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ESTUDO DA PREVALÊNCIA DE CALICIVÍRUS HUMANOS EM CRIANÇAS COM
GASTROENTERITE ATENDIDAS EM UM POSTO DE SAÚDE DE BELÉM-PARÁ NO PERÍODO
DE 1998-1999
SIQUEIRA, Jones A. M.; ARAGÃO, Glicélia C.; NASCIMENTO, Inaê S.; OLIVEIRA, Darleise S.;
SANTOS, Mirleide C.; LIMA, Ian C.G.; LUCENA, Maria S. S.; MASCARENHAS, Joana D. P.;
LINHARES, AlexandreC.; GABBAY, Yvone B.
Objetivo: Detecção e caracterizaçãomolecular de calicivírus humanos em amostrasfecais de crianças
atendidasnum posto de saúde de Belém-Pará,no período de maio/1998 a outubro/l999. Métodos: Os
materiaisfecais obtidos foram submetidosà extraçãodo RNA pelo métododa sílica e à reaçãoem cadeiada
polimeraseprecedidade transcriçãoreversa(RT -PCR)utilizando-seos "iniciadores" 289/290,que detectam
ambosos gênerosde calicivírus que infectamsereshumanos(norovírus e sapovírus),sendoposteriormente
purificados e seqüenciadosem eletroforesecapilar com auxílio de kit comercial. A análise genômicafoi
realizadausandoo programaMEGA 3.1, métodode Neighbor-Joininge teste de bootstrap.Resultados:Os
calicivírus foram detectadosem 16 (8%) das 200 amostrastestadaspor RT-PCR. Destas, 10 já foram
seqüenciadas,
sendo40% (4/10) classificadascomo sapovírus,genótipo GI-l (75%-3/4) e GII-l (25%-1/4).
Os norovírus foram detectadosem 60% (6/10) das amostras,sendo 100% caracterizadascomo GII-4d de
acordocom a descriçãode Okadaet ai. (2007). A faixa etáriamais acometidafoi a de criançascomidade> 18
a 24 meses(14,2%-3/21).Quantoà distribuiçãomensal,maior prevalênciadessesvírus foi observadano mês
de agosto/1999(21%). A maioria dascriançasinfectadaspeloscalicivírus humanosfez usode reidrataçãooral
e apresentouvômito e febre como os sintomasmais evidentes.Conclusões:A positividadeobtida (8%) foi
similar á registrada em um hospital de Belém (8,9%) cujos espécimesfecais foram coletadosno mesmo
período desteestudoe que tambémforam caracterizadas
como GII-4d. Essesresultadosevidenciama ampla
circulação deste genótipo de norovírus no período estudado.Vale ressaltarque os sapovírusnão foram
detectadosem nenhuma das amostras provenientesdesse hospital, porém, os mesmosjá tinham sido
observadosem uma pesquisarealizadaem outro hospitalde Belém (1992-1994),com positividade (5,7%)
maior do que a registradano posto(2%). A presençados sapovírusem amostrasde pacientesatendidosneste
centro de saúdeé relevante,visto sera primeira vez que essesagentesforam encontradosem Belémnesses
estabelecimentos.
Vale ressaltarque, na literatura,a presençadessesvírus em hospitaisestábem estabelecida,
no entanto, dados referentesà detecçãodessesagentesem pacientesatendidosem ambulatório ainda são
muito escassos.

