 30 2 05/10/09 a 12/11/09 

13 M 11 28 06/10/09 a 01/04/11 

14 F 40 1 06/10/09 

15 F 42 2 08/10/09 a 15/10/09 

16 F 14 22 08/10/09 a 13/12/10 

17 M 34 1 14/10/09 

18 M 34 1 12/10/09 

19 F 12 15 09/10/09 a 13/12/10 

20 F 46 1 08/10/09 

21 F 14 29 14/10/09 a 10/11/10 

22 M 49 1 14/10/09 

23 F 7 7 15/10/09 a 07/12/09 

24 M 47 3 19/10/09 a 06/11/09 

25 F 36 1 20/10/09 

26 M 53 1 18/10/09 

25 M 35 1 15/10/09 

28 M 8 25 26/10/09 a 29/11/10 

29 M 25 4 24/02/10 a 17/06/10 

30 M 12 20 24/02/10 a 25/08/11 
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Tabela 1- Características da população estudada- Continuação 

Criança Gênero Idade 

(meses)** 

nº de 

amostras 

        Período de coleta 

31 M 18 15 01/03/10 a 16/02/11 

32 F 17 17 04/03/10 a 02/06/11 

33 M NI* 3 22/03/10 a 26/04/10 

34 F 31 11 15/03/10 a 08/09/10 

35 F 28 3 15/04/10 a 06/05/10 

36 M 24 1 20/05/10 

37 M 6 4 15/07/10 a 16/09/11 

38 M NI 2 11/08/10 a 20/08/10 

39 F 23 3 30/08/10 a 22/09/10 

40 M 9 1 12/11/10 

41 M 20 13 02/02/11 a 22/08/11 

42 M 8 12 10/02/11 a 22/08/11 

43 F NI 22 10/02/11 a 31/05/11 

44 F 15 15 10/02/11 a 11/07/11 

45 F 20 16 25/02/11 a 04/10/11 

46 F 25 8 28/02/11 a 25/04/11 

47 M 13 9 14/03/11 a 04/10/11 

48 M NI 2 02/03/11 a 14/03/11 

49 F 18 12 02/03/11 a 25/08/11 

50 F 11 21 09/03/11 a 04/10/11 

51 F 17 6 16/03/11 a 21/06/11 

52 F 13 12 11/04/11 a 23/09/11 

53 F 26 2 15/04/11 a 25/04/11 

54 F 8 10 18/04/11 a 10/10/11 

55 M 8 8 15/06/11 a 31/10/11 

56 F 8 6 04/08/11 a 18/10/11 

*NI – não informado; **Idade da criança no momento da coleta da primeira amostra 

 

Considerando a positividade para CV observa-se que das 56 crianças 

estudadas, 29 (51,8%) apresentaram pelo menos uma amostra positiva durante o período 

do estudo, sendo que 17 (30,4%) apresentaram mais de uma amostra positiva (Tabela 

2).  

Quando se analisou a positividade em relação aos gêneros virais, observou-

se que 13 (23,2%) crianças apresentaram pelo menos uma amostra positiva para NoV e 

oito (14,3%) para SaV. Ainda, oito (14,3%) crianças apresentaram positividade para 

ambos os vírus, em diferentes períodos (Tabela 2).  
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Tabela 2- Positividade para CV considerando o número de crianças estudadas e o 

gênero viral. 

Crianças NoV 

Nº/total (%) 

SaV 

Nº/total (%) 

NoV e SaV 

Nº/total (%) 

Total 

Nº/total (%) 

Com uma 

amostra positiva 

 

8/56 (14,3) 

 

4/56 (7,1) 

 

- 

 

12/56 (21,4) 

 

Com mais de uma 

amostra positiva 

 

5/56 (8,9) 

 

4/56 (7,1) 

 

8/56 (14,3) 

 

17/56 (30,4) 

Total 13/56 (24,2) 8/56 (14,3) 8/56 (14,3) 29/56 (51,8) 

 

Do total de crianças estudadas, 12 apresentaram pelo menos um episódio de 

diarreia durante o período do estudo. Considerando a positividade para CV em relação à 

presença ou não da diarréia foi observado que as crianças não diarréicas apresentaram-

se mais positivas que as crianças diarréicas (p=0,0406), sendo que apenas três crianças 

com diarreia apresentaram-se positivas para os vírus, sendo que destas, duas delas para 

NoV, e a outra para SaV. Quando se considerou o gênero das crianças esses agentes 

foram detectados similarmente, não havendo diferença estatística significativa 

(p=0,9847) (tabela 3). 

 

Tabela 3. Positividade para CV em relação à presença ou não de diarréia e ao gênero 

das crianças. 

Gênero das 

crianças 

Diarreia 

Nº/total (%) 

Não diarreia 

Nº/total (%) 

Total 

Nº/total (%) 

Masculino* 1/6 (16,7)** 12/20 (60,0) 13/26 (50,0) 

Feminino 2/6 (33,3) 14/24 (58,3) 16/30 (53,3) 

Total 3/12 (25,0) 26/44 (59,0) 29/56 (51,8) 

*X
2
= 0,0004  p=0,9847   **X

2
= 4,1915  p=0,0406 
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A análise por faixa etária foi feita para 52 das 56 crianças positivas para as 

quais se possuía informação referente a esta característica. Foi considerada ainda para 

efeito de analise a idade da criança no momento da primeira amostra positiva, tendo 

sido observado que a maioria das crianças positivas se encontravam na faixa etária de 

13 a 24 meses (p=0,0307) (Tabela 4).  

 

Tabela 4. Positividade para CV em relação à faixa etária das crianças*. 

Faixa etária (meses) Nº de crianças (%) 

6-12    6/52 (11,3)** 

13-24   16/52 (30,7) 

25-36 2/52 (3,8) 

>37  1/52 (1,9) 

Total 25/52 (48,1) 

 *Não foi informada a data de nascimento de quatro crianças; **X
2 
=4,6696 p=0,0307 

 

 

Quando se analisou a positividade viral em relação ao número total de 

amostras coletadas, observou-se que das 539 amostras, 68 (12,6%) foram positivas para 

CV das quais 43 (8,0%) eram NoV e 25 (4,6%) SaV. Das 43 amostras positivas para 

NoV, quatro (9,3%), eram GI e 39 (90,7%) GII. A figura 5 mostra o padrão de 

bandeamento de amostras positivas para NoV e SaV. 

 

 

 

 

Figura 5. Gel de agarose a 1,5%. Linha 1: peso molecular – 100pb; linhas 2-4: 

Controles positivos para NoV GI, GII e SaV, respectivamente. Linha 5:  Controle 

negativo; Linhas 6-8: Amostras teste positivas para NoV GI, II e SaV, 

respectivamente. 

      1            2                 3               4               5               6               7             8 
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Considerando a ocorrência de CV em relação aos meses de coleta das 

amostras fecais foi observado para ambos os anos de coleta um maior número de 

amostras positivas durante a estação chuvosa, embora este dado não tenha sido 

estatisticamente significativo (p=0,4300) (Tabela 5). 

 

Tabela 5. Positividade para CV considerando as estações de seca e chuva no período de 

outubro de 2009 a outubro de 2011*. 

Estação do ano Nº positivas/Nºexaminadas (%) UR (%)** IP (mm
3
)***

 

Seca  

(maio a setembro) 

22/213 (11,3) 33-55 0-16,9 

Chuvosa  

(outubro a abril) 

46/326 (14,1) 58-79 62,3-449,8 

*Não houve coleta de amostras durante o mês de janeiro de 2010;** UR=Umidade relativa do ar 

atmosférico; *** IP=Índice pluviométrico; X²= 0,6227, p=0,4300 
 

 

Como já referido, a monoplex PCR para NoV permite a caracterização em 

genogrupos I e II. Assim, das 43 amostras positivas para estes vírus quatro (9,3%) eram 

GI e 39 (90,7%) GII. 

Em adição, foram submetidas ao sequenciamento genomico 52 das 68 

amostras positivas para CV. Destas, 31 apresentaram sequencias de qualidade o que 

permitiu a análise para genótipos. Assim, das 31 amostras, 20 eram NoV e destas, uma 

era GI.1, outra era GII.4, duas eram GI.7 as quais apresentavam 100% de identidade 

nucleotídica e foram designadas haplótipo (HP01). Outras seis amostras foram 

caracterizadas como GII.6 (HP02). Ainda, cinco amostras eram GII.1 (HP03) e outras 

cinco eram GII.2 (HP04) – (Figura 6).  

Das 11 amostras positivas para SaV, duas foram caracterizadas como GI.3 e 

por apresentaram 100% de identidade nucleotídica, foram designadas como haplótipos 

(HP05). As outras nove amostras foram caracterizadas como GI.1 (HP06) (Figura 7). 
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Figura 6. Árvore filogenética baseada em fragmentos parciais da região C do capsídeo viral de NoV 

GI (330 bp) e GII (344pb). As amostras protótipo estão representadas pelo seu número de acesso no 

GenBank. As amostras encontradas neste estudo estão representadas em negrito. Amostras com 

100% de identidade nucleotídica foram designadas haplótipos, HP01 a HP04. HP01 - representa duas 

amostras GI.7, HP02 – representa seis amostras do GII.6, HP03 – representa cinco amostras GII.1, 

HP04 – representa cinco amostras GII.2. 

Figura 7. Árvore filogenética baseada em fragmentos parciais do capsídeo viral de SaV (434 bp). As 

amostras protótipo estão representadas pelo seu número de acesso no GenBank. As variantes 

encontradas neste estudo estão representadas em negrito. Amostras com 100% de identidade 

nucleotídica foram designadas haplótipos, HP05 e HP06. HP05 – representa duas amostras GI.3, 

HP06 – representa nove amostras GI.1. 
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Foi detectada a ocorrência de mais de uma infecção por CV nas crianças 

participantes do estudo, sendo que do total de crianças positivas 13 sofreram mais de 

uma infecção por CV no decorrer do estudo. Assim foi observado que a criança 1 

apresentou-se positiva para SaV em quatro ocasiões no intervalo de dois meses e oito 

dias. A criança 2 apresentou 14 amostras positivas em um período de 18 meses sendo 

que a primeira foi positiva para SaV, e as demais para NoV das quais uma era GI e as 

demais GII. A criança 4, no intervalo de 48 dias, apresentou duas amostras positivas, 

ambas  NoV, sendo a primeira GI e a segunda GII. A criança 10 apresentou cinco 

amostras positivas em um período de nove meses. A primeira foi positiva para SaV e a 

segunda, após cinco meses, para NoV GII. Após um mês e meio outra amostra foi 

positiva, sendo esta SaV. Ainda, após um mês e meio apresentou as outras duas 

amostras, sendo estas NoV GII. A criança 11 foi positiva para SaV por duas vezes no 

intervalo de 28 dias. A criança 16 foi positiva para três amostras no período de quatro 

meses e onze dias, sendo a primeira positiva para SaV e as outras duas para NoV GII 

com intervalo entre estas de três meses. A criança 21 também apresentou duas amostras 

positivas sendo a primeira positiva para SaV e a segunda para NoV GII, detectada 

aproximadamente seis meses após. Similarmente, a criança 23 apresentou duas amostras 

positivas sendo a primeira SaV e outra NoV GII, com intervalo de um mês e 22 dias. A 

criança 37 apresentou três amostras positivas com intervalo de 23 dias sendo todas elas 

NoV GII. A criança 45 foi positiva primeiro para NoV GII e depois para SaV, com 

intervalo de aproximadamente seis meses. A criança 49 apresentou uma amostra 

positiva para NoV GII e outra para SaV, com intervalo de aproximadamente seis meses. 

A criança 50 foi positiva para SaV por duas vezes com intervalo de três meses e uma 

semana. A criança 56 apresentou-se inicialmente positiva para NoV GII e um mês para 

SaV (Tabela 6). 
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Tabela 6. Temporalidade das amostras positivas para CV de 13 crianças que 

apresentaram mais de uma amostra positiva, em relação ao gênero viral. 

 
Criança 

Total amostras 

positivas/total 
coletadas 

 
Data da coleta 

NoV 
GI               GII 

 
SaV 

1 6/22 06/10/09 - - + 

   07/10/09 - - + 

   08/10/09 - - + 

   30/11/09 - - + 

   09/12/09 - - + 

   14/12/09 - - + 

2 14/36 02/12/09 - - + 

   11/03/10 + - - 

   25/08/10 - + - 

   04/10/10 - + - 

   18/10/10 - + - 

   29/11/10 - + - 

   13/12/10 - + - 

   14/02/11 - + - 

   01/04/11  - + - 

   05/04/11 - + - 

   07/04/11 - + - 

   14/04/11 - + - 

   29/04/11 - + - 

   01/06/11 - +  - 

4 2/6 05/10/09 + - - 

   23/11/09 - + - 

10 5/31 07/12/09 - - + 

   31/05/10 - + - 

   12/07/10 - - + 

   30/08/10 - + - 

   03/09/10 - + - 

11 2/9 20/10/09 - - + 

   18/11/09 - - + 

16 3/22 22/03/10 - + - 

  03/05/10 - - + 

  03/08/10  - + -  

21 2/29 14/10/09 - + - 

   11/04/10 - - + 
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Tabela 6. Temporalidade das amostras positivas para CV de 13 crianças que 

apresentaram mais de uma amostra positiva, em relação ao gênero viral-Continuação 

 
Criança 

Total 

positivas/total 
coletadas 

 
Data da coleta 

NoV 
   GI              GII 

 
SaV 

23 2/7 15/10/09 - - + 

   07/12/09 - - + 

37 3/4 24/08/11 - + - 

   09/09/11 - + - 

   16/09/11 - + - 

45 2/16 21/03/11 - + - 

   04/10/11 - - + 

49 2/12 29/03/11 - + - 

   20/10/11 - - + 

50 2/21 17/06/11 - - + 

   04/10/11 - - + 

56 3/6 09/09/11 - + - 

   12/09/11 - + - 

   18/10/11 - - + 

 

 

Procedeu-se ainda à analise da ocorrência do mesmo genótipo de CV em 

relação ao tempo, o que foi observado em cinco ocasiões distintas. O surto foi definido 

como a positividade de pelo menos duas crianças, para o mesmo genótipo viral, em uma 

mesma semana. Quando um novo caso era detectado pelo menos sete dias após o último 

surto, este era considerado como pertencente a um novo surto (Mitchell et al. 1995; 

Morter et al. 2011).  

Neste sentido foi observado que o surto A foi devido a SaV GI.1 e ocorreu 

durante as 10ª e 11ª semanas, envolvendo sete crianças. Estas se apresentavam 

assintomáticas. O surto B ocorreu durante as 44ª e 45ª semanas tendo como agente NoV 

GII.6, acometendo três crianças, todas assintomáticas. O surto C foi devido a NoV 

GII.1, ocorreu nas 74ª e 75ª semanas, acometendo  quatro crianças. Destas, uma 

apresentava quadro de diarréia. O surto D acometeu duas crianças, ambas 

assintomáticas, de responsabilidade de NoV GII.2, ocorrido nas 98ª e 99ª semanas. 

Finalmente, o surto E, ocorrido na 104ª semana acometendo duas crianças, também 

assintomáticas, cujo agente era SaV GI.3 (Gráfico 1). 
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Gráfico 1. Distribuição semanal das amostras positivas genotipadas para CV na creche durante o período de outubro de 2009 a 

outubro de 2011. 
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Foi analisada a possibilidade da ocorrência de excreção viral prolongada e 

esta foi considerada quando um mesmo genogrupo ou genótipo de NoV ou quando SaV 

foram detectados em amostras de uma mesma criança por um período mínimo de duas 

semanas. Neste sentido a criança 2 foi positiva para NoV GII.1 em duas ocasiões - 

01/04/2011 e 14/04/2011- sendo que no intervalo a criança apresentou outras duas 

amostras positivas, e embora não genotipadas foram genogrupadas, todas GII. 

Similarmente, após este período, a criança apresentou outras duas amostras positivas, 

ambas GII. Neste contexto a excreção viral chegou a dois meses. A criança 37 

apresentou três amostras positivas para NoV GII nos dias 24/08/11, 09/09/11 e 

16/09/11, sendo que as duas últimas amostras foram genotipadas como NoV GII.2, 

sugerindo excreção deste agente por 23 dias. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Os CV, NoV e SaV, são importantes causadores de gastroenterite com 

diferentes genótipos destes vírus circulando mundialmente, causando infecções 

esporádicas e surtos (Harada et al. 2012; Tam et al. 2012; Tran et al. 2013). Os surtos 

por CV são frequentes em locais fechados e onde há aglomeração de pessoas como 

asilos, hospitais, restaurantes, escolas, navios e creches (Koopmans et al. 2009; Zheng 

et al. 2010; Lee et al. 2012).  

O presente estudo foi realizado com crianças usuárias de creche por se 

considerar que este ambiente é facilitador para a transmissão e mesmo manutenção 

destes vírus na natureza. Por outro lado, embora se admita a importancia deste 

ambiente, estudos prospectivos relativos a CV que pretendam a detecção e 

caracterização desses agentes em crianças sintomáticas e assintomáticas frequentadoras 

de creches são escassos e, ao nosso conhecimento, apenas um estudo que se assemelha 

ao presente estudo foi realizado (Akihara et al. 2005). 

Não obstante consideramos de oportuno ressaltar que este estudo possui 

limitações as quais se referem a coleta das amostras fecais. Neste sentido relatamos que 

a pretensão era a de realização de coletas semanais de todas as crianças, e no caso da 

ocorrência de diarréia se procederia a coletas durante o período que a criança tivesse 

diarréia. Esta meta não foi atingida em função não só da rotatividade de algumas 

crianças, mas, também, por dificuldades logísticas encontradas pelos cuidadores das 

crianças, o que terminou por limitar a uniformidade da coleta, e culminou no fato de que 

do total de crianças envolvidas no estudo (56), houvesse algumas das quais se obteve 

apenas uma amostra e de outras até 36 amostras.  

Dados da literatura revelam que a incidência de CV nas diversas populações 

e em diferentes países é altamente variável, sendo reportados índices de positividade 

para esses agentes que variam de 7,6 a 56% (Grohmann et al. 1991; Andreasi et al. 

2008; Gómez-Santiago et al. 2012), dependendo do delineamento do estudo, da 

sensibilidade dos métodos de diagnósticos utilizados, da procedência das amostras 

(surtos ou de casos esporádicos) e mesmo de características intrínsecas à população 

estudada ou ao local de coleta das amostras. Neste contexto deve ser lembrado ainda a 

grande variabilidade genômica dos CV e que, até o momento, não existe ainda consenso 

quanto aos pares de iniciadores de escolha para detecção e caracterização molecular 
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desses agentes. Ademais, os estudos realizados tem sido preferencialmente dirigidos 

para NoV, em detrimento aos SaV. 

Nesse estudo, foi observado que 29 (51,8%) crianças apresentaram pelo 

menos uma amostra positiva para CV, das quais 21 (37,5%) eram NoV e 16 (28,6%) 

SaV. Em termos gerais o índice de detecção de CV observado nesse estudo pode ser 

considerado concordante aos de diferentes estudos realizados em todo o mundo, que 

como referido variam de 7,6 a 56%. Quando se compara aos índices observados, em 

esudos realizados com crianças, no Brasil, o presente resultado pode ser considerado 

superior, pois os índices já encontrados variam de 7,6 a 16,7% (Borges et al. 2006; 

Andreasi et al. 2008; Xavier et al. 2009; Aragão et al. 2010). Por outro lado deve ser 

ressaltado que nenhum destes estudos foi realizado prospectivamente e assim 

consideramos que isto tenha influenciado no maior índice observado no estudo. 

Ao se considerar os resultados desse estudo com os de outros realizados no 

ambiente creche têm-se uma dificuldade inicial, pois, em geral, estes são realizados em 

ocasiões de surtos. Neste contexto, embora o presente estudo tenha sido realizado com 

objetivos diferenciados, o índice de positividade observado é similar ao de Grohmann e 

colaboradores (56%) onde se detectou CV em crianças e funcionários em uma creche na 

Austrália, em ocasião de surto de gastroenterite. Em adição, neste estudo, não se 

procedeu à diferenciação de NoV e SaV (Grohmann et al. 1991). 

Neste contexto de surto e considerando-se apenas os estudos de detecção de 

NoV realizados em creche, observa-se que os índices de detecção para estes agentes 

variam de 10 a 30%, em diferentes partes do mundo (Reuter et al. 2005; van Duynhoven 

et al. 2005; Lyman et al. 2009). No Brasil, tem sido observado índices maiores, 23 a 

67% (Gallimore et al. 2004; Ferreira et al. 2012). Desta forma, o índice de 37,5% 

relativo a NoV observado no presente estudo enquadra-se aos observados no Brasil.  

O índice de positividade para SaV neste estudo foi de 28,6%. Neste 

contexto quando se procede à comparação com dados da literatura observa-se que este é 

também superior aos de outras partes do mundo realizados em creche, que variam de 7 a 

19% (Rosenfeldt et al. 2005; Lyman et al. 2009). 

Como referido, a maioria dos estudos relativos a CV são feitos em casos 

sintomáticos o que inclui a diarreia, náusea, vômito e dor abdominal, associado ou  não 

à febre (Green 2007). Entretanto, a excreção de CV também tem sido observada em 

indivíduos assintomáticos, em diferentes partes do mundo, com índices que variam de 

2,6% a 57,0% (O’ Ryan et al. 2009; Bucardo et al. 2010; Phillips et al. 2010; Zhang et 
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al. 2011). Nesse estudo, a positividade para CV foi significativamente maior nas 

crianças assintomáticas em relação às que apresentavam diarréia no momento da coleta 

da amostra, o que corrobora dados de outros estudos realizado no Chile (O’ Ryan et al. 

2009) e na China (Zhang et al. 2011) e difere de outros realizados no Japão (Akihara et 

al. 2005), na Nicaragua (Bucardo et al. 2010) e no Brasil (Barreira et al. 2010). 

Analise feita em relação ao gênero das crianças não mostrou diferença 

significativa em temos da positividade para CV o que está em acordo a outros dados da 

literatura (García et al. 2006; Patel et al. 2009). Este dado é também concordante a um 

estudo realizado na região Centro Oeste nas cidades de Brasília e Goiânia (Borges et al. 

2006) muito embora seja diferente de outro realizado na mesma Região, Campo 

Grande- MS, onde foi observado maior positividade para CV nas crianças do gênero 

feminino (Andreasi et al. 2008).  

Quando consideramos a relação entre a positividade para os CV e a idade 

das crianças estudadas observamos que CV foi detectado preferencialmente nas crianças 

de 13 a 24 meses de idade. Dados da literatura mostram ocorrência destes vírus em 

indivíduos de qualquer faixa etária (Patel et al. 2009; Ferreira et al. 2012), muito 

embora maior prevalência tenha sido observada em crianças com menos de cinco anos 

de idade (Victoria et al. 2007; Ribeiro et al. 2008; Tam et al. 2012).  

Quando consideramos a positividade para NoV em relação ao total de 

amostras coletadas (8,0%), observamos que apenas um estudo, realizado no Japão, se 

assemelha ao presente estudo, sendo que este foi também prospectivo, realizado no 

ambiente de creche, com monitoramento das crianças feito por um ano, tendo sido 

observado índice de 6,4% para NoV, sendo portanto ligeiramente inferior ao do presente 

estudo. O mesmo ocorre quando se compara a positividade para SaV, desde que o 

índice observado em nosso estudo foi de 4,6% e o realizado no Japão foi de 2,6% 

(Akihara et al. 2005). Consideramos que essa ligeira diferença possa ter se dado em 

função do tempo de monitoramento das crianças, que no presente estudo foi de dois 

anos. 

O padrão de sazonalidade dos CV pode ser considerado variável. Neste 

sentido nos Estados Unidos, Lyman e colaboradores (2009) observaram maior detecção 

de CV nos meses frios do ano, e no Brasil estudo realizado durante 15 anos por Ferreira 

e colaboradores (2012) mostrou ocorrência de NoV em todos os meses do ano. Este 

resultado é concordante ao do presente estudo onde foi observado que os CV tiveram 

circulação ao longo dos anos do estudo, não tendo sido observado sazonalidade relativa 
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às estações de seca e chuva que ocorrem no Centro Oeste do Brasil. No entanto, este 

fato difere de estudo realizado com CV na região Centro-Oeste que observou maior 

circulação de CV no período chuvoso (Borges et al. 2006), bem como de estudos 

realizados com Rotavirus de Grupo A nesta Região que observaram padrão de 

sazonalidade para estes virus, no período de seca (Cardoso et al. 2001; Cardoso et al. 

2003; Souza et al. 2003; Costa et al. 2004, 2005; Freitas et al. 2008; Tavares et al. 2008; 

Munford et al. 2009; Borges et al. 2011).  

A extensiva variabilidade genômica de CV parece ter também como 

consequência oscilação temporal na circulação de diferentes genótipos, o que influencia 

na epidemiologia desses agentes (Zheng et al. 2010; Svraka et al. 2010; Tran et al. 

2013). Neste sentido a literatura registra predominância de NoV GII em diversas 

populações em todo o mundo desde a década de 90 (Zheng et al. 2010; Mattheus et al. 

2012; Tran et al. 2013), bem como nos estudos realizados em creches nos Estados 

Unidos (Lyman et al. 2009) e no Brasil (Gallimore et al. 2004; Ferreira et al. 2012). 

Nesse estudo também foi observado predominância de NoV GII o que corrobora os 

dados dos  estudos acima, bem como os realizado no Brasil (Gallimore et al. 2004; 

Ferreira et al. 2012). No presente estudo foram detectadas amostras GI, dos genótipos 

GI.1 e GI.7, detectados pela primeira vez no Brasil. 

Outro aspecto que deve ser mencionado é o de que GII.4 tem sido, ao longo 

do tempo e em diferentes partes do mundo, considerado como o genótipo mais 

prevalente, além de também ser responsável pela ocorrência de surtos em diferentes 

populações  (Park et al. 2010; Zheng et al. 2010; Bull & White 2011). Neste estudo, 

embora tenha havido detecção deste genótipo, GII.6 foi o mais prevalente, seguido por 

GII.1, GII.2, GI.7, GI.1 e GII.4, o que mostra diversidade dos genótipos que circulam na 

Região.  

No Brasil, também tem sido demonstrada a predominância de GII.4, seguido 

de GII.6 em amostras fecais provenientes de indivíduos com gastroenterite aguda em 

outras populações (Ferreira et al. 2010; Fioretti et al. 2011; Aragão et al. 2013). O 

genótipo GII.2 tem sido detectado mundialmente, e no Brasil em crianças hospitalizadas 

(Victoria et al. 2007) e frequentadoras de creche (Ferreira et al. 2012). O genótipo GII.1 

destaca-se por não ter sido ainda detectado em estudo realizado em creche, tanto nos 

Estados Unidos (Lyman et al. 2009) quanto no Brasil (Gallimore et al. 2004; Ferreira et 

al. 2012).  
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Considerando os genótipos responsáveis por surto, no presente estudo, os 

genótipos GII.6, GII.2 e GII.1 de NoV foram  responsáveis por três surtos durante o 

período de realização do estudo. De modo semelhante ao presente estudo, os genótipos 

GII.6 e GII.4 foram detectados em maior e menor prevalência, respectivamente, em 

amostras provenientes de surtos em creche nos Estados Unidos (Lyman et al. 2009). Por 

outro lado também deve ser mencionado o fato de que GII.4 é preferencialmente 

encontrado em crianças sintomáticas o que não é o caso do presente estudo onde as 

crianças positivas eram principalmente assintomáticas o que está em acordo também a 

outros estudos (Barreira et al. 2010; Bucardo et al. 2010; Zhang et al. 2011).   

Em relação aos dois surtos atribuídos a SaV, foi observado que estes foram 

causados pelos genótipos GI.1 e GI.3. Quando se compara à literatura temos relato de 

apenas um estudo, feito nos Estados Unidos, onde SaV GI.1 foi responsável por surto 

em creche (Lyman et al. 2009). Por outro lado, para amostras GI.3, não se tem, ao nosso 

conhecimento, dados de detecção destes agentes no ambiente  creche (Akihara et al. 

2005; Lyman et al. 2009). No Brasil, embora não se tenha relato de SaV em creche,  

este genótipo vem sendo detectado desde 2001, em crianças de uma comunidade carente 

de Salvador (Xavier et al. 2009), em crianças hospitalizadas no Pará (Aragão et al. 

2010), e neste mesmo estado em crianças de uma comunidade quilombola (Aragão et al. 

2013).  

Além da excreção assintomática, duas crianças tiveram excreção prolongada 

o que pode ter como consequência não só a disseminação e circulação desses agentes no 

ambiente, como também facilitação da ocorrência dos surtos. Os dados mostram que a 

criança 2 excretou NoV GII.1 por dois meses e a criança 37 por 23 dias corroborando 

dados da literatura que observaram excreção  de NoV por até 56 dias de uma criança 

frequentadora de creche (Akihara et al. 2005). Outros estudos indicam que a excreção 

viral em imunocompetentes poderia ser de 20 a 40 dias (Atmar et al. 2008; Bok & 

Green 2012).  

Foi observado neste estudo que das 29 crianças que apresentaram pelo 

menos uma amostra positiva para CV durante o período do estudo, 17 (30,4%) 

apresentaram mais de uma amostra, que podia ser de gêneros ou genótipos diferentes. 

Neste sentido o caso da criança 2 que, além de apresentar excreção prolongada, também 

parece ter sofrido mais de uma infecção por diferentes amostras onde inicialmente foi 

positiva para SaV, seguida de positividade para NoV GI. Após, apresentou 12 amostras 

positivas para NoV GII, sendo que destas três amostras foram genotipadas, uma como 
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GII.6 e  duas GII.1. A criança 4 apresentou duas amostras positivas, ambas  NoV, sendo 

a primeira GI e a segunda GII. A criança 10 apresentou positividade para SaV, depois 

para NoV GII, novamente para SaV e depois para NoV GII. Ainda, as crianças 16 e 21, 

positivas para SaV e depois para NoV GII. Finalmente, as crianças 45, 49 e 56 que 

foram positivas para NoV GII e depois para SaV. Dados da literatura corroboram 

resultados do presente estudo mostrando que estes vírus podem acometer a mesma 

criança em diferentes ocasiões (Akihara et al. 2005; Garcia et al. 2006; Harada et al. 

2012), reforçando a ampla circulação dos CV na população de diversas partes do 

mundo.  

Destaca-se ainda o fato que essas crianças são usuárias de uma creche que 

está sob a responsabilidade de uma instituição religiosa, com a premissa de cuidado 

extremado das mesmas, o que inclui hábitos higiênicos e alimentação adequados, e 

mesmo assim apresentaram elevado índice de detecção de CV, isto pode ter ocorrido 

devido a diversos fatores que favorecem a ocorrência de infecções por estes agentes, 

como a aglomeração das crianças propiciada pelo ambiente de creche, à estabilidade do 

vírus que permanece infeccioso nas superfícies por dias, a resistência desses vírus à 

inativação dificultando a eliminação viral por métodos convencionais, baixa dose 

infecciosa necessária para causar infecção, excreção viral prolongada e o fato de que a 

maioria das crianças apresentou excreção assintomática. 

Finalmente consideramos que os dados do presente estudo agregam novos 

conhecimentos relativos à circulação dos NoV e SaV, e reforçam a importância da 

proposição de medidas para controle e prevenção destes agentes no ambiente de creche.  
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7 CONCLUSÕES 

 

 

 NoV e SaV circularam entre crianças usuárias de uma creche da cidade de Goiânia. 

 Foi observado elevado índice de positividade para NoV (37,5%) e SaV (28,6%) na 

população avaliada 

 O genótipo de NoV predominante na creche foi GII.6 seguido por GII.2, GII.1, 

GI.7, GII.4 e GI.1. Os genótipos de SaV detectados nas amostras analisadas foram 

GI.1 e GI.3. Os genótipos GI.1 e GI.7 de NoV e GI.3 de SaV não haviam ainda sido 

detectados em crianças frequentadoras de creche. 

 As crianças menores que cinco de anos de idade usuárias de creche podem sofrer 

mais de uma infecção por NoV e/ou SaV no decorrer do tempo.  

 As amostras virais circulantes variaram no decorrer do tempo sugerindo alternância 

na ocorrência de genótipos. 

 Foi detectado um maior índice de positividade entre crianças assintomáticas. 

 A prevalência da infecção para CV foi similar para ambos os gêneros das crianças e 

foi maior para crianças de 13 a 24 meses de idade, embora houvesse positividade em 

todas as faixas etárias.  

 CV circulou similarmente em todos os meses do ano não sendo possível a definição 

de uma sazonalidade para as estações de seca ou chuva da Região.  

 Foi observada excreção prolongada de CV o que pode ter favorecido a manutenção 

e transmissão dos vírus no ambiente creche, propiciando a ocorrência dos cinco 

surtos observados durante o estudo. 
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TERMO DE CONSENTIMENTOLIVRE E ESCLARECIDO 

 Seufilhoou a criançapelaqualvocê é responsável está sendo convidado a 

participar, comovoluntário, em uma pesquisa. Apósseresclarecidosobre as informações 

a seguir, se vocêconcordarque o mesmo faça parte do estudo, assine ao final deste 

documento, que está em duas vias, uma delas é sua e a outra é do 

pesquisadorresponsávelquetambém deverá assinar o documento. Emcaso de dúvidas, 

esclareça-as junto à equipe, paradecidir se participa ounão do estudo. Emcaso de recusa, 

vocênão será penalizado de nenhuma forma. 

 

1- Instituição: Universidade Federal de Goiás 

2- Órgão: Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública/Laboratório de Virologia Humana 

Projetos de Pesquisa: 1) Detecção e caracterização de vírus gastroentéricos em 

amostras fecais coletadas de crianças usuárias de creches em Goiânia-GO 

3- Coordenadora: Prof
a
 Dr

a
 Divina das Dôres de Paula Cardoso 

Telefone para contato: (62) 32096122 

4- Participantes: Prof
a 

Dr
a
 Menira B. L. Dias e Souza, Prof

a
 Dr

a
 Fabíola Souza Fiaccadori;, 

Prof
a
 Dr

a
 Ana Maria Tavares Borges; Rodrigo Alessando Togo Santos, Prof

a
 Dr

a 
Paulo 

Sérgio Sucasas da Costa 

5- Informaçõesgerais: é importante a leitura deste documentosobre os princípiosgeraisque se 

aplicam aos participantes:  

a) a sua participação é voluntária; Será realizada uma entrevistapelospesquisadores, 

apósconsentimento dos participantes. O questionário a ser utilizado será constituído de duas 

partes, sendo a primeirareferente aos dadospessoais e a segundaparte sobre fatores de 

riscosassociados às viroses pesquisadas. 

b) a coleta se dará na creche pelas funcionárias da creche que criança freqüenta, ou em casa 

pelos pais ou responsáveis no caso da criança apresentar sintomas de diarréia. Serão utilizados 

para a coleta, coletoresplásticos e o procedimento não confere risco à integridadefísica da 

criança, caso a mesma se oponha a coletanão será realizada. 

c) o materialclínico (fezes) colhido ficará sobnossaguarda e responsabilidade, durante a 

execução desta pesquisa e para a realização de estudosfuturos;  

d) o(a) senhor(a) possui totalliberdadepararetirar o seuconsentimento a qualquermomento, 

deixando apenas de participar do estudo e semprejuízospara a suapessoa. 

6- Objetivogeral: identificar e caracterizar os vírus gastroentéricos circulantes na 

regiãoCentro-Oeste. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  

INSTITUTO DE PATOLOGIA TROPICAL E SAÚDE PÚBLICA 

LABORATÓRIO DE VIROLOGIA HUMANA 
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7- Referencial Teórico/Justificativas: 

A gastrenterite é umimportanteproblema de saúdepública, comgrandeimpacto na 

populaçãoinfantil. Dentre os agentescausadores de gastrenterites podemos citar os rotavírus, 

calicivírus, adenovírus e astrovírus. A ocorrência dos rotavírus é amplamente reconhecida, 

sabendo-se que praticamente todas as criançasaté aos cincoanos de idadejá se infectaram 

poresteagente. As investigaçõessobrerotavírus no Brasil mostram a extensivacirculação 

deste agente, e no sentido de se conhecer a circulação destes vírusemnossaregião, é objetivo 

do presenteestudo, a monitoração dos agentesviraisresponsáveisporgastrenteritesemcrianças, 

paraquemedidaseficazes de saúdepública sejam implementadas e possam controlar as 

infecções e consequentemente a mortalidade causada porestes e 

outrosagentesviraisresponsáveis pelas gastrenterites infantis. 

8- Consideraçõesfinais: Os resultados obtidos nesta pesquisa poderão ser utilizados na 

totalidadeparafinsexclusivos de divulgaçãocientífica da pesquisa, garantindo-se a 

privacidade dos dadosindividuais. Não será efetuado qualquertipo de 

remuneraçãoduranteouapós os procedimentos de coleta e se porventura existirem 

gastosadicionais relacionados à investigaçãoestesserão absorvidos peloorçamento da 

pesquisa. 

9- Eu,............................................................................................................................, nascido 

em ......../......../............, RG....................................., abaixo assinado, tendo recebido as 

informaçõesacima e ciente dos meusdireitos, concordo quemeufilho participe do estudo. 

10- Direitos do entrevistado: a) garantia de receber resposta a qualquer pergunta ou 

esclarecimento a qualquer dúvida acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros 

assuntos relacionados com a pesquisa;                 b) segurança de não ser identificado e que 

será mantido o caráter confidencial da informação relacionada com a sua privacidade; 

 

Goiânia  ..........................de ................................................. de 2009 

 

 

------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------- 

      Assinatura do Coordenador da Pesquisa                       Assinatura do entrevistado 

 

 

INVESTIGAÇÃO CLÍNICA DE DOENÇA DIARRÉICA 
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1 – DADOS DO PACIENTE: 

NOME DO PACIENTE: 

________________________________________________________ 

ENDEREÇO: 

_________________________________________________________________ 

TELEFONE: _________________  FALAR COM: _____________________________ 

PROFISSÃO DA MÃE: _______________  

PROFISSÃO DO PAI: ___________________ 

SEXO: MASCULINO (   )  FEMININO (   ) 

DATA DENASCIMENTO ___/___/___  1 m (  )   1-3 m (   )   4-6 m (   )   7-9 m (   ) 

10-12 m(   )   1 a (   )    2 a (   )   3 a (   )   4a ou mais (   ) 

TOMOU A VACINA CONTRA ROTAVÍRUS?  (    ) SIM, Quantas doses?____ (      ) 

NÃO 

OUTROS: ____________________________________________________________ 

 

2 – HISTÓRIA CLÍNICA:  

1ª) Data coleta:___/____/_____     

Doente:     (    ) Sim     (    ) Não 

Sintomas: 

NÚMERO DE DIAS DOENTE: (   ) 1   (   ) 2   (   ) 3   (   ) 4   (   ) 5   (   ) > 5 

2ª) Data coleta:___/____/_____     

Doente:     (    ) Sim     (    ) Não 

Sintomas: 

NÚMERO DE DIAS DOENTE: (   ) 1   (   ) 2   (   ) 3   (   ) 4   (   ) 5   (   ) > 5 

3ª) Data coleta:___/____/_____     

Doente:     (    ) Sim     (    ) Não 

Sintomas: 

NÚMERO DE DIAS DOENTE: (   ) 1   (   ) 2   (   ) 3   (   ) 4   (   ) 5   (   ) > 5 

 

4ª) Data coleta:___/____/_____     

Doente:     (    ) Sim     (    ) Não 

Sintomas: 

NÚMERO DE DIAS DOENTE: (   ) 1   (   ) 2   (   ) 3   (   ) 4   (   ) 5   (   ) > 5 

5ª) Data coleta:___/____/_____     
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Doente:     (    ) Sim     (    ) Não 

Sintomas: 

NÚMERO DE DIAS DOENTE: (   ) 1   (   ) 2   (   ) 3   (   ) 4   (   ) 5   (   ) > 5 

6ª) Data coleta:___/____/_____     

Doente:     (    ) Sim     (    ) Não 

Sintomas: 

NÚMERO DE DIAS DOENTE: (   ) 1   (   ) 2   (   ) 3   (   ) 4   (   ) 5   (   ) > 5 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


