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RESUMO
VICENTE, A. P. C. A. Proporção de Rotavírus, Norovírus e Cryptosporidium
spp. em crianças com diarreia aguda atendidas no Hospital de Urgências de
Sergipe. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-graduação em Biologia
Parasitária, Universidade Federal de Sergipe-UFS. São Cristóvão, 2017.
A diarreia aguda é uma das doenças infecciosas mais comuns e ainda uma das
principais causas de morbidade e mortalidade no mundo pediátrico, um problema
global de saúde pública. Diversos esforços vêm sendo realizados no decorrer dos
anos para redução da mortalidade infantil, apesar do empenho as diarreias ainda
ocupam um significativo espaço da desnutrição em menores de 5 anos. Um amplo
espectro de patógenos entéricos pode provocar a diarreia infantil aguda, dentre
esses podemos citar os Rotavírus, Norovírus e Cryptosporidium spp, sendo o
Rotavírus um dos mais importantes. Atualmente duas vacinas orais contra o
Rotavírus, de vírus vivos atenuados foram licenciadas e estão disponíveis
globalmente: uma cepa monovalente humana (RV1) (Rotarix®, GlaxoSmithKline
Biologicals) e um rearranjo bovino-humano pentavalente (RV5) (Rotateq®). O Brasil
foi um dos primeiros países a integrar a vacina em seu programa nacional de
imunizações (2006), e foi possível observar melhorias significativas na redução da
mortalidade infantil e nas hospitalizações por doenças diarreicas em crianças
decorrentes de Rotavírus. No entanto, as diarreias continuam sendo um grave
problema de saúde, podendo ser evitável e tratável. Diversos agentes etiológicos
podem estar relacionados a essas infecções intestinais e merecem ser investigados.
O objetivo desse estudo foi verificar a presença dos três agentes etiológicos
Cryptosporidium spp., Rotavírus e Norovírus, associados aos quadros de diarreia
aguda em crianças de 0 a 11 anos atendidas no Hospital de Urgência de Sergipe
(HUSE). As amostras foram testadas por Elisa para Cryptosporidium spp e
Rotavírus, para detecção de antígenos nas fezes, e reação de cadeia em polimerase
após transcrição reversa (RT-PCR) para detecção de Norovírus. Foram analisadas
92 amostras de fezes diarreicas das quais 62% apresentaram positividade para um
dos patógenos estudados, 49% positivos para Norovírus, 10% para Rotavírus, 4%
para Crysptoporidium spp e 37% das amostras diarreicas não apresentaram
positividade para nenhum enteropatógeno estudado. Norovírus foi o principal
causador da diarreia infantil no período estudado, com predominância (98%) do
genótipo GII. A faixa etária mais acometida foi de crianças menores de 24 meses. As
infecções demonstraram sintomas semelhantes. Estudos complementares são
necessários para descobrir outros agentes etiológicos envolvidos em gastroenterites
do Estado de Sergipe, visto que uma quantidade significativa de crianças com
diarreia não apresentou positividade para nenhum patógeno estudado.
Palavras-chave: Gastroenterite; Crianças; Rotavírus; Norovírus; Cryptosporidium.
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ABSTRACT

VICENTE, A. P. C. A. Proportion of Rotavirus, Norovirus and Cryptosporidium
spp. in children with acute diarrhea treated at Sergipe Emergency Hospital.
Dissertation (Master). Postgraduate Parasitic Biology, Federal University of SergipeUFS. São Cristóvão, 2017.

Acute diarrhea is one of the most common infectious diseases and still one of the
leading causes of morbidity and mortality in the pediatric world, a global public health
problem. Several efforts have been made over the years to reduce infant mortality,
despite the commitment of diarrhea still occupy a significant space of malnutrition in
children under 5 years. A wide spectrum of enteric pathogens can cause acute
childhood diarrhea, among which we can mention Rotavirus, Norovirus and
Cryptosporidium spp. Rotavirus is one of the most important. Currently two live
attenuated live Rotavirus vaccines have been licensed and are available globally: a
human monovalent strain (RV1) (Rotarix®, GlaxoSmithKline Biologicals) and a
pentavalent bovine-human rearrangement (RV5) (Rotateq®). Brazil was one of the
first countries to integrate the vaccine into its national immunization program (2006),
and it was possible to observe significant improvements in reducing infant mortality
and hospitalizations for diarrheal diseases in children from Rotavirus. However,
diarrhea continues to be a serious health problem, and can be avoidable and
treatable. Several etiological agents may be related to these intestinal infections and
deserve to be investigated. The objective of this study was to verify the presence of
the three etiological agents Cryptosporidium spp., Rotavirus and Norovirus,
associated with diarrhea in children aged 0 to 11 years old, attended at Sergipe
Emergency Hospital (HUSE). The samples were tested by Elisa for Cryptosporidium
spp and Rotavirus for fecal antigen detection and reverse transcription polymerase
chain reaction (RT-PCR) for Norovirus detection. A total of 92 diarrheic stool
specimens were analyzed, of which 62% were positive for one of the pathogens
studied, 49% positive for Norovirus, 10% for Rotavirus, 4% for Crysptoporidium spp
and 37% of diarrheal samples were not positive for any enteropathogen studied.
Norovirus was the main cause of childhood diarrhea in the period studied, with
predominance (98%) of the GII genotype. The most affected age group were children
younger than 24 months. Infections have shown similar symptoms. Complementary
studies are needed to discover other etiological agents involved in gastroenteritis in
the State of Sergipe, since a significant number of children with diarrhea did not
present positivity to any of the pathogens studied.
Keywords: Gastroenteritis; Children; Rotavirus; Norovirus; Cryptosporidium
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1 INTRODUÇÃO

1.1. Epidemiologia da diarreia aguda

A diarreia aguda é uma das doenças infecciosas mais comuns e ainda
uma das principais causas de morbidade e mortalidade no mundo pediátrico, um
problema global de saúde pública. Consiste em uma síndrome causada por
diferentes agentes etiológicos (bactérias, vírus e parasitos), da qual um de seus
sintomas mais importantes é o aumento do número de evacuações, com fezes
aquosas ou de pouca consistência; podendo haver casos de presença de muco e
sangue. Podem ser acompanhadas de náusea, vômito, febre e dor abdominal.
Geralmente possui caráter auto limitante, com duração de 2 a 14 dias. As formas
variam desde leves até graves, com desidratação e distúrbios eletrolíticos,
principalmente quando associadas à desnutrição (WANG et al., 2016; MINISTERIO
DA SAÚDE, 2014).
De acordo com dados da UNICEF (2017) a diarreia é uma importante
causa de morte infantil, representando 9% de todas as mortes entre crianças
menores de 5 anos em todo o mundo em 2015, muitas dessas mortes poderiam ter
sido evitadas com intervenções simples, tais como: a vacinação contra o Rotavírus;
maior consumo de água potável, melhorias no saneamento e higiene.
Desde 2000, a mortalidade infantil por diarreia vem diminuindo
globalmente, cerca de 6,5% a cada ano. Muitas dessas mortes ocorrem
desproporcionalmente em pessoas que vivem em países de baixo e médio
rendimento, e a razão é atribuída a uma combinação de pobreza, desnutrição e
moradia em áreas remotas, com acesso limitado à água potável, saneamento e
precárias condições de saúde. Em 2013, 6,3 milhões de crianças menores de cinco
anos morreram, 578 mil deles de doenças diarreicas, quase metade dessas mortes
relacionadas com a diarreia foram relatados a partir da África Subsaariana
(BREUREC et al., 2016; JULIAN, 2016).
Um relatório lançado recentemente pela UNICEF/OMS (2017) revela que
cerca 2,1 bilhões de pessoas no mundo, não têm acesso a serviços de
abastecimento de água potável, facilmente acessível em casa, e aproximadamente 4
bilhões, não dispõem de saneamento gerido com segurança. Neste relatório são
apresentados os dados na população brasileira, revelando grandes desigualdades
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entre as zonas urbana e rural. Enquanto 91% da população urbana conta com
saneamento básico, apenas 58% da população tem acesso a esses serviços na
zona rural. O mesmo acontece em relação à água potável, com 99% da população
urbana acessando esse serviço, contra 87% na zona rural. Há casas e escolas que
não dispõe de água e sabão, colocando em risco a saúde das pessoas
principalmente das crianças, facilitando a transmissão de doenças como a diarreia.
Na América Latina foi possível observar que houve uma redução de 74%
dos casos de episódios de diarreia grave, 73% de hospitalizações por Rotavírus e
53% de eficácia da vacinação contra o Rotavírus. Reforçando a importância das
vacinas como uma intervenção eficaz para reduzir a carga de diarreia, mas
especificamente contra o Rotavírus (SANTOS et al. 2016).
No Brasil, ocorreu uma mudança positiva para as doenças diarreicas que
em 1990 eram a principal causa de morte infantil em menores de 5 anos, ocupando
o segundo lugar nas principias causas de morte infantil e em 2015 mudou para a
sétima posição com mudança expressiva da taxa (redução de 94,7%). Essa
mudança indica melhorias nas condições de saneamento, nutrição, acesso a
cuidados da saúde, além do impacto da introdução da vacina contra o Rotavírus em
2006 (FRANÇA et al. 2017).
De acordo com os achados de Gurgel et al. (2014) no nordeste do Brasil,
apesar das reduções nas mortalidades e hospitalizações, a proporção de episódios
de diarreia classificadas como graves tem permanecido ao longo dos anos. Este
fenômeno é observado tanto em crianças vacinadas e não vacinadas provocadas ou
não pelo Rotavírus. Citando que outros agentes patogénicos não incluídos na
referida pesquisa, por exemplo, Norovírus, tem sido demonstrado como um
importante causador de gastroenterites, necessitando de mais estudos para
estabelecer se outros patógenos podem apropriar-se do nicho ecológico de
Rotavírus.
Um estudo realizado com crianças em Sergipe, no período de outubro de
2006 a setembro de 2009 e de julho de 2011 a janeiro de 2013, demonstrou que
19,2% das crianças hospitalizadas com gastroenterite aguda estavam contaminadas
com Norovírus, os dados do estudo sugerem uma possível mudança no aumento
anual na proporção de casos, após a introdução da vacina, porém estudos
complementares são necessários para compreender a epidemiologia do Norovírus
em crianças vacinadas contra o Rotavírus (SANTOS et al., 2017)
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A criptosporidiose tem sido demonstrada como um importante causador
de morbidade diarreica, sendo altamente disseminada e prevalente, afetando
principalmente crianças da primeira infância. Representa quase 20% dos episódios
de diarreia em crianças em países em desenvolvimento e em países desenvolvidos
representa cerca de 9% da diarreia infantil (AZCONA-GUTIÉRREZ et al., 2017;
SHRIVASTAVA et al., 2017).
No Brasil e Argentina, prevalência da criptosporidiose humana varia muito
entre 7 e 24% (PERALTA et al., 2016). Relatos sobre a criptosporidiose no estado
de Sergipe não foram encontrados.

1.2 Patógenos gastrointestinais
1.2.1 Cryptosporidium spp.

O Cryptosporidium spp. protozoário intracelular obrigatório, é um dos
principais causadores de doenças diarréicas em todo o mundo, principalmente em
crianças imunocompetentes e imunocomprometidas (BERA et al, 2014). Foi descrito
pela primeira vez no século XX, por Tyzzer, para designar um pequeno coccídio
encontrado nas glândulas gástricas de camundongos, sendo nomeado a princípio
como C. muris e C. parvum. Outras éspecies foram descritas posteriormente que
infectavam animais, inclusive o homem. Nos últimos anos, devido à utilização de
técnicas moleculares, é possível distinguir diferença entre as espécies porque há
muitas variações nas características morfológicas, de distinção exata de espécies
sendo geralmente difícil por medições microscópicas tradicionais simples

(LIMA

2004, SHALABY et al, 2014). De acordo com Azcona-Gutiérrez (2017) até o
momento há pelo menos 30 espécies válidas e mais de 70 genótipos de status
taxonômico incerto que foram identificados dentro do gênero.
O parasito Cryptosporidium pertence ao filo Apicomplexa, seu genoma é
composto por oito cromossomos contendo aproximadamente 9,2 milhões de pares
de bases. Os estudos sobre alinhamento do genoma mostraram que ambos os
genomas consistem em 3% - 5% de sequência de variações sem deleção ou
rearranjo de inserção significativa (SHRIVASTAVA et al, 2016). Segundo O’hara &
Chen (2011) o mapeamento de genes mostra um metabolismo simplificado que não
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possui enzimas críticas para o ciclo do Krebs e, portanto, provavelmente o parasito
depende da glicólise para obter energia. Analisando o genoma foi possível observar
que o parasito não possui capacidade para a síntese de novos de aminoácidos,
acidos graxos e nucleósidos. Ao que tudo indica Cryptosporidium depende
exclusivamente do hospedeiro para aquisição de nutrientes e, sendo assim, codifica
para vários transportadores que provavelmente atendem a esse objetivo. Os genes
de interesse que codificam a maquinaria para o RNA-mediado após a transcrição de
silenciamento de genes não foram detectados. Portanto, não só parece que o
parasita carece de microRNAs, que funcionam como reguladores da expressão
gênica através do silenciamento de genes pós-transcrição, mas as técnicas de
siRNA usadas para interrogar a função do gene são ineficazes na análise da função
de genes de Cryptosporidium.
O

ciclo

de

vida

do

Cryptosporidium

envolve

fases

sexuais

e

assexuadas. Completa seu ciclo de vida dentro de um único hospedeiro. A forma
infectante do Cryptosporidium é o oocisto (VER FIGURA 1), cada um contendo
quatro esporozoítos. Os oocistos quando liberados no ambiente após a defecação
de um hospedeiro infectado, podem ser posteriormente ingeridos por um hospedeiro
suscetível. Os oocistos têm como característica a resistência, ficam viáveis no meio
ambiente mesmo após uso de desinfetantes, como por exemplo a cloração de água
potável. Possuem alta capacidade de infecção, necessitando apenas a ingestão de
dez oocistos por um humano saudável para que ocorra a infecção clínica. Após a
ingestão de oocistos, os esporozoítos são liberados no trato gastrointestinal, e se
aderem às células epiteliais intestinais do hospedeiro. O encapsulamento de
esporozoítos

por

vacúolos

parasitóforos

leva

ao

desenvolvimento

de

trofozoítos. Todas as fases de diferenciação parasitária ocorrem dentro da
membrana plasmática da célula hospedeira. Esses trofozoítos passam por
merogonia para produzir merontes. Duas gerações consecutivas de merogonia
ocorrem, produzindo merontes Tipo I e Tipo II, respectivamente. Os merozoitos de
Tipo I, lançados a partir do meronte Tipo I, re-infectam outas células e, assim,
completam a fase assexuada de reprodução. A fase sexual da reprodução envolve
os merontes de Tipo II, que se diferenciam em microgametas (gametas masculinos)
e

macrogametas

microgametas,

(gametas

passam

por

femininos). Macrogametas
sucessivas

divisões

para

fertilizados
formar

pelos
oocistos

maduros. Como resultado da esporogonia, são formados dois tipos de oocistos, com
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paredes grossas que são geralmente liberados nas fezes e paredes finas que
permanecem no intestino do hospedeiro e são responsáveis pela autoinfecção
(SHRIVASTAVA et al. 2017).

FIGURA 1: Oocisto de Cryptosporidium contendo quatro esporozoítos. Adaptado do Centers for
Disease Control and Prevention (CDC): https://www.cdc.gov/parasites/crypto/index.html

Embora várias espécies já foram identificadas em humanos, C. parvum e
C. hominis representam mais de 90% dos casos humanos de criptosporidiose.
Embora os sintomas sejam muito semelhantes, diversas variantes têm sido
relatadas. Outras espécies não têm sido comumente associadas com doenças
humanas, incluem C. meleagridis, C. cuniculus, C. felis e C. canis. A transmissão
ocorre de forma direta por via fecal-oral de hospedeiros infectados (antropótica),
incluindo animais para animais, animal-a-homem (zoonoses), de humano para
animal e humano-a-humano

ou indiretamente através de água ou alimentos

contaminados (BOUZID et al, 2013; AZCONA-GUTIÉRREZ et al, 2017).
As infecções por Cryptosporidium em pacientes imunocompetentes
ocorrem por um período limitado e determinado, com duração média de 9 a 15 dias,
mas podem ser crônicas e fatais em pacientes imunossuprimidos, como aqueles
infectados com HIV e crianças pequenas principalmente aqueles que estão
desnutridos (HEDSTRON, 2015; O’HARA & CHEN, 2011)
As alterações provocadas pelo parasitismo do Cryptosporidium nas
células epiteliais da mucosa gastrintestinal embora possam ser assintomáticas, a
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manifestação clínica mais comum é a diarreia aquosa abundante, contendo muco,
mas raramente sangue ou leucócitos. Outros sintomas incluem náuseas, vômitos,
dor abdominal e febre leve. Em crianças, os sintomas são mais graves e podem ser
acompanhados de vômitos e desidratação. A criptosporidiose é uma causa
frequente de doença diarreica em humanos, e vários grupos de seres humanos são
particularmente suscetíveis a criptosporidiose. Nos países em desenvolvimento, as
infecções de Cryptosporidium ocorrem principalmente em crianças menores de 5
anos, com pico de ocorrência de infecções e diarreia em crianças menores de 2
anos (O’HARA & CHEN, 2011; SHALABY et al, 2014)

1.1.2.2. Norovirus

Os Norovírus são membros da família Caliciviridae, é um patógeno
entérico humano, conhecidos como um dos principais causadores de gastroenterite
aguda, sendo responsáveis por quase 50% dos surtos em todo mundo. Esses surtos
geralmente estão associados a ambientes semifechados, tais como cruzeiros de
navio,

hospitais,

centro

de

acolhimento

a

crianças,

onde

o

vírus

está

predominantemente espalhado de pessoa para pessoa. É um importante problema
de saúde pública para o qual não há um agente antiviral ou vacina preventiva
disponível (FUMIAN et al., 2016; VINJÉ, 2015).
O genoma viral consiste em uma molécula de RNA linear fita simples de
polaridade positiva. O genoma completo contém aproximadamente 7,5 kb; composto
por 45%-56% de citosina + guanina (C + G). A extremidade 5’ do genoma apresenta
a proteína VPg, que tem papel essencial na infectividade viral e na tradução inicial;
na extremidade 3’, após a síntese do gene ocorre a adição da cauda poli A, com
função de dar estabilidade à molécula e ajudar na tradução (VER FIGURA 2). A
partícula de vírus tem diâmetro de 27 a 40 nm, possui três sequências de leitura
aberta (ORF - open read frame). A primeira ORF codifica uma poliproteína de 194 KDa, assim, a extremidade 5’ do genoma codifica um precursor de proteínas não
estruturais, envolvidas na transcrição e replicação viral. A segunda ORF codifica a
proteína do capsídeo (VP1) de 60 K-Da proteína estrutural com papel importante na
replicação do vírus. A terceira ORF, considerada a região mais variável do genoma,
codifica a proteína básica (VP2) de 23 K-Da e que interage com o RNA genômico
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quando ocorre a formação do vírion (MORILLO & TIMENETSKY, 2011; VINJÉ,
2015).

Figura

2:

Estrutura

do

genoma

viral

do

Norovírus.

Adaptado

do

http://glycoforum.gr.jp/science/glycomicrobiology/GM02/GM02E.html

De acordo com Vinjé (2015) os Norovírus são atualmente classificados
em 7 genogrupos (GI – GVII), com vários genótipos do GI (9 genótipos), GII (22
genótipos), GIII (2 genótipos), GIV (2 genótipos), GV (1 genótipo), GVI (2 genótipos)
e GVII (1 genótipo), porém GI, GII e GIV são conhecidos por causar gastroenterites
em humanos. O GII.4 é atualmente considerado o genótipo mais frequente, estando
relacionado com aproximadamente 70% dos surtos e epidemias globais que
ocorreram desde de 1995. Nos Estados Unidos e na Europa, são responsáveis por
aproximadamente 50% de todos os focos de gastroenterite relatados. Os Norovírus
passam por um fenômeno generalizado que é a recombinação genética trazendo um
grande impacto sobre a sua evolução, diversidade genética, e tem sido associada
com o surgimento de novos genótipos com capacidade de evasão do sistema imune
(MLADENOVA et al., 2015; WANG et al.,2016; PORTAL et al, 2016; FUMIAN et al,
2016).
A infecção pode ser assintomática, facilitando assim a transmissão. O
período de incubação varia entre 24 e 48 h. Os sintomas incluem vômitos e diarreia
com ou sem náuseas e cólicas abdominais; pode desenvolver febre e mal-estar.
Embora a infecção por Norovírus provoque um ataque agudo de gastroenterite com
resolução nos primeiros dias dos sintomas, pode se tornar severa e prolongada em
grupos de risco específicos. A doença geralmente se resolve dentro de 12 a 72
horas, no entanto, pode durar mais tempo em crianças pequenas, idosos, indivíduos
hospitalizados e imunocromprometidos (MELHEM et al. 2016).
As noroviroses apresentam alta infectividade, sendo necessárias apenas
dez partículas virais para que ocorra a infecção.

Apresentam alta resistência e
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grande variabilidade genômica, sendo possível a reinfecção por diferentes
genótipos. A eliminação do vírus pode acontecer até duas semanas após a infecção.
A principal forma de transmissão é por via fecal-oral, contato pessoal, através de
aerossóis

produzidos

durante

o

vômito,

água

e

alimentos

contaminados

(CAVALCANTE, 2015).
No Brasil e no Nordeste existem diversos estudos sobre a importância
desse vírus que tem emergido e vem ocupando um nicho importante em casos de
gastroenterite aguda após a administração da vacina contra o Rotavírus (ARAGÂO
et al., 2016; PORTAL et al., 2016; SANTOS et al.,2016; FUMIAN et al, 2016; COSTA
et al, 2017). Porém estudos complementares são muito importantes para se
conhecer a prevalência que muitas vezes é subestimada nas rotinas hospitalares
pelo complicado diagnóstico do Norovírus e assim estabelecer a real importância
dessa virose no Brasil.

1.2.3. Rotavírus

O Rotavírus é o agente etiológico mais importante da gastroenterite
aguda em crianças jovens, causando aproximadamente 37% de internações e 215
mil mortes entre crianças menores de 5 anos de idade no mundo. É umas das
causas mais comuns de gastroenterocolite desencadeando desidratação grave,
distúrbios eletrolíticos e acidose, podendo levar a morte. Melhorias no saneamento
básico e higiene são importantes, porém, insuficientes para diminuir a infecção pelo
vírus, a vacinação é a esperança de redução de casos de morte associada ao
Rotavírus (INCHAUSTE et al, 2017; SMOK et a., 2014)
Pertencente à família Reoviridae, tem simetria icosaédrica, não possui
envelope viral. O genoma do RNA de cadeia dupla possui onze segmentos de fita
dupla, permitindo que os Rotavírus se rearranjem com frequência e isso ajuda que
estabeleça novas variantes de genes na população (ZELLER et a., 2017)
A camada externa é composta por proteínas VP7 e VP4, que são
utilizadas para um sistema de classificação dual, definindo os tipos G e P,
respectivamente (FIGURA 3). Os genótipos G1, G2, G3, G4 e G9 associadas a P [4]
ou P [8] são os mais prevalentes, causando infecção em seres humanos em todo o
mundo. A proteína VP6, localizado no interior da cápside do vírus contém os
determinantes antigénicos, que permitem a sua classificação em sete sorogrupos de
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A a G, sendo o grupo A o agente mais comum de diarreia infantil. As infecções por
Rotavírus podem variar de diarreia ligeira, com duração limitada, para um caso
grave, com febre, vômitos e desidratação (DULGHEROFF et al., 2014; PEREIRA et
al. 2011).

Figura

3:

Estrutura

do

Rotavírus.

Adaptado

de

http://pfarma.com.br/noticia-setor-

farmaceutico/saude/589-diagnostico-rotavirus-a.html

Nos seres humanos, os genótipos mais comuns são G1P [8], G2P [4],
G3P [8], G4P [8], G9P [8] e G12P [8], sendo o G1P [8] o genótipo mais prevalente
em todo o mundo, embora possam haver variações comuns regionais e climáticas
(ZELLER et al., 2017).
A Organização Mundial de Saúde (OMS) em 2009, recomendou a
inclusão da vacinação contra Rotavírus em todo o mundo. Duas vacinas orais de
Rotavírus vivos atenuados foram licenciadas e estão disponíveis globalmente: uma
cepa monovalente humana (RV1) (Rotarix®, GlaxoSmithKline Biologicals) e um
rearranjo bovino-humano pentavalente (RV5) (Rotateq®, Merck). Atualmente, 81
países introduziram vacinas contra Rotavírus em seus programas nacionais de
imunização (INCHAUSTE et al., 2017; ZELLER et al., 2017).
Um dos primeiros países a incorporar a vacina contra o Rotavírus em seu
programa nacional de imunização foi o Brasil, em março de 2006. A vacina
disponível na rede pública é a Rotarix®, embora tenha boa eficácia para genótipos
homotípicos (91,8% para G1P [8]), a eficácia contra G2P[4] genótipo totalmente
heterotípico, é apenas 41%. A vacina é aplicada em duas doses orais e de forma
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gratuita pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a cobertura vacinal chegou a atingir
82% em 2008 e, desde então, manteve-se acima deste nível. A introdução da vacina
coincidiu com um declínio nos episódios de diarreia grave por Rotavírus, todas as
causas de hospitalizações relacionadas com a diarreia e as consultas ambulatoriais,
mostrando-se eficaz (GURGEL et al, 2014).
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2 JUSTIFICATIVA

As gastroenterites são uma das principais causas de morbidade e
mortalidade na infância, pois são responsáveis pelo desencadeamento da
desnutrição e desidratação. Segundo dados da World Health Organization (WHO,
2017) a diarreia infantil é a segunda principal causa de morte em crianças menores
de 5 anos, sendo responsável por aproximadamente 525 000 óbitos de crianças por
ano. Mundialmente, existem anualmente cerca de 1,7 bilhões de casos de doenças
diarreicas na infância, a maioria das diarreias de origem infecciosa é tratável;
entretanto, em muitos casos, o diagnóstico do agente etiológico não é feito de forma
adequada.
Nos últimos anos, graças aos esforços dos governos pelos Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio (ODM) houve uma importante redução da taxa de
mortalidade; diversos fatores contribuíram para isso; como: o aumento das taxas de
aleitamento materno, a distribuição e o uso generalizado de Soluções de
Reidratação Oral (SRO), melhorias na nutrição e acesso a serviços de saúde,
melhor situação sanitária e higiênica, também o aumento da cobertura vacinal do
sarampo e do Rotavírus. Porém há muito a fazer, é preciso haver um
comprometimento das autoridades com os menos favorecidos, é o que diz o relatório
executivo da UNICEF sobre a “Situação Mundial da Infância 2016”.
No Brasil a proporção de casos de mortes por diarreia tem mostrado uma
mudança positiva, em 1999 houve uma redução de 5,4% para 1,5% em 2012. O
mesmo ocorreu em Sergipe 8,7% e Aracaju 6,9% em 1999, para 2,8% e 1,2%
respectivamente, em 2012. Essa redução também ocorreu no Brasil em relação ao
número de hospitalizações, de 2003 para 2012 houve uma redução de 40,3% e o
mesmo pode ser observado em Sergipe 56,7% e Aracaju 38,7%, no mesmo período.
Diversos patógenos entéricos podem causar diarreia infantil aguda, dos
quais vírus, parasitos e bactérias são os principais. Rotavírus, Norovírus e o
protozoário Cryptosporidium spp. tem sido demostrado globalmente importantes
causadores (MLADENOVA et al., 2015; SILVA et al, 2003).
No Brasil a cobertura vacinal contra o Rotavírus tem ocorrido de forma
ampla e eficaz reduzindo assim os casos de internações relacionados ao Rotavírus
(SANTOS et al, 2016). Nos países onde houve uma ampla cobertura vacinal, foi
possível observar que os Norovírus têm emergido como um dos principais
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causadores de gastrenterite infantil, geralmente subestimadas por diagnóstico
complicado (HEMMING et al., 2013; OIHANA et al, 2016).
A

criptosporidiose,

doença

causada

pelo

parasita

oportunista

Cryptosporidium spp, também tem surgido mundialmente como um importante
causador de diarreia aguda e persistente em crianças, imunocomprometidas e
imunocompetentes. Representando aproximadamente 20% dos casos de diarreia
infantil em países em desenvolvimento e 9% em países desenvolvidos (DABAS et al.
2017; SHRIVASTAVA et al., 2017).
Esta pesquisa tem sua importância, ao passo que, apesar dos esforços e
das reduções das doenças diarreicas causadas pelo Rotavírus após a introdução da
vacina tanto no Brasil, como no estado de Sergipe, estas ainda continuam sendo um
grave problema de saúde presente em diversas localidades. Diversos agentes
etiológicos podem estar associados a estas infecções intestinais e merecem ser
investigados. Uma pesquisa realizada no município de Laranjeiras em 2014, com
crianças não hospitalizadas mostrou que 4% dos episódios de diarreia aguda
estavam associados à presença de Rotavírus e 11% associados à presença de
parasitos, restando 85% de casos sem causa associada avaliados no estudo. Essas
causas não incluídas no referido estudo podem ser diversos vírus e protozoários
intestinais. A transmissão de muitos desses agentes causadores de doenças
infecciosas e parasitárias podem estar associadas ao meio ambiente, tornando sua
compreensão muito importante (SANTOS et al, 2014).
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3 OBJETIVOS

3.1. Geral

Verificar a presença dos três agentes etiológicos Cryptosporidium spp., Rotavírus e
Norovírus, associados aos quadros de diarreias em crianças de 0 a 11 anos
atendidas no Hospital de Urgência de Sergipe.

3.2. Específicos


Descrever a proporção dos agentes etiológicos no período de janeiro a julho
de 2014;



Comparar os casos de diarreia aguda com a situação vacinal das crianças e o
agente etiológico estudado;



Verificar a faixa etária mais acometida pelos patógenos estudados;
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4 MATERIAIS E MÉTODOS

4.1. Tipo e local de estudo

Foi realizado um estudo do tipo transversal em crianças com diarreia
aguda, no período de janeiro a julho de 2014.
O estado de Sergipe é uma das 27 unidades federativas do Brasil.
Situado na região nordeste tem por limites o oceano Atlântico a leste e os estados
da Bahia, a oeste e a sul, e de Alagoas, a norte, do qual está separado pelo Rio São
Francisco, possuía uma população de 2.068.017 e uma estimativa para 2016 de
2.265.779, possui uma área de 21.918,454 km2 e 75 municípios, sendo Aracajú a
capital do Estado (IBGE, 2010).
O local do estudo foi o Hospital de Urgências de Sergipe João Alves Filho
(HUSE), localizado em Aracaju, capital do Estado. É hoje, o maior hospital público
do Estado e considerado um dos centros de referência em Sergipe. Atendendo
diversos pacientes provenientes de todo o estado além de pacientes vindos da
Bahia e Alagoas. A unidade pediátrica funciona 24 horas por dia, sendo a única de
Sergipe referência nos atendimentos de alta complexidade. (GURGEL et al., 2014,
SERGIPE, 2016)

4.2 Critérios de inclusão

Crianças que apresentaram diarreia segundo os critérios da OMS, admitidos
durante os horários de coleta cujos pais/responsáveis assinaram o TCLE e
responderam ao questionário.

4.3 Critérios de exclusão
Crianças que não apresentaram diarreia; idade superior a 11 anos e
quantidade insuficiente de amostras fecais para completar os testes.

4.4. Amostragem

A população deste estudo foi composta por 92 crianças de 0 a 11 anos de
idade com diarreia aguda, que foram atendidas durante o período de estudo na
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urgência pediátrica do Hospital de Urgências de Sergipe (HUSE). Essas crianças
eram provenientes de todo o estado de Sergipe, e havia uma criança do estado da
Bahia.

4.5. Coleta e amostras fecais.

Inicialmente, pais e responsáveis foram convidados a participar da pesquisa.
Aqueles que aceitaram participar do estudo assinaram um Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (Apêndice A) e responderam a um questionário com informações
epidemiológicas e clínicas (Apêndice B). Os dados epidemiológicos compreendiam
informações como: idade, sexo, local de moradia, saneamento básico, tipo água
para consumo. Os dados clínicos compreendiam: início dos sintomas, febre, dor
abdominal, náuseas e vômitos. O cartão nacional de vacinação também foi
consultado, para evidenciar a vacinação contra Rotavírus. O período de coleta ficou
compreendido entre 08:00 e 16:00 horas, de segunda a sexta-feira, por razões de
logística.
Foram coletadas 92 amostras fecais diarreicas, no Hospital de Urgências
de Sergipe, de crianças de 0 a 11 anos que atendiam a definição de casos de
diarreia correspondente à Organização Mundial de Saúde (três ou mais evacuações
amolecidas por dia, ou uma evacuação líquida ou com sangue, com menos de 14
dias de duração). As fezes coletadas foram devidamente identificadas, armazenadas
em caixas térmicas e encaminhas para o laboratório sob refrigeração (2° a 8° C),
seguiam estocadas em um freezer a -80° C no Laboratório Central de Sergipe
(LACEN). As amostras fazem parte de um banco de dados de pesquisa
epidemiológica quanto à infecção por Rotavírus, que vem sendo feita desde o
período de 2006, quando foi administrada pela primeira vez a vacina oral
monovalente no Brasil, pelo grupo de estudos do professor Dr. Ricardo Gurgel em
parceria com o Hemolacen (Apêndice C).
Para o diagnóstico, as amostras foram testadas por Elisa no Laboratório
Central de Sergipe (LACEN) para detecção de Cryptosporidium e Rotavírus. E, na
alíquota restante foram realizados testes moleculares, para a detecção de Norovírus
nos genogrupos GI e GII por meio da técnica RT- PCR em tempo real, no
Laboratório de Virologia Comparada e Ambiental- FIOCRUZ.
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4.6. Processamento das amostras de fezes

Cryptosporidium: Para a detecção do Cryptosporidium foi realizado o
ensaio imunoenzimático (ELISA) para pesquisa de coproantígenos, com a utilização
do kit ProSpecT™ Cryptosporidium ensaio de microplacas, seguindo as
instruções do fabricante.
Ensaio: Primeiramente as amostras foram descongeladas e o recipiente
de coleta foi agitado e não foi necessário fazer nenhuma diluição. Na placa com 96
poços, foram adicionadas 4 gotas do Controle Negativo no poço A1 e em B1 4 gotas
de Controlo Positivo. Em cada poço da amostra foi adicionado 100 μl de SDB. Com
pipetas de transferência, foi colocado 2 gotas de cada amostra no poço. Em seguida
a microplaca foi coberta e incubada à temperatura ambiente (20-25 ° C) durante 60
minutos, após a adição do último espécime. Posteriormente foi feita a lavagem e
aspiração do conteúdo dos poços, com tampão de lavagem diluído (~ 350-400 μl /
poço) por 3 vezes. Após a última lavagem, o conteúdo foi removido golpeando a
placa invertida em folhas de papel toalha limpas. Em seguida, foram adicionadas 4
gotas (200 μl) de Conjugado Enzimático a cada poço, a microplaca foi coberta e
incubada à temperatura ambiente (20 - 25 ° C) durante 30 minutos. Os poços foram
lavados e aspirados por 5 vezes. Foram adicionadas 4 gotas (200 μl) de Substrato
Colorido a cada poço e a microplaca foi coberta e incubada à temperatura ambiente
(20-25 ° C) durante 10 minutos. Foi adicionado 1 gota (50 μl) de Solução de Parada
a cada poço. As reações foram lidas dentro de 10 minutos após a adição da solução
de parada. As amostras foram lidas no espectrofotômetro.
Rotavírus: Foi realizada a metodologia de Elisa utilizando um kit
comercial (Rotaclone Meridian Diagnostics, Cincinnati, OH). O ensaio foi
realizado segundo as instruções do fabricante:
Ensaio: Primeiramente as amostras foram transferidas para a
pipeta de transferência até a região da primeira marca e diluídas em 1 mL
de diluente (Solução salina tamponada com 0,02% de timerosal). Posteriormente
as regiões dos poços foram identificadas, e em cada poço separadamente foram
adicionados 100 μl do controle positivo e negativo e as amostras de fezes diluídas.
Em cada poço foi adicionado 100 μl de conjugado enzimático e agitado suavemente,
foi incubado em temperatura ambiente à aproximadamente 5 minutos. O liquido dos
poços foi descartado, a microplaca foi invertida contra o papel absorvente para a
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remoção completa do liquido dos poços. Foi realizado o procedimento de lavagem
com água deionizada por mais 4 vezes, depois os poços foram novamente invertidos
sobre o papel toalha. Seguindo o procedimento, foram adicionados, 100 μl de
substrato A (peróxido de ureia) e substrato B (tetrametilbenzidina -TMB) em cada
poço e incubados a 10 em temperatura ambiente. Foram adicionadas 100 μL de
Solução de Parada e foi feita a leitura no espectrofotômetro.
Norovírus: Para detecção do Norovírus utilizamos um protocolo descrito
previamente por Kageyama et al. (2003). O RNA foi extraído de 140 µl de
suspensões de fezes a 10% usando o kit de extração de RNA viral QIAamp
(QIAGEN, CA, EUA) e imediatamente armazenado a -80◦ C antes da detecção do
Norovírus. A RT-PCR foi realizada em um sistema de PCR em tempo real ABI 7500
(Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA) usando primers e sondas já descritos
anteriormente e o sistema de RT-PCR quantitativo One-Step de SuperScript III
Platinum (Invitrogen, CA, EUA). Resumidamente, o ensaio foi realizado em uma
mistura de reação final de 25 µl contendo 5 µl de RNA purificado e concentrações
finais de iniciadores e sondas de 600 e 300 nM, respectivamente. As condições de
ciclagem térmica foram realizadas da seguinte forma: um passo de RT a 55 ° C por
30 min, um passo de desnaturação inicial a 95 ° C por 10 min, 45 ciclos de
amplificação por PCR a 95 ° C por 15 s e a 60 ° C durante 1 min. Uma série de 10
vezes diluição em série de um plasmídeo contendo a junção ORF1 / 2 foi utilizada
para gerar curvas padrão para a quantificação de vírus. Foram utilizados quarenta
ciclos na reação e as amostras com um limiar de ciclo <40 foram consideradas
positivas. As amostras positivas para o Norovírus foram genotipadas pelo
seqüenciamento parcial final 5’ da região ORF2 (320 nt de comprimento,
correspondente a região C do genoma de Norovírus. Os Amplicons foram
sequenciados em ambas as direções usando o Kit de Reação Pronto de Seqüência
de Ciclo Terminator Big Dye® (v. 3.1) e um seqüenciador de modelo de DNA ABI
Prism 3130xl (Applied Biosystems) (SANTOS et al, 2017).

4.7. Análise estatística

Os dados foram descritos por meio de frequência simples e percentual
quando categóricas ou por média e desvio padrão quando contínuas ou discretas.
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Para avaliar associação foi utilizado o teste Exato de Fisher. Para avaliar as
diferenças de média para dois grupos foi utilizado o teste de Mann-Whitney e para
três grupos foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis sendo suas significâncias
estimados pelo método de Monte Carlo com 99,9% de confiança e 100000 réplicas.
O nível de significância adotado foi de 5% e o software utilizado foi o R Core Team
2017.

4.8. Considerações éticas

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade
Federal de Sergipe CAAE nº 19319413.6.0000.5546 (Apêndice D). Os pais e
responsáveis foram informados a respeito dos objetivos do estudo e convidados a
participar da pesquisa e assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE).

28

5 RESULTADOS

Foram coletadas 92 amostras de fezes diarreicas, no período de janeiro a
julho de 2014. Observou-se que 57 (62%) das amostras apresentaram infecção por
um dos agentes patogênicos estudados. O resultado mostrou maior taxa de
detecção de Norovírus 49% (n=46), seguido de Rotavírus 10% (n=9) e
Cryptosporidium 4% (n=4) (Tabela1).

Tabela 1. Frequência dos agentes etiológicos estudados
Patógenos intestinais

(n)

%

Norovírus

46

49

Rotavírus

9

10

Cryptosporidium

4

4

Não identificado

35

37

A idade média das crianças acometidas por um dos 3 patógenos foi 22,24
meses (IC 95%, 15,26 – 29,21), mediana 12 meses (IIC 11,25 – 24), 64% eram do
sexo masculino e 36% do sexo feminino. Dessas crianças 90% tinham idade inferior
a 5 anos de idade e 72% eram menores de 2 anos de idade. A frequência geral da
idade das crianças que foram consultadas e fizeram parte do estudo está
representada na Tabela 2, a maioria das crianças com diarreia está concentrada no
intervalo de 0 a 24 meses, independente se estavam infecta das ou não por algum
dos agentes estudados.
Na população estudada 3% (2) apresentaram coinfecção (identificação de
dois ou mais agentes na mesma amostra) por Norovírus e Cryptosporidum, as
crianças coinfectadas eram menores de 5 anos de idade.

29

Tabela 2: Frequência de idade das crianças hospitalizadas acometidas por diarreia
Intervalo de idades

N

Percentual

0 |— 24

49

60,5%

24 |— 48

17

21,0%

˃ 48

15

18,5%

81

100%

TOTAL

Das 92 amostras analisadas, houve perda de 11 questionários por diversas razões, como o fato de os
pais ou responsáveis deixarem de responder informações importantes para a pesquisa.

A respeito do agente etiológico, 93% (n=55) estavam contaminados por
infecções virais Norovírus e Rotavírus e 7% (4) pelo protozoário Cryptosporidium. Na
infecção por Norovírus a idade mediana foi 12 meses (IIC 11,25 – 24), em Rotavírus
12 meses (IIC 11,75 – 24) e Cryptosporidium 24 meses (IIC 9,06 – 45). Durante do o
período de estudo houve casos de Rotavírus e Norovírus, porém, o período sazonal
onde mais ocorreram infecções foram nos meses de abril e maio, conforme é

NÚMERO DE CRIANÇAS INTERNADAS

possível observar no Figura 4.
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Figura 4: Distribuição mensal das infecções nas 58 crianças.

A Tabela 3 apresenta as principais características dos agentes etiológicos
mais frequentes (Norovírus, Rotavírus), juntamente com a população que não
apresentou positividade para os patógenos estudados, mas que fizeram parte dos
critérios de inclusão do estudo. Em relação a vacinação contra o Rotavírus dos que
estavam infectados por um dos três patógenos, 66% (n=38) estavam vacinadas com
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as duas doses, 5% (n=3) não eram vacinadas e 29% (n=17) não sabiam informar
pois estavam sem o cartão de vacinação.

Tabela 3: Principais características das crianças que fizeram parte do estudo
Positivo

Negativo

Norovirus

Rotavirus

p-valor*

Masculino

24 (63,2)

6 (75)

17 (50)

Feminino

14 (36,8)

2 (25)

17 (50)

Vacina Rotavírus

27 (93,1)

4 (100)

15 (68,2)

0,055

Cartão de vacinação

15 (62,5)

3 (50)

7 (43,8)

0,463

1º dose Rotavírus

15 (100)

3 (100)

4 (40)

0,001

2º dose Rotavírus

14 (93,3)

1 (50)

5 (50)

0,027

Febre

26 (68,4)

6 (75)

29 (85,3)

0,243

Dor abdominal

17 (47,2)

1 (12,5)

17 (50)

0,167

Náuseas

12 (31,6)

0 (0)

7 (20,6)

0,148

Vômitos

28 (73,7)

7 (87,5)

21 (61,8)

0,329

Aquosa

25 (65,8)

6 (75)

21 (61,8)

0,032

Muco

4 (10,5)

2 (25)

0 (0)

Pastosa

7 (18,4)

0 (0)

5 (14,7)

Muco e Sangue

2 (5,3)

0 (0)

8 (23,5)

N (%)
Sexo
0,343

Tipo de fezes

Desidratação
Leve
Moderado
Grave

2 (5,7)

0 (0)

2 (5,9)

31 (88,6)

7 (87,5)

32 (94,1)

0,447

2 (5,7)

1 (12,5)

0 (0)

17 (65,4)

6 (85,7)

9 (50)

0,268

0-24

25 (69,4)

5 (62,5)

17 (51,5)

0,275

24-48

5 (13,9)

3 (37,5)

8 (24,2)

>48

6 (16,7)

0 (0)

8 (24,2)

<37,6º C

2 (20,0)

1 (33,3)

0 (0)

37,6-38,6º C

5 (50,0)

1 (33,3)

8 (80,0)

>38,6º C

3 (30,0)

1 (33,3)

2 (20,0)

0

1 (4,2)

1 (14,3)

0 (0)

1-2

7 (29,2)

2 (28,6)

9 (56,3)

>=3

16 (66,7)

4 (57,1)

7 (43,8)

0

1 (3,4)

1 (12,5)

0 (0)

1

8 (27,6)

1 (12,5)

6 (30,0)

2

8 (27,6)

2 (25,0)

7 (35,0)

>=3

12 (41,4)

4 (50,0)

7 (35,0)

<3

11 (30,6)

4 (50,0)

8 (23,5)

4-5

8 (22,2)

2 (25,0)

6 (17,6)

>5

17 (47,2)

2 (25,0)

20 (58,8)

Antimicrobiano
Idade

Temperatura
0,332

Nº de vômitos 24H
0,228

Dias de vômito
0,751

Nº de evacuações 24H
0,471

Dias de diarreia
<2

2 (5,7)

0 (0)

3 (9,7)

2-4

14 (40,0)

7 (87,5)

18 (58,1)

>4
* Teste Exato de Fisher;

19 (54,3)

1 (12,5)

10 (32,3)

0,110
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Em relação aos sintomas clínicos,

podemos verificar as principais

características da gastroenterite, em Rotavírus e Norovírus, no estudo. As infecções
por Rotavírus apresentaram 75% de febre, não apresentaram náuseas, tiveram
87,5% de vômitos, 50% apresentaram período de mais de 3 dias de vômitos, 75%
de fezes aquosas, grau de desidratação 87,5% moderado. Norovírus 68,4% de febre
apresentaram, 31,6% de náuseas, 73,7% de vômitos, 65,8 % de fezes aquosas,
54,3% das crianças com norovírus tiveram mais de 4 dias de diarreia, grau de
desidratação 88,6% moderado; como é possível observar na Tabela 3.
As amostras de Norovírus foram testadas para os genogrupos I e II, onde
foram encontradas 44 (98%) positivas para GII e 1(2%) positiva para GI.
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6 DISCUSSÃO

A diarreia aguda (<14 dias) pode trazer sérios problemas para as
crianças. Quando ela se torna persistente, esses problemas podem se agravar,
levando

ao

atraso

do

desenvolvimento,

por

conta

das

deficiências

de

micronutrientes, isso pode causar um desenvolvimento neural prejudicado, e
aumento da morbidade e mortalidade infantil (MOORE et al., 2010).
O presente estudo teve como objetivo verificar a presença de três
importantes agentes etiológicos associados a diarreia em crianças na principal
urgência pediátrica do Estado. Foi possível verificar um número significativo de
casos de gastroenterite aguda com etiologia infecciosa (62%) durante um período de
7 meses. O principal causador da diarreia aguda na população estudada foi o
Norovírus (49%), excedendo a infecção por Rotavírus (10%), isso tem sido
observado em estudos de diversos países após introdução da vacina contra o
Rotavírus (KIM et al., 2017; JIN et al., 2016; PLATTS-MILLS et al., 2015; HEMMING
et al. 2013). Rotavírus e Norovírus estão associados a diarreia grave, resultando em
hospitalizações (YI et al, 2016).
O presente estudo mostrou 4 (4%) casos positivos de criptosporidiose.
Isso já era esperado pois, o protozoário Cryptosporidium não é um parasito de alta
prevalência, porém, apresenta frequência em ambientes pobres em recursos com
más

condições

socioeconômicas.

Os

principais

agentes

causadores

de

criptosporidiose humana, são cepas de espécie humana (C. hominis) e bovina
(C.parvum), para realizar a diferenciação é necessário a utilização de técnicas
moleculares levando ao aumento do reconhecimento da diversidade das espécies
que infectam os seres humanos (GARCIA, et al. 2012; SHALABY, et al. 2014).
Nosso estudo mostrou que as crianças mais jovens, ou seja, menores de
5 anos de idade, apresentaram diarreia com sintomas, independente se mostraram
positividade para os patógenos estudados. Mostramos que 90% tinham idade
inferior a 5 anos de idade e 72% eram menores de 2 anos de idade. A idade
mediana de infecção por Rotavírus foi 12 meses, Norovírus 12 meses e por
Cryptosporidium 24 meses, semelhante a Shrivastava et al. (2017) que observou
uma predominância de Rotavírus em crianças menores de 2 anos e cryptosporidiose
foi observada em maiores de 1 ano. O Cryptosporidium era pensado apenas como
um parasito oportunista, porém em diversos estudos tem se mostrado como um dos
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principais causadores de diarreia moderada à grave, ficando apenas atrás do
Rotavírus, podendo causar deficiencia no desenvolvimento fisico e cognitivos e
maior gravidade diarreica, estando associados a risco de morte em crianças de 12 a
23 meses (DABAS et al, 2017; SARKAR et al., 2014). Um estudo multicentrico
realizado por A Platts-mills et al. (2015) mostou padrões relacionados a idade
Rotavírus e Norovírus com picos em crianças 6 a 12 meses, enquanto que
Cryptosporidium os padrões aumetaram após o segundo ano de vida. A idade média
de crianças que não apresentaram positividade para nenhum dos patógenos
estudados foi de 32,2 meses.
Diversos estudos (GURGEL et al, 2011; INCHAUSTE et al., 2017)
demonstram que após a administração da vacina contra o Rotavírus houve uma
redução nos casos de hospitalizações em menores de 5 anos de idade com causas
diarreicas. No presente estudo, a maior frequência dos casos de diarreia (60,49%)
ocorreu em crianças menores de 2 anos de idade, corroborando os estudos já
publicados.
Numa revisão realizada por Saha (2016) no Brasil, observou-se uma
redução dos casos de internação por diarreia em crianças menores de 5 anos,
principalmente em lactentes. Gurgel e colaboradores (2008) em sua pesquisa na
mesma localidade do presente estudo (HUSE), encontraram proteção contra diarreia
em crianças menores de 1 ano e maiores de 2 anos, também no momento de sua
pesquisa o número médio de crianças com diarreia recrutadas para o estudo eram
de 50 por mês, em nosso estudo a média foi 13 crianças por mês. Esta redução
indica a maior presença de imunidade contra o Rotavírus conferida pela vacina 6
anos após o estudo, trazendo redução no número de hospitalizações.
Informações do DATASUS (Brasil, 2016), mostram que a cobertura
vacinal contra o Rotavírus nos anos de 2012, 2013 e 2014 foram de 89,7%, 98,91%
e 94,90% respectivamente, essa ampla cobertura pode estar diretamente
relacionado a redução do número de hospitalizações no período de estudo.
É possível observar que a vacinação contra o Rotavírus trouxe resultados
muito positivos para a população Brasileira, principalmente no Nordeste, com uma
redução global significativa no número de consultas e hospitalizações por diarreia
causada por Rotavírus. Outro grande exemplo que podemos citar foi a redução da
mortalidade infantil, em 1990 as doenças diarreicas eram a segunda principal causa
de morte infantil no país, e em 2015 mudou para a sétima posição, isso se deve a

34

várias intervenções de saúde que ocorreram no país, como a ampla cobertura
vacinal contra o rotavírus, melhorias nutricionais e no acesso a serviços de saúde,
incluindo melhorias das condições sanitárias (GURGEL et al, 2008; FRANÇA et al,
2017).
Nosso estudo mostra que a maioria das crianças que apresentaram
diarreia por vírus, parasito ou por causa desconhecida, estavam vacinadas contra o
Rotavírus. Algumas pessoas afirmaram estar vacinadas, porém, a vacinação foi
confirmada através da consulta ao cartão de vacinação. No entanto, nem todos os
pais/responsáveis levaram no momento da consulta.
Esses resultados mostram que a vacinação contra o Rotavírus confere
proteção ao indivíduo que tome as duas doses, estudos mostram que a vacinação
confere proteção induzida com eficácia, evitando a doença mais grave, sendo
menos eficaz na prevenção de doença de gravidade leve a moderada, como
observado por Justino et al. (2016). Nesse estudo, crianças hospitalizadas com
diarreia por Rotavírus muito grave eram 16,7% de crianças não vacinadas, 17,9% de
parcialmente vacinadas e 13,5% nas totalmente vacinadas. Houve uma tendência
para uma menor duração da diarreia Rotavírus entre crianças vacinadas do que em
crianças não vacinadas. Um efeito protetor da vacinação foi observado quando a
duração média dos sintomas e a internação hospitalar são analisadas, comparando
crianças não vacinadas, parcialmente vacinadas e totalmente vacinadas.
Esse padrão já foi observado em estudos anteriores por Gurgel e
colaboradores, em 2007, em crianças menores de 2 anos adequadamente
vacinadas, onde foi encontrada uma predominância da cepa G2 P[4] com
severidade semelhante em crianças que não haviam sido vacinadas. Na Venezuela
onde as crianças também são vacinadas com a vacina monovalente Rotarix®,
também foi observado por Vizzi et al. (2017) uma mudança de distribuição dos
genótipos G e P durante a estação estudada, G2P[4] de fevereiro a julho de 2007
seguido de um declínio gradual e ressurgimento de G1P[8] a partir de janeiro de
2008; com maior incidência de infecção em crianças menores de 2 anos, porém nem
todas as crianças do estudo estavam vacinadas. A vacina Rotarix® foi desenvolvida
com o objetivo de controlar a cepa mais frequente no momento G1P[8], porém,
diversos fatores como pressão seletiva, rearranjos tem feito com que outras cepas
tenham emergido, porém isso deve ser esclarecido. Estudos epidemiológicos no
mundo, indicaram apenas a prevalência de alguns genótipos: G1P[8], G2P[4],
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G3P[8], G4P[8]; desde 1995 houve um aumento de G9P[8] sendo o quinto genótipo
mais importante e G12P[8] está sendo cada vez mais detectado no mundo (VIZZI et
al., 2017).
Em uma meta-analise realizada por Santos et al (2016) na América
Latina, uma das primeiras regiões onde foi adotada a vacina no programa nacional
de imunização, mostra os genótipos mais prevalentes nessa região antes e após a
introdução da vacina. Foi possível observar que no Brasil, a cepa mais prevalente
após a vacinação é a G2P[4] (52,2%), seguido de G1P[8] e que a proteção da
vacina é maior em cepas homotípicas do que heterotípicas. Também foi mostrado
que as vacinas RV1 e RV5 apresentaram eficácia em proteção semelhante. São
necessários estudos complementares para averiguar os genótipos de Rotavírus
circulantes no estado de Sergipe.
Embora o presente estudo tenha incluído um período de tempo
relativamente curto para capturar os efeitos da sazonalidade ou da eficácia da
vacina, revelou a ocorrência de picos (46%) de diarreias pelos patógenos estudados
no período do outono (abril e maio). Rotavírus e Norovírus apresentaram infecção
durante todos os meses da pesquisa e Cryptosporidium apenas nos meses de abril
e maio. Uma característica fundamental na epidemiologia do Rotavírus A é seu
padrão marcadamente sazonal. Em climas temperados, a infecção ocorre nos
meses mais frios e secos do ano (outono e inverno) e, em climas tropicais, as taxas
tendem a ser igualmente distribuídas ao longo do ano. No Brasil, a sazonalidade do
Rotavírus A é variável, nas regiões Central, Sul e Sudeste, comumente em períodos
mais frios e secos, meses de maio a setembro. Nas Regiões Norte e Nordeste do
país, a ocorrência de Rotavírus A se distribui de maneira uniforme durante o ano
todo (LUCHS;

TIMENETSKY,

2016).

Norovírus

tem

predileção

pelo

inverno (ROBILOTTI; DERESINSKI; PINSKY, 2015). Cryptosporidium também está
associado a meses chuvosos (BREUREC et al, 2016).
Os Norovírus tiveram uma positividade, de 49%, esta alta prevalência
corrobora com os achados de Santos et al (2017) que encontraram uma positividade
de 19,2% em crianças hospitalizadas com diarreia de outubro de 2006 a janeiro de
2013 e indicaram um possível aumento de proporção dos casos, com nossos
resultados podemos confirmar essa afirmação, pois a população da pesquisa citada
são crianças do estado de Sergipe que foram atendidas no HUSE. Jin et al. (2016)
19,4%, Grant et al. (2017) 31,5% também encontraram uma alta positividade para
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Norovírus. Em países com alta cobertura vacinal para Rotavírus o Norovírus está se
tornando a principal causa de gastroenterites (AZCONA et al., 2016)
A infecção por Norovírus foi observada em todas as faixas etárias, a idade
mediana mostrou maior positividade em crianças de 12 meses. Um estudo realizado
por Costa et al. (2017) em Manaus com crianças hospitalizadas mostrou alta
positividade (35,2%) e a faixa etária mais acometida foram crianças de 1 a 2 anos de
idade. O Norovírus é a principal causa de gastroenterite aguda não bacteriana em
todas as faixas etárias e são responsáveis por quase 50% dos surtos por ano em
todo o mundo.
Nossos resultados mostraram características semelhantes em relação a
manifestação da doença. A gravidade dos sintomas depende de fatores como:
característica dos vírus e o hospedeiro (idade, estado nutricional), uma das
complicações frequentes da gastroenterites é a desidratação devido à gravidade da
diarreia associada a vômitos frequentes. A terapia de reidratação oral e/ou
intravenosa para manutenção do equilíbrio osmótico eletrólitos permanecem como
base no tratamento das infecções por Rotavírus. O Norovírus é detectado com mais
frequência na comunidade do que em estudos hospitalares, isso se deve ao fato de
o Norovírus causar diarreia menos grave do que o Rotavírus e os pais tendem a não
procurar serviços médicos (LUCHS; TIMENETSKY, 2016; SANTOS et al., 2017).
Não foi possível traçar sintomas específicos para a criptosporidiose pois
dentre os 4 positivos, haviam 2 com coinfecção de Cryptosporidium e Norovírus, eles
apresentaram febre, dor abdominal, diarreia, vômitos, e grau de hidratação
moderado. O tamanho da amostra ficaria muito reduzido para mostrar um resultado
confiável.
É importante salientar que 37% dos casos de crianças com gastroenterite
aguda, não foram identificados nenhum dos 3 patógenos estudados, é uma
frequência alta, outros agentes infecciosos podem estar sendo responsáveis
gastroenterites em crianças no Estado de Sergipe e merecem ser investigados.
Nosso estudo apresentou algumas limitações metodológicas, não foi
possível obter os dados epidemiológicos de todos os questionários dos participantes
do estudo por diversos motivos, dificultando assim, um estudo epidemiológico sobre
a ocorrência de diarreias e fatores que podem predispor essas doenças.
Embora não seja o objetivo principal do nosso estudo, um fator que
chama a atenção, é que a maioria dos casos de diarreia associados às amostras de
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fezes positivas para um dos agentes estudados, em média 45,7% (26/57), foi tratada
com antibióticos, devido ao desconhecimento muitas vezes do profissional de saúde
a respeito do agente etiológico estudado.
Nossos resultados estão de acordo com os achados de Bucher et al.
(2012), quando em sua pesquisa eles demonstram que a dificuldade no diagnóstico
preciso pode levar ao uso indevido de antibióticos, indicando que um diagnóstico
rápido, juntamente com olhar clínico e epidemiológico é muito importante nas
unidades de saúde para o diagnóstico de diversos patógenos entéricos.
De acordo com Breurec et al (2016) a Organização Mundial de Saúde
(OMS) para alcançar a diminuição da mortalidade infantil recomenda o uso de
antibióticos apenas para diarreia sanguinolenta, suspeita de cólera, ou associada à
sepses. O incentivo é para que haja a suplementação de zinco e uso de solução de
reidratação oral para tratar e prevenir a diarreia. No entanto, na prática, tratamentos
com antibióticos são usados em excesso, resultando no surgimento de resistência a
antibióticos, apenas 40% das crianças com diarreia recebem a suplementação de
zinco recomendada e a reidratação oral.
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7 CONCLUSÃO

Foi

possível

verificar

a

presença

de

Rotavírus,

Norovírus

e

Cryptosporidium spp., nas fezes diarreicas das crianças atendidas no Hospital de
Urgências de Sergipe.
O Norovírus foi o mais importante agente causador de diarreia infecciosa
nas crianças (49%), seguido de Rotavírus (10%) e Cryptosporidium (4%).
Rotavírus e Norovírus estiveram presentes em todos os meses do período
de estudado, porém Cryptosporidium só foi observado em dois meses no período do
outono.
A maioria das crianças do presente estudo estavam vacinadas contra o
Rotavírus, salientando a proteção conferida pela vacina contra a diarreia causada
por Rotavírus.
A faixa etária mais acometida foram crianças menores de 24 meses,
indicando maior vulnerabilidade.

39

REFERÊNCIAS

A PLATTS-MILLS, James; BABJI, Sudhir; BODHIDATTA, Ladaporn; GRATZ, Jean;
HAQUE, Rashidul et al. Pathogen-specific burdens of community diarrhoea in
developing countries: a multisite birth cohort study (MAL-ED). The Lancet Global
Health, [s.l.], v. 3, n. 9, p.e564-e575, set. 2015. Elsevier BV.
http://dx.doi.org/10.1016/s2214-109x(15)00151-5.
ARAGÃO, Glicélia Cruz; MASCARENHAS, Joana D'Arc Pereira; KAIANO, Jane
Haruko Lima; LUCENA, Maria Silvia Sousa; SIQUEIRA, Jones Anderson Monteiro et
al. Norovirus Diversity in Diarrheic Children from an African-Descendant Settlement
in Belém, Northern Brazil. Plos One, [s.l.], v. 8, n. 2, e56608, 15 fev. 2013. Public
Library of Science (PLoS). http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0056608.
Disponível em:
<http://journals.plos.org/plosone/article/authors?id=10.1371/journal.pone.005 6608>.
Acesso em: 20 maio 2016.
AZCONA, Oihana Martínez; GÓMEZ, Lorena Vázquez; SÁNCHEZ, Paula Buyo;
SOTO, Raquel Díaz; SUÁREZ, Luz María Moldes. Gastroenteritis agudas y virus
entéricos: impacto de la detección de norovirus. Anales de Pediatría, Espanha, v.
16, p.1695-4033, out. 2016. Elsevier BV.
http://dx.doi.org/10.1016/j.anpedi.2016.08.006.
AZCONA-GUTIÉRREZ, José Manuel; LUCIO, Aida de; HERNÁNDEZ-DE-MINGO,
Marta; GARCÍA-GARCÍA, Concepción; SORIA-BLANCO, Luis Miguel et al. Molecular
diversity and frequency of the diarrheagenic enteric protozoan Giardia duodenalis
and Cryptosporidium spp. in a hospital setting in Northern Spain. Plos One, Madrid,
v. 12, n. 6, e0178575, 15 jun. 2017. Public Library of Science (PLoS).
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0178575. Disponível em:
<http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0178575>. Acesso
em: 01 jul. 2017.
BECKMANN, C.; HEININGER, U.; MARTI, H.; HIRSCH, H. H. Gastrointestinal
pathogens detected by multiplex nucleic acid amplification testing in stools of
pediatric patients and patients returning from the tropics. Infection, Berlin, v. 42, n. 6,
p.961-970, 12 jul. 2014. Springer Nature. http://dx.doi.org/ 10.1007/s15010-0140656-7.
BRASIL. Datasus. Ministério da Saúde. Informações de sáude: Coberturas vacinais
segundo região. 2016. Programa nacional de imunizações. Disponível em:
<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?pni/cnv/cpniuf.def>. Acesso em: 20 jul.
2017.
BRASIL. Portal da Saúde. Ministério da Saúde. Doença Diarreica Aguda. 2014.
Disponível em: <http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/oministerio/principal/secretarias/svs/doenca-diarreica-aguda-dda>. Acesso em: 01 jul.
2017.

40

BRASIL. Unicef. UNICEF e OMS lançam relatório sobre diarreia, a segunda
maior causa de mortalidade infantil. 2009. Disponível em:
<https://www.unicef.org/brazil/pt/media_16165.html>. Acesso em: 01 set. 2016.
BREUREC, Sébastien; VANEL, Noémie; BATA, Petulla; CHARTIER, Loïc; FARRA,
Alain et al. Etiology and Epidemiology of Diarrhea in Hospitalized Children from Low
Income Country: A Matched Case-Control Study in Central African Republic. Plos
Neglected Tropical Diseases, [s.l.], v. 10, n. 1, p.e0004283, 5 jan. 2016. Public
Library of Science (PLoS). http://dx.doi.org/10.1371/journal.pntd.0004283. Disponível
em: <http://journals.plos.org/plosntds/article?id=10.1371/journal.pntd.0004283>.
Acesso em: 10 jan. 2017.
BUCHER, Andrea; RIVARA, Gustavo; BRICEÑO, Diego; HUICHO, Luis. Uso de una
prueba rápida de rotavirus en la prescripción de antibióticos en diarrea aguda
pediátrica: un estudio observacional, aleatorizado y controlado. Revista de
Gastroenterología del Perú, Lima, v. 32, n. 1, p.1022-5129, jan. 2012. Disponível
em: <http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S102251292012000100002&lng=es&nrm=iso >. Acesso em: 08 nov. 2016.
CAVALCANTE, Sandra Maria Araújo Menezes. Detecção e caracterização
molecular de norovirus associado com gastrenterite aguda em crianças
atendidas em hospital de urgências de Aracaju-SE. 2015. 49 f. Dissertação
(Mestrado) - Curso de Biologia Parasitária, Pró-Reitoria de Pós-graduação e
Pesquisa, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2015.
COSTA, Samya Thalita Picanço da; FUMIAN, Tulio Machado; LIMA, Ian Carlos
Gomes de; SIQUEIRA, Jones Anderson Monteiro; SILVA, Luciana Damascena da et
al. High prevalence of norovirus in children with sporadic acute gastroenteritis in
Manaus, Amazon Region, northern Brazil. Memórias do Instituto Oswaldo
Cruz, Rio de Janeiro, v. 112, n. 6, p.391-395, jun. 2017. FapUNIFESP (SciELO).
http://dx.doi.org/10.1590/0074-02760160357.
DABAS, Aashima; SHAH, Dheeraj; BHATNAGAR, Shinjini; LODHA, Rakesh.
Epidemiology of Cryptosporidium in Pediatric Diarrheal Illnesses. Indian Pediatrics,
v. 54, n. 4, p.299-309, 15 abr. 2017. Disponível em:
<https://www.indianpediatrics.net/apr2017/299.pdf>. Acesso em: 03 maio 2017.
DULGHEROFF, A.C.B.; FIGUEIREDO, E. F.; GOUVÊA, V. S.; DOMINGUES, A. L.
S. Changes in epidemiology of rotavirus in the Triângulo Mineiro region of Brazil: lack
of two consecutive rotavirus seasons. Brazilian Journal Of Medical And Biological
Research, Ribeirão Preto, v. 47, n. 12, p.1091-1095, dez. 2014. FapUNIFESP
(SciELO). http://dx.doi.org/10.1590/1414-431x20144156.
FRANÇA, Elisabeth Barboza; LANSKY, Sônia; REGO, Maria Albertina Santiago;
MALTA, Deborah Carvalho et al. Principais causas da mortalidade na infância no
Brasil, em 1990 e 2015: estimativas do estudo de Carga Global de Doença. Revista
Brasileira de Epidemiologia, São Paulo, v. 20, n. 1, p.46-60, maio 2017.
FapUNIFESP (SciELO). http://dx.doi.org/10.1590/1980-5497201700050005.

41

FUMIAN, Tulio Machado; ANDRADE, Juliana da Silva Ribeiro de Andrade; LEITE,
José Paulo Gagliardi; MIAGOSTOVICH, Marize Pereira. Norovirus Recombinant
Strains Isolated from Gastroenteritis Outbreaks in Southern Brazil, 2004–2011. Plos
One, Rio de Janeiro, v. 11, n. 4, p.e0145391, 26 abr. 2016. Public Library of Science
(PLoS). http://dx.doi.org/10.1371/journa l.pone.0145391.
GARCÍA, Sandra Hernández; OCA, Luis Montes de; ROQUE, Odalys Cáceres;
ARENCIBIA, Miguel Ángel Rodríguez; HERNÁNDEZ, Miguel Ángel Rodríguez. La
criptosporidiosis en niños hospitalizados. Hospital Provincial Pediátrico "Pepe
Portilla". Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río, Pinar del Rio, v. 16, n. 5,
p.104-116, set. 2012. Disponível em: <http://scielo.sld.cu/sciel
o.php?script=sci_arttext&pid=S1561-31942012000500012>. Acesso em: 18 set.
2015.
GRANT, Lindsay R.; O’BRIEN, Katherine L.; WEATHERHOLTZ, Robert C.; REID,
Raymond et al. Norovirus and Sapovirus Epidemiology and Strain Characteristics
among Navajo and Apache Infants. Plos One, Estados Unidos, v. 12, n. 1,
p.e0169491, 3 jan. 2017. Public Library of Science (PLoS).
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0169491.
GURGEL, Ricardo Queiroz; ILOZUE, Chinenye; CORREIA, Jailson B.; CENTENARI,
Chiara et al. Impact of rotavirus vaccination on diarrhoea mortality and hospital
admissions in Brazil. Tropical Medicine & International Health, [s.l.], v. 16, n. 9,
p.1180-1184, 12 jul. 2011. Wiley-Blackwell. http://dx.doi.org/10.1111/j.13653156.2011.02844.x.
GURGEL, Ricardo Queiroz; ALVAREZ, Alberto De Juan; RODRIGUES, Alda;
RIBEIRO, Robergson R. et al. Incidence of Rotavirus and Circulating Genotypes in
Northeast Brazil during 7 Years of National Rotavirus Vaccination. Plos One, v. 9, n.
10, p. e110217, 31 out. 2014. Public Library of Science (PLoS).
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pon e.0110217.
GURGEL, Ricardo Queiroz; CUEVAS, Luis E.; VIEIRA, Sarah; BARROS, Vanessa
C.F.; FONTES, Paula B. et al. Predominance of Rotavirus P[4]G2 in a Vaccinated
Population, Brazil. Emerging Infectious Diseases, [s.l.], v. 13, n. 10, p.1571-1573,
out. 2007. Centers for Disease Control and Prevention (CDC).
http://dx.doi.org/10.3201/eid1310.070412.
HEDSTROM, Lizbeth. Cryptosporidium: a first step toward tractability. Trends In
Parasitology, [s.l.], v. 31, n. 9, p.401-402, set. 2015. Elsevier BV. http://dx.doi.org/
10.1016/j.pt.2015.08.003.
HEMMING, Maria; RÄSÄNEN, S.; HUHTI, L.; PALONIEMI, M.; SALMINEN, M.;
VESIKARI, T. Major reduction of rotavirus, but not norovirus, gastroenteritis in
children seen in hospital after the introduction of RotaTeq vaccine into the National
Immunization Programme in Finland. European Journal Of Pediatrics, v. 172, n. 6,
p.739-746, 30 jan. 2013. Springer Nature. http://dx.doi.org/10.1007/s00431-0131945-3.

42

HERNANDEZ GARCIA, Sandra et al . La criptosporidiosis en niños hospitalizados.
Hospital Provincial Pediátrico "Pepe Portilla". Rev Ciencias Médicas, Pinar del Río ,
v. 16, n. 5, p. 104-116, oct. 2012 . Disponível em <http://scielo.sld.cu/scielo
.php?script=sci/_arttext&pid=S1561-31942012000500012&lng=es&nrm=iso>.
Acesso em 20 de dezembro de 2016
IBGE. Censo Demográfico 2010. Disponível em: < http://www.ibge.gov.br
/estadosat/perfil.php?sigla=se>. Acesso em 15 de setembro 2016.
INCHAUSTE, Lucia; PATZI, M.; HALVORSEN, K.; SOLANO, S.; MONTESANO, R.;
IÑIGUEZ, V. Impact of rotavirus vaccination on child mortality, morbidity, and
rotavirus-related hospitalizations in Bolivia. International Journal Of Infectious
Diseases, Aarhus, v. 61, p.79-88, ago. 2017. Elsevier BV. http://dx.doi.org/10.1016/
j.ijid.2017.06.006.
JIN, Hye Il et al. Recent viral pathogen in acute gastroenteritis: a retrospective study
at a tertiary hospital for 1 year. Korean Journal Of Pediatrics, Korea, v. 59, n. 3,
p.120-125, mar. 2016. Korean Pediatric Society (KAMJE). http://dx.doi.org/1
0.3345/kjp.2016.59.3.120.
JULIAN, Timothy R. Environmental transmission of diarrheal pathogens in low and
middle income countries. Environ. Sci.: Processes Impacts, [s.l.], v. 18, n. 8, p.944955, 2016. Royal Society of Chemistry (RSC). http://dx.doi.org/10.1039/c6em00222f.
JUSTINO, Maria Cleonice A. et al. Clinical Severity and Rotavirus Vaccination among
Children Hospitalized for Acute Gastroenteritis in Belém, Northern Brazil. Journal Of
Tropical Pediatrics, [s.l.], v. 62, n. 4, p.276-281, 15 fev. 2016. Oxford University
Press (OUP). http://dx.doi.org/10.1093/tropej/fmv098.
KAGEYAMA, T.; KOJIMA, S.; SHINOHARA, M.; UCHIDA, K. et al. Broadly Reactive
and Highly Sensitive Assay for Norwalk-Like Viruses Based on Real-Time
Quantitative Reverse Transcription-PCR. Journal Of Clinical Microbiology, [s.l.], v.
41, n. 4, p.1548-1557, 1 abr. 2003. American Society for Microbiology.
http://dx.doi.org/10.1128/jcm.41.4.1548-1557.2003.
KARST, Stephanie M. Pathogenesis of Noroviruses, Emerging RNA
Viruses. Viruses, Shreveport, v. 2, n. 3, p.748-781, 23 mar. 2010. MDPI AG.
http://dx.doi.org/10.3390/v2030748. Disponível em: <http://www.mdpi.com/19994915/2/3/748/htm>. Acesso em: 03 abr. 2017.
KIM, Ahlee et al. Epidemiology and Factors Related to Clinical Severity of Acute
Gastroenteritis in Hospitalized Children after the Introduction of Rotavirus
Vaccination. Journal Of Korean Medical Science, [s.l.], v. 32, n. 3, p.465, 2017.
Korean Academy of Medical Sciences (KAMJE).
http://dx.doi.org/10.3346/jkms.2017.32.3.465.
LIMA, José Divino. Sarcocystis, Isospora e Cryptosporidium. In: NEVES, David
Pereira et al. Parasitologia Humana. 11. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2004. Cap.
19. p. 173-179

43

LUCHS, Adriana; TIMENETSKY, Maria do Carmo Sampaio Tavares. Group A
rotavirus gastroenteritis: post-vaccine era, genotypes and zoonotic
transmission. Einstein (são Paulo), São Paulo, v. 14, n. 2, p.278-287, jun. 2016.
FapUNIFESP (SciELO). http://dx.doi.org/10.1590/s1679-45082016rb3582.
MELHEM, Nada M.; ZARAKET, Hassan; KREIDIEH, Khalil; ALI, Zeinab et al. Clinical
and epidemiological characteristics of norovirus gastroenteritis among hospitalized
children in Lebanon. World Journal Of Gastroenterology, [s.l.], v. 22, n. 48,
p.10557-10565, 2016. Baishideng Publishing Group Inc..
http://dx.doi.org/10.3748/wjg.v22.i48.10557. Disponível em: <https://www.ncbi.n
lm.nih.gov/pmc/articles/PMC5192266/>. Acesso em: 15 jun. 2017.
MLADENOVA, Z.; STEYER, A.; STEYER, A.F.; GANESH, B. et al. Aetiology of acute
paediatric gastroenteritis in Bulgaria during summer months: prevalence of viral
infections. Journal Of Medical Microbiology, v. 64, n. 3, p.272-282, 16 jan. 2015.
Microbiology Society. http://dx.doi.org/10.1099/jmm.0.000018.
MOORE, Sean R.; LIMA, N.L.; SOARES, A.M.; ORIÁ. R.B. et al. Prolonged Episodes
of Acute Diarrhea Reduce Growth and Increase Risk of Persistent Diarrhea in
Children. Gastroenterology, [s.l.], v. 139, n. 4, p.1156-1164, out. 2010. Elsevier BV.
http://dx.doi.org/10.1053/j.gastro. 2010.05.076.
MORILLO, Simone Guadagnucci; TAVARESTIMENETSKY, Maria do Carmo
Sampaio. Norovírus: uma visão geral. Revista da Associação Médica
Brasileira, São Paulo, v. 57, n. 4, p.462-467, jul. 2011. Elsevier BV.
http://dx.doi.org/10.1590/s0104-42302011000400023. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010442302011000400023>. Acesso em: 15 dez. 2016.
NAKAGOMI, Toyoko et al. Molecular characterization of rotavirus strains detected
during a clinical trial of a human rotavirus vaccine in Blantyre, Malawi. Vaccine, [s.l.],
v. 30, p.A140-A151, abr. 2012. Elsevier BV.
http://dx.doi.org/10.1016/j.vaccine.2011.09.119. Disponível em:
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3982048/>. Acesso em: 24 jan.
2017.
O’HARA, Steven P.; CHEN, Xian-ming. The cell biology of cryptosporidium
infection. Microbes And Infection, [s.l.], v. 13, n. 8-9, p.721-730, ago. 2011. Elsevier
BV. http://dx.doi.org/10.1016/j.micinf.2011.03.008.
PERALTA, Regina Helena Saramago et al. Genetic diversity of Cryptosporidium
identified in clinical samples from cities in Brazil and Argentina. Memórias do
Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, v. 111, n. 1, p.30-36, jan. 2016.
FapUNIFESP (SciELO). http://dx.doi.org/10.1590/0074-02760150303. Disponível
em: <http://www.scielo.br/scie lo.php?script=sci_arttext&pid=S007402762016000100030&lng=en&nrm=iso&tlng=en>. Acesso em: 01 jul. 2017.q
PEREIRA, Luciane Aparecida et al. Rotavirus infection in a tertiary hospital:
laboratory diagnosis and impact of immunization on pediatric
hospitalization. Brazilian Journal Of Infectious Diseases, Salvador, v. 15, n. 3,

44

p.215-219, jun. 2011. FapUNIFESP (SciELO). http://dx.doi.org/10.1590/s141386702011000300006.
PORTAL, Thayara Morais et al. Caliciviruses in hospitalized children, São Luís,
Maranhão, 1997–1999: detection of norovirus GII.12. Brazilian Journal Of
Microbiology, v. 47, n. 3, p.724-730, jul. 2016. Elsevier BV.
http://dx.doi.org/10.1016/j.bjm.2016.04.008.
ROBILOTTI, Elizabeth; DERESINSKI, Stan; PINSKY, Benjamin A..
Norovirus. Clinical Microbiology Reviews, [s.l.], v. 28, n. 1, p.134-164, jan. 2015.
American Society for Microbiology. http://dx.doi.org/10.1128/cmr.00075-14.
SAHA, Abhijeet. Time-trend Analysis of the Impact of Universal Rotavirus
Vaccination in Brazil. Indian Pediatrics: J O U R N A L C L U B, India, v. 53, p.645650, 15 jul. 2016. Disponível em: <https://www.indianpediatrics.net/
july2016/645.pdf>. Acesso em: 20 dez. 2016.
SANTOS, Claudimary Bispo; DOLABELLA, Silvio Santana; GURGEL, Ricardo
Queiroz et al. Diarrhea incidence and intestinal infections among rotavirus vaccinated
infants from a poor area in Brazil: a spatial analysis. Bmc Public Health, v. 14, n. 1,
399, 24 abr. 2014. Springer Nature. http://dx.doi.org/10.1186/1471-2458-14-399.
SANTOS, Victor S. et al. Acute norovirus gastroenteritis in children in a highly
rotavirus-vaccinated population in Northeast Brazil. Journal Of Clinical
Virology, [s.l.], v. 88, p.33-38, mar. 2017. Elsevier BV.
http://dx.doi.org/10.1016/j.jcv.2016.10.015.
SANTOS, Victor S. et al. Effectiveness of rotavirus vaccines against rotavirus
infection and hospitalization in Latin America: systematic review and metaanalysis. Infectious Diseases Of Poverty, [s.l.], v. 5, n. 1, p.1-2, 12 ago. 2016.
Springer Nature. http://dx.doi.org/10.1186/s40249-016-0173-2. Disponível em:
<https://idpjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40249-016-0173-2>. Acesso
em: 01 fev. 2017.
SARKAR, Rajiv et al. Burden of Diarrhea, Hospitalization and Mortality Due to
Cryptosporidial Infections in Indian Children. Plos Neglected Tropical
Diseases, [s.l.], v. 8, n. 7, p.e3042, 24 jul. 2014. Public Library of Science (PLoS).
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pntd.0003042.
SERGIPE. Fundação Hospitalar de Saúde. Secretaria de Estado da
Saúde. Pediatria do Huse já realizou mais de 23 mil atendimentos em
2016. 2016. Elaborada por Junior Matos. Disponível em: <http://fhs.se.gov.br/
index.php?option=com_content&view=arti cle&id=2393:pediatria-do-huse-ja-realizoumais-de-23-mil-atendimentos-em-2016& catid=77&Itemid=484>. Acesso em: 18 jul.
2017.
SHRIVASTAVA, Arpit Kumar et al. Revisiting the global problem of cryptosporidiosis
and recommendations. Tropical Parasitology, v. 7, n. 1, p.8-17, jan. 2017. Doi:
10.4103/2229-5070.202290. Disponível em:

45

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5369280/>. Acesso em: 05 maio
2017.
SHRIVASTAVA, Arpit Kumar et al. Multiple etiologies of infectious diarrhea and
concurrent infections in a pediatric outpatient-based screening study in Odisha,
India. Gut Pathogens, v. 9, n. 1, p.9-16, 11 abr. 2017. Springer Nature.
http://dx.doi.org/10.1186/s13099-017-0166-0.
SILVA, Sidnei da et al. Ocorrência de Cryptosporidium sp em amostras fecais de
crianças, menores de 10 anos de idade, com indicação clínica de Rotavírus. Revista
da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, Rio de Janeiro, v. 36, n. 3, p.421423, maio 2003. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rsbmt/v36n3/16347.pdf>.
Acesso em: 20 nov. 2015.
SILVADIAZ, Heber et al. Los patógenos prevalentes en diarrea aguda y Variables
asociadas en los niños atendidos Hospital Regional Lambayeque, Perú. Medical
Horizonte, Lima, v. 17, n. 1, p.38-44, jan. 2017. http://dx.doi.org/10.2
4265/horizmed.2017.v17n1.06.
SMOK, Beata et al. ACUTE DIARRHOEA INDUCTED BY ROTAVIRUS IN
CHILDREN HOSPITALYZED IN PROVINCIAL HOSPITAL FOR INFECTIOUS
DISEASES IN BYDGOSZCZ IN 2014 YEAR. Przegl Epidemiol: Problems of
infections, v. 70, n. 3, p.462-470, 2016. Disponível em: <https://www.n
cbi.nlm.nih.gov/pubmed/27888815>. Acesso em: 20 maio 2017.
TELES, Estêvão et al. The effectiveness of a rotavirus vaccine in preventing
hospitalizations and deaths presumably due to acute infectious diarrhea in Brazilian
children: a quasi-experimental study. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina
Tropical, Uberaba, v. 48, n. 2, p.129-135, abr. 2015. FapUNIFESP (SciELO).
http://dx.doi.org/10.1590/0037-8682-0311-2014.
UNICEF. Diarrhoea remains a leading killer of young children, despite the
availability of a simple treatment solution.2017. Disponível em:
<https://data.unicef.org/topic/child-health/diarrhoeal-disease/#>. Acesso em: 10 jul.
2017.
VINJÉ, Jan. Advances in Laboratory Methods for Detection and Typing of
Norovirus. Journal Of Clinical Microbiology, [s.l.], v. 53, n. 2, p.373-381, 2 jul.
2014. American Society for Microbiology. http://dx.doi.org/10.1128/jcm.01535-14.
Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4298492/#B5>.
Acesso em: 05 maio 2017.
VIZZI, Esmeralda et al. Human rotavirus strains circulating in Venezuela after
vaccine introduction: predominance of G2P[4] and reemergence of G1P[8]. Virology
Journal, v. 14, n. 1, 21 mar. 2017. Springer Nature.
http://dx.doi.org/10.1186/s12985-017-0721-9.
WANG, Pei-lin et al. Complicated norovirus infection and assessment of severity by a
modified Vesikari disease score system in hospitalized children. Bmc Pediatrics, v.
16, n. 1, 5 out. 2016. Springer Nature. http://dx.doi.org/10.1186/s12887-016-0699-2.

46

Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5053206/>. Acesso
em: 05 maio 2017.
WHO. Diarrhoeal disease. 2017. WHO Media centre. Disponível em:
<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs330/en/>. Acesso em: 06 ago. 2017.
YI, Jumi et al. Rotavirus and Norovirus in Pediatric Healthcare-Associated
Gastroenteritis: Table 1.. Open Forum Infectious Diseases, [s.l.], v. 3, n. 4, ofw181,
29 ago. 2016. Oxford University Press (OUP). http://dx.doi.org/10.1093/ofid/ofw181.
Disponível em: <https://academic.oup.com/ofid/article-lookup/doi/10.1093/ofid
/ofw181>. Acesso em: 05 maio 2017.
ZELLER, Mark et al. Comparative analysis of the Rotarix™ vaccine strain and G1P[8]
rotaviruses detected before and after vaccine introduction in Belgium. Peerj, [s.l.], v.
5, p.e2733, 3 jan. 2017. PeerJ. http://dx.doi.org/10.7717/peerj.2733.

47

APÊNDICES

Apêndice A:
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (Crianças e mães)
Senhores pais ou responsáveis.
Nós somos pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe e estamos
fazendo uma pesquisa que gostaríamos que seu filho (a) fizesse parte.
Estamos fazendo uma pesquisa para conhecer os germes que estão
associados com a diarreia em crianças. Estas doenças afetam muitas crianças em
todo o mundo e não se sabe bem sobre quais os tipos de vírus e de vermes que
existem em Sergipe.
Fomos informados que seu (sua) filho(a) tem diarreia e nós gostaríamos de
incluí-lo(a) na pesquisa.
Se o (a) senhor (a) concordar, faremos algumas perguntas, e coletaremos um
pouco de fezes de seu (sua) filho (a) usando este vasinho. O procedimento não dói e
não provoca nenhum problema para seu (sua) filho (a). Se seu (sua) filho (a) tiver
idade menor que 2 anos, precisaremos coletar um pouco de sangue dele (dela) e
também da mãe para podermos avaliar a possível interferência na nutrição da
criança. Vamos também fazer algumas perguntas sobre a alimentação da sua
criança. Tudo deverá demorar no máximo 15 minutos.
O estudo não trará nenhum benefício imediato ao seu (sua) filho (a), e as
amostras de sangue não serão analisadas imediatamente, mas será bastante útil
para que possamos compreender essa doença e podermos preparar estratégias
mais eficazes de combate e saber se com a introdução da vacina para Rotavírus
houve mudanças nos tipos deste germe. O exame de fezes será realizado logo e
poderá ser entregue assim que ficar pronto. O material será analisado em nosso
laboratório. Os resultados desses exames não interferem no tratamento do seu filho
e serão utilizados apenas para esta pesquisa. O resultado final de parte das análises
somente será conhecido posteriormente e estará à sua disposição se for do seu
interesse.
Então solicitamos sua participação no estudo, mas se o senhor (a) não quiser
participar seu (sua) filho(a) será atendido da mesma forma sem nenhum prejuízo. As
informações que coletarmos são confidenciais e serão utilizadas apenas para este
estudo.
Qualquer dúvida pode ser esclarecida comigo agora ou com os responsáveis
pela pesquisa, o Dr. Ricardo Gurgel (Tel 9977-0480) ou Doutorando Victor Santana
Santos (Tel 9990-4155).

Desde já ficamos gratos pela sua participação.
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_____________________________
Ricardo Gurgel (UFS)
Coordenador da Pesquisa

____________________________
Victor Santana Santos (UFS)
Doutorando

Declaração:
Declaro que entendi a explicação sobre o estudo e que concordo com a
participação de meu (minha) filho (a):
Nome:___________________________________________ Data:___-___-______
Assinatura:_________________________________________________________
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Apêndice B
Universidade Federal de Sergipe
Núcleo de Pós-Graduação em Medicina
Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde

Pesquisa: Alterações epidemiológica, etiológica e o impacto nutricional e de
micronutrientes em crianças com diarreia aguda após a introdução da vacina oral
monovalente para Rotavírus.
Coordenador/Orientador: Dr. Ricardo Gurgel
QUESTIONÁRIO
DADOS EPIDEMIOLÓGICOS
1) Local da coleta: 1- HUSE

2- Hospital Zona Sul

2) Respondente: ________________________
3)
Endereço:___________________________________________________________
__________
4) Bairro:________________________________
5) Cidade:_______________________________
6) Grau de parentesco com a criança?
1- Pai
2- mãe
3- Avó
4- Tia/Tio
5- Primo(a)
6- Outro ___________________
7) Estudou até qual série? _________________
8) Mora em casa própria?
1- Sim 2- Não
9) Mora com parentes?
1- Sim 2- Não
10) Tipo de residência:
1-Tijolo 2- Madeira 3-Taipa 4- Papelão 5- Mista
11) Quantos cômodos tem sua casa? _____
12) Quantas pessoas vivem em sua casa? _____
13) A água que abastece sua casa vem de onde?
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1- Rede pública
2- Poço
4- Outro:_______________

3- Rio/lago

14) A água que você e sua família usam para beber vem da:
1- Torneira 2- Filtrada/Fervida 3- Mineral
15) Existe banheiro/privada?
1- Sim (dentro de casa) 2- Sim (fora de casa)
3- Não
16) Qual tipo de esgoto sanitário tem sua casa?
1- Rede Pública 2- Fossa 3- Céu aberto
17) Renda familiar? _______________
Responda quantos itens desses, você possui em sua casa:
18) Televisão em cores: _____
19) Rádio: _____
20) Automóvel: _____
21) Empregada mensalista: _____
22) Videocassete / DVD : _____
23) Geladeira: _____
24) Freezer/ Geladeira duplex: _____
Ver pontuação no quadro abaixo:

Tv em cores
Rádio
Banheiro
Automóvel
Empregada
mensalista
Máquina de lavar
Videocassete
ou
DVD
Geladeira
Freezer/geladeira
duplex

Pontos/Quantidad
e
0 1 2 3 4/+
0 1 2 3
4
0 1 2 3
4
0 4 5 6
7
0 4 7 9
9
0

3

4

4

4

0

2

2

2

2

0

2

2

2

2

0

4

4

4

4

0

2

2

2

2
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25)
O
chefe
da
família
_____________________________
Escolaridade
Analfabeto / 3ª série do fund.
Até 4ª série fundamental
Fundamental completo
Médio completo
Superior completo

estudou

até

que

série?

Pontos
0
1
2
4
8

26) Pontuação (ABEP): _______
27) Sua família recebe alguma ajuda ou beneficio do governo?
1- Sim
2-Não (pular para questão 29)
28) Qual benefício sua família recebe?
1- Bolsa Família 2- PETI
3-BPC
4- Outro___________________

DADOS SOBRE A MÃE
29) Idade: ________
31) Estudou até que série? ________________
32) Ocupação: ___________________________
33) Trabalha quantas horas por dia? ________
34) Quantos filhos a senhora tem/ teve?________
35) Teve aborto?
1- Sim (quantos:________)

2- Não

36) Qual a data do último parto? ____/____/_____
37) Com relação a esse filho(a) a senhora realizou o pré-natal?
1- Sim
2- Não
38)
Quantas
consultas
________________________

de

pré-natal

a

39) Onde realizou as consultas?
1- Rede pública 2- Rede particular
40) A senhora fumou durante a gestação desse filho(a)?
1- Sim
2- Não
Se sim quantos cigarros por dia______

senhora

realizou?
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41) Recebeu suplementação de ferro durante a gestação? (ex.: sulfato ferroso,
Vi-ferrin, Neutrofer, etc)
1- Sim
2- Não
3- Não sabe
42) Recebeu suplementação de polivitamínicos durante a gestação?
1- Sim
2- Não
3- Não sabe
43) Aferir o peso? ____________
44) Aferir a altura? ____________
45) IMC: __________
DADOS SOBRE A CRIANÇA
46) Nome: ______________________________
47) Nº cartão SUS: _______________________
48) Data de Nascimento: ___/___/_____
49) Data da Coleta: ___/___/_____
50) Idade (em meses): _________
51) Sexo:

1- Masculino

2- Feminino

52) Nasceu com quantas semanas de gestação? _______
53) Peso ao nascer ___________
54) Comprimento ao nascer __________
55) Peso atual _______________
56) Comprimento atual ______________
57) Recebeu vacina Rotavírus?
1- Sim
2- Não
58) Viu o cartão de vacinação da criança?
1- Sim
2- Não
59) Recebeu 1ª dose Rotavírus? Data ___/___/___
1- Sim 2- Não
3- Não se aplica (<2 meses)
60) Recebeu 2ª dose Rotavírus? Data ___/___/___
1- Sim 2- Não
3- Não se aplica (<7 meses)
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61) Criança adequadamente vacinada contra Rotavírus?
1- Sim
2- Não 3- Não se aplica
Dados relacionados à internação
62) Data dos primeiros sintomas: ___/___/___
63) Febre? 1- Sim

2- Não

64) Temperatura: _________
65) Dor Abdominal? 1- Sim

2- Não

66) Náuseas? 1- Sim

2- Não

67) Vômitos? 1- Sim

2- Não

68) Quantas vezes vomitou nas últimas 24h? _______
69) Há quantos dias vem vomitando? _______
70) Tipo das fezes:
1- Aquosa 2- Muco 3- Pastosa

4- muco e sangue

71) Quantas vezes evacuou nas últimas 24 h? _______
72) Duração da diarreia em dias: ________
73) Grau de desidratação:
1- Leve
2- Moderado 3- Grave

4- Hidratada

74) Tipo de reidratação recebida:
1- Nenhuma
2- Oral 3- Venosa
75) Uso de algum antimicrobiano?
1- Sim
2- Não
76) Quais antimicrobianos? ________________
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Apêndice D

56

57

