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RESUMO 

HOCHHEIM, J.R. Ocorrência e caracterização molecular de calicivírus suínos. 
2019. 96 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária 
e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 

Infecções do trato gastrointestinal são frequentes em criações de suínos, gerando 

impacto negativo na produção devido aos problemas que causam, tais como a 

diminuição do consumo de alimento, redução do ganho de peso e elevada 

mortalidade. Pertencentes à família Caliciviridae, os gêneros Norovírus e Sapovírus 

são indicados como agentes etiológicos responsáveis por causar gastroenterites em 

espécies animais e em humanos, além do potencial zoonótico. Entretanto, 

relativamente pouco se sabe sobre a participação dos Calicivírus nas diarreias que 

ocorrem na suinocultura brasileira. Para auxiliar na elucidação deste tema, uma 

revisão sistemática com meta-análise foi desenvolvida neste trabalho. Como 

resultados desta revisão sistemática para Norovírus, tem-se que: (1) os genotipos GII-

18, GII-11 e o GII-4 são os mais comumente encontrados em suínos no mundo 

(apesar de também haver relatos de GII-1, GII-2, GII-3, GII-13, GII-19, GII-21 e GII-

23), que (2) não há correlação estatística entre a ocorrência do Norovírus em suínos 

com a ocorrência de diarreia e que (3) a idade adulta (acima de 70 dias) é a única que 

apresenta uma correlação com a ocorrência do vírus. Como resultados da revisão 

sistemática para Sapovírus, tem-se que (1) o genogrupo mais comum  no mundo é o 

GIII (ainda que se tenha relato dos genogrupos GV, GVI, GVII, GVIII, GIX, GX e GXI), 

que (2) há correlação estatística entre a ocorrência do Sapovírus em suínos com a 

ocorrência de diarreia e que (3) as três faixas etárias avaliadas (maternidade, creche 

e adultos) apresentam correlação com a ocorrência do Sapovírus. O objetivo deste 

trabalho foi pesquisar a ocorrência de Norovírus e Sapovírus a partir de amostras 

fecais de suínos provenientes de diversas criações comerciais, utilizando-se a técnica 

de RT-PCR, tendo como alvo uma região do gene RpRd (para ambos os vírus) e do 

capsídeo (para Norovírus), seguido da determinação das respectivas sequências 

nucleotídicas e realização de inferências filogenéticas das mesmas. Das 166 amostras 

analisadas, houve a detecção do Sapovírus em 6 amostras fecais de suínos (com 

idade de até 70 dias de vida) criados nos estados de São Paulo e Minas Gerais, todas 

confirmadas pelo sequenciamento do gene RdRp. Quatro dessas amostras 

agruparam-se com as amostras suínas de Sapovírus do genogrupo GX ao se realizar 

a inferência filogenética. A confirmação do genogrupo através do gene VP1 não foi 

possível. Nenhuma amostra apresentou-se positiva para Norovírus. 

 

Palavras-chave: Sapovírus. Norovírus. Suíno. RT-PCR. Calicivírus. 

 

 



  

ABSTRACT 

HOCHHEIM, J.R. Occurrence and molecular characterization of porcine 
calicivirus. 2019. 96 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina 
Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 

Infections of the gastrointestinal tract are frequent in pig farms, resulting in a negative 

impact on production due to the problems they cause, such as decreased feed intake, 

reduced weight gain and high mortality. Belonging to the Caliciviridae family, the 

genera Norovirus and Sapovirus are indicated as etiological agents responsible to 

cause gastroenteritis in animals and humans, besides the zoonotic potential. However, 

relatively little is known about the participation of Caliciviruses in diarrhea that occurs 

in Brazilian pig farming. To assist in the elucidation of this subject, a systematic review 

and meta-analysis were performed in this paper. The results of this systematic review 

for Norovirus were that (1) the genotypes that are most commonly found in pigs in the 

world are GII-18, GII-11 and GII-4 (although there are also reports of GII-1, GII-2, GII-

3, GII-13, GII-19, GII-21 and GII-23), that (2 )there is no statistical correlation between 

the occurrence of Norovirus in swine with the presence of diarrhea and that (3) adults 

(over 70 days old) is the only age group that correlates with the occurrence of the virus. 

The results of the systematic review for Sapovirus show that (1) the most common 

genogroup in the world is GIII (although GV, GVI, GVII, GVIII, GIX, GX and GXI have 

been reported), that (2) there is a statistical correlation between the occurrence of 

Sapovirus in swine and the occurrence of diarrhea and (3) the three age groups 

evaluated (farrowing, nursery and adults) are correlated with the occurrence of 

Sapovirus. This project aims to investigate the occurrence of Norovirus and Sapovirus 

from swine fecal samples from several commercial farms, using RT-PCR, targeting a 

region of the RpRd gene (for both viruses) and of the capsid (for Norovirus), followed 

by the determination of the respective nucleotide sequences and phylogenetic 

analysis. Of the 166 samples analyzed, Sapovirus was detected in 6 fecal samples 

from pigs (aged up to 70 days) created in the states of São Paulo and Minas Gerais, 

all confirmed by sequencing of the RdRp. After phylogenetic inference, four of these 

samples clustered with the Sapovirus swine samples of the GX strain. Confirmation of 

genogroup through the VP1 gene was not possible. Norovirus strains were not 

detected. 

 

Keywords: Sapovirus. Norovirus. Swine. RT-PCR. Calicivirus. 
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1 INTRODUÇÃO 

O setor industrial da carne suína vem se qualificando como um dos grandes 

responsáveis pela sustentação do desenvolvimento econômico e social de muitos 

municípios brasileiros, gerando empregos no campo, na indústria, no comércio e serviços. 

A suinocultura brasileira (com todas as suas esferas inclusas) movimentou R$ 

149,867 bilhões em 2015 (ABCS, 2016). O aumento do consumo da carne suína no 

mundo tem crescido consideravelmente nas últimas décadas, sendo que esse 

crescimento foi de 80% nos países em desenvolvimento entre os anos de 1995 e 2015 

(ABCS, 2016). O consumo de carne suína per capita no Brasil também tem acompanhado 

essa tendência, tendo crescido de 13 kg/habitante em 2007 para 15,9 kg/habitante em 

2018 (ABPA, 2019). 

Os dados mais recentes da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), 

posicionam o Brasil como o 4º maior produtor de carne suína, tendo em 2018 produzido 

3974 mil toneladas, sendo que destas, 84% são destinadas ao mercado interno. A região 

sul é a principal produtora, sendo que os estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande 

do Sul participaram do abate com aproximadamente de 27,90%, 21,78%, 18,93%, 

respectivamente, da produção total. A região sudeste fica em segundo lugar nos abates 

(o estado de São Paulo participa com 5,31% do total), com quase a mesma porcentagem 

total de abates da região centro-oeste, 16,06% e 15,18% respectivamente (ABPA, 2019). 

Devido ao potencial de mercado, os investimentos em modernização da produção 

mantiveram a trajetória de crescimento. Apesar da forte pressão sobre os custos, do 

aumento da concorrência e das dificuldades conjunturais de acesso a alguns mercados, 

as exportações em 2018 atingiram o patamar de 646 mil toneladas, o que coloca o país 

como 4º maior exportador de carne suína no mundo (ABPA, 2019).  

Com o incremento da produção, a preocupação em relação à sanidade da 

suinocultura brasileira cresce na mesma escala. A etiologia das diarreias pode envolver 

vários patógenos como vírus, bactérias e parasitas, isolados ou em associação (RUIZ 

et al., 2016). Dentre os principais agentes virais estão, por exemplo, os rotavírus 

(Família Reoviridae), descritos e caracterizados nas criações comerciais brasileiras 

(RUIZ et al., 2016; SILVA et al., 2015a), e os coronavírus, que aparentemente não 

houve sua detecção no Brasil (RUIZ et al., 2016), muito embora em 2013, nos Estados 

Unidos, houve a emergência abrupta de PEDV (Porcine Epidemic Diarrhea Virus), 

causando alta morbimortalidade, disseminando-se para o Canadá e México. Pouco 
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tempo depois, uma epidemia de larga escala atingiu também a suinocultura na Coréia 

do Sul, Japão e Taiwan (LEE, 2015), o que demonstra a necessidade de um 

monitoramento continuo das criações. 

As enterites virais ainda são relativamente pouco estudadas em suínos no Brasil, 

a despeito da sua elevada frequência, ampla distribuição mundial, potencial zoonótico e o 

impacto econômico que pode ser gerado dentro desta cadeia produtiva.  

Sapovírus e Norovírus, ambos pertencentes à Família Caliciviridae (ICTV, 

2018), são dois vírus que também são encontrados em suínos com diarreia, sendo 

indicados com agentes etiológicos de gastroenterites nesta espécie, porém o papel 

destes agentes como a causa de enterites ainda não foi totalmente esclarecido 

(KURODA, 2017). Neste trabalho procura-se obter um maior detalhamento genético 

das amostras circulantes destes vírus em produções de suínos no país, etapa 

necessária para o entendimento da epidemiologia e aprimoramento de métodos 

diagnósticos e profiláticos para esta enfermidade. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1  CALICIVÍRUS 

Os Calicivírus são RNA-vírus de polaridade positiva, esféricos, com um diâmetro 

de 27 a 40 nm, poliadenilados e de tamanho genômico entre 7,3 e 8,3 kpb (GREEN, 2013). 

Seu capsídeo é composto por um único tipo de proteína, exibindo simetria icosaédrica. 

São 180 unidades organizadas em 90 dímeros que formam dois domínios: o domínio S e 

o domínio P (OKA et al., 2006). O domínio S forma a parte interna do capsídeo e envolve 

o RNA genômico; o domínio P, subdividido nos (sub)domínios P1 e P2, assume uma 

organização característica em forma de cálice (ANEXO A) na microscopia eletrônica (ME) 

(BORGES et al., 2005).  

Inicialmente, os Calicivírus foram classificados como pertencentes à família 

Picornaviridae, mas após análises morfológicas e sorológicas, houve a criação da família 

Caliciviridae em 1982 pelo Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus, por ocasião do 

4th Report on Virus Taxonomy (MATTHEWS, 1982), e que mais tarde se ratificaria com o 

advento de técnicas moleculares e filogenéticas. 

Hoje os Calicivírus subdividem-se em onze gêneros: Bavovírus, Lagovírus, 

Minovírus, Nacovírus, Nebovírus, Norovírus, Recovírus, Salovírus, Sapovírus, Valovírus e 

Vesivírus (ICTV, 2018). Dentre eles, Sapovírus (SaV) e Norovírus (NoV) são os únicos 

gêneros da família capazes de infectar humanos, além de espécies animais como suínos 

e bovinos. São agentes causadores de gastroenterites agudas em humanos de todas as 

idades, inclusive adultos, muito relacionados a surtos de origem alimentar, envolvendo 

sintomas de diarreia, náuseas e vômitos, principalmente nos meses de inverno 

(DESSELBERGER, 2019).  

Nos suínos, os Norovírus têm sido relatados principalmente em animais de 

terminação. Por outro lado, os Sapovírus aparentam afetar todas as fases da produção 

(WANG et al., 2006b), muito embora tenha se observado mais recentemente uma maior 

associação deste último, em leitões recém desmamados (creche) (VALENTE et al., 2016). 

Em termos de ocorrência, ao lado dos rotavírus, os NoV são um dos principais causadores 

de gastroenterite viral no mundo - seguido pelos SaV (DONALDSON et al., 2010; 

SCALLAN et al., 2011).  

Vale também destacar a elevada diversidade genética - e consequentemente 

proteica - de ambos os agentes, mesmo a baixos níveis de infecção, cujos mecanismos 

envolvem mutações e recombinações (HERNANDEZ  et al., 2016), além de frequente 
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coinfecção de diferentes genogrupos e/ou genotipos num mesmo hospedeiro (BULL et al., 

2007), o que acaba também por dificultar o desenvolvimento de vacinas (KOCHER; 

YUAN, 2015). Atualmente só existem vacinas desenvolvidas para Calicivírus para os 

gêneros Lagovírus e Vesivírus, estando sob desenvolvimento a vacina para Norovírus 

humano (DESSELBERGER, 2019). 

Devido à impossibilidade de se cultivar a grande maioria dos Calicivírus entéricos, 

pesquisas sobre patogênese e imunidade, bem como o desenvolvimento de antivirais têm 

sido prejudicadas. O Sapovívus suíno amostra Cowden, pertencente ao genogrupo III 

(GIII), é um do únicos Calicivírus entéricos cultiváveis (LU et al., 2016). 

2.1.1  Família Caliciviridae e seus gêneros 

Como já mencionado anteriormente, os Calicivírus são classificados em onze 

gêneros (ICTV, 2018), sendo que seis deles (Bavovírus, Minovírus, Nacovírus, 

Recovírus, Salovírus e Valovírus) foram estabelecidos oficialmente pelo ICTV no 

último ano. No Quadro 1 encontram-se os onze gêneros de Calicivírus, com suas 

respectivas espécies reconhecidas. 

Quadro 1 – Classificação dos Calicivírus, incluindo gêneros e espécies.  

Família: Caliciviridae 

Gênero Espécie 

Bavovirus Bavaria virus 

Lagovirus 
European brown hare syndrome virus 

Rabbit hemorrhagic disease virus 

Minovirus Minovirus A 

Nacovirus Nacovirus A 

Nebovirus Newbury 1 virus 

Norovirus Norwalk virus 

Recovirus Recovirus A 

Salovirus Nordland virus 

Sapovirus Sapporo virus 

Valovirus Saint Valerien virus 

Vesivirus 
Feline calicivirus 

Vesicular exanthema of swine virus 

Fonte: ICTV (2018). 

A família Caliciviridae é capaz de ter por hospedeiro humanos e uma larga 

gama de animais silvestres e domésticos, passando por aves, peixes, mamíferos 

marinhos, suínos, bovino, gatos, serpentes, morcegos, entre outros, resultando em 
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um amplo espectro de doenças. A seguir será abordado, por gênero, um breve 

histórico desta família. 

Entre 2009 e 2011, Wolf et al. (2012) isolaram Calicivírus de galinhas e perus 

de fazendas na Alemanha, cujas análises filogenéticas sugeriram a presença de um 

novo gênero.  Foram então propostos os gêneros, recentemente estabelecidos pelo 

ICTV, Bavovírus (predominante nas galinhas) e Nacovírus (predominante nos perus). 

Um vírus similar ao Nacovírus também foi isolado de um ganso (LIAO et al., 2014). 

O gênero Lagovírus é subdividido em duas espécies, porém, devido a sua 

estreita relação genômica, recentemente sugeriu-se juntá-las em uma única espécie 

subdivida em dois genogrupos (PENDU et al., 2017). O RNA de Lagovírus já foi 

detectado em diversas espécies de pequenos mamíferos silvestres (ROCHA et al., 

2017), porém considera-se que sua replicação está restrita às espécies hospedeiras 

de lagomorfos (HENNING et al., 2005). Este gênero afeta principalmente o fígado, 

levando à necrose hepática e hemorragia sistêmica em coelhos e lebres (ABRANTES 

et al., 2012). 

Recentemente, dois novos gêneros de Calicivírus foram descritos em peixes. 

Em 2014, Mikalsen et al. propôs a criação do gênero Salovírus, encontrado em 

salmões do atlântico. Em 2017, Mor et al. encontrou um novo gênero de Calicivírus 

em pequenos peixes de água doce, usualmente utilizados como isca para pesca, 

propondo então a criação do gênero Minovírus. 

O gênero Valovírus foi descrito pela primeira vez em suínos no Canadá 

(L'HOMME et al., 2009b) e em 2016 Kemenesi et al. isolaram um vírus similar de 

morcegos na Hungria. Esse grupo também é usualmente chamado St-Valérien vírus, 

a única espécie do gênero.  

O Recovírus, também chamado de Tulane vírus, foi primeiramente encontrado 

em um macaco-rhesus (FARKAS et al, 2008). Apesar de apresentar uma sequência 

de nucleotídeos suficientemente diferente dos demais Calicivírus, o que justifica a 

criação do novo gênero, esse vírus se comporta de uma maneira muito similar aos 

Norovírus humanos. Por esse motivo, ele foi proposto como um modelo substituto 

para gastroenterites agudas causadas por Norovírus humanos (FARKAS, 2015). 

Siqueira et al. (2018) encontraram Recovírus nas fezes de crianças indígenas em 

aldeias isoladas na Amazônia e Farkas et al. (2014) observaram anticorpos 

específicos deste vírus nos cuidadores do zoológico que tinham contato com os 
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macacos, sugerindo uma possível adaptação do vírus entre as espécies. 

Recentemente, o Recovírus foi isolado em morcegos (KOCHER et al., 2018).  

O gênero Nebovírus está associado a doenças entéricas em bovinos e foi 

proposto em 2006 por Oliver et al. Infecções concomitantes em bezerros com 

Norovírus bovino e Nebovírus parecem ser comuns em diversos países (THOMAS et 

al., 2014, CANDIDO et, al., 2016, TURAN et al., 2016, POURASGARI et al., 2018, 

PARK et al., 2008, GUO et al., 2018).  

O Calicivírus Felino é o principal representante do gênero Vesivírus, causando 

normalmente doenças do trato respiratório. Algumas cepas mais virulentas podem 

levar a problemas sistêmicos, como edema subcutâneo, necrose em diversos órgãos 

(como fígado, baço e pâncreas) e pneumonia intersticial (PEDERSEN et al., 2000, 

RADFORD et al., 2007). Gatos são o modelo natural para o estudo de infecções por 

Calicivírus Felino (COYNE et al., 2007) e vacinas para esse vírus foram desenvolvidas 

há mais de dez anos (MASUBUCHI et al., 2010). Outros dois representantes deste 

gênero comumente descritos são o Vesicular exanthema of swine virus, que causa 

doenças vesiculares e problemas no desenvolvimento fetal em suínos (EDWARDS et 

al., 1987, NEILL et al., 1998), e o San Miguel sea lion virus, que causa exantemas e 

doenças reprodutivas em mamíferos marinhos (CHEN et al., 2003, CHEN et al., 2006). 

O Vesivírus também foi reconhecido como um agente infeccioso em cães (MARTELLA 

et al., 2015, RENSHAW et al., 2018, BINN et al., 2018), além de ter sido isolado em 

outras espécies animais como gambás, aves (como a viuvinha-branca), répteis e 

anfíbios (SEAL et al., 1995, POET et al., 1996, SMITH et al., 1986, SMITH et al., 1998). 

Os gêneros Norovírus e Sapovírus, por se tratarem do foco deste trabalho, 

serão abordados nos itens 2.1.2 e 2.1.3, respectivamente. 

2.1.2 Norovírus 

Os Norovírus possuem um genoma de 7,5 kb apresentando duas ou três 3 open 

reading frames (ORFs). A primeira ORF (ORF1) codifica um polipeptídeo; a ORF2 codifica 

a proteína de capsídeo viral (VP1) usada também como base para a caracterização de 

genogrupos virais; e a ORF3 codifica a proteína estrutural menor (VP2) (VERHOEF et al., 

2015). A organização do genoma do vírus pode ser visualizada na figura do ANEXO B. 

A poliproteína codificada pela ORF1 tem massa de aproximadamente 200 kDa, 

é auto clivada por uma protease de origem viral denominada proteinase-cisteína (Pro). 

Esta clivagem, por sua vez, origina seis proteínas não estruturais: NH2-terminal (p48), 
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que tem função no transporte de proteínas no meio intracelular; 2C-like trifosfatase de 

nucleosídeos (NTPase); proteína p20, de 20 kDa e 3A-like, que podem estar 

envolvidas no transporte de substâncias da membrana celular e que participam da 

replicação viral (VPg); 3C-like proteinase cisteína e 3D-like RNA polimerase RNA 

dependente (RpRd). As ORFs 2 e 3 codificam, respectivamente, duas proteínas 

estruturais: VP1, a principal proteína do capsídeo; e VP2, uma proteína estrutural 

básica que é responsável pelo empacotamento do genoma nos vírions (ETTAYEBI; 

HARDY, 2003; DONALDSON et al., 2008).  

O primeiro Calicivírus entérico a ser descoberto foi o Norwalk virus. Ele foi 

encontrado em 1972 em fezes diarreicas de crianças de uma escola em Norwalk, Ohio 

(KAPIKIAN et al., 1996) e o seu genoma foi o primeiro a ser sequenciado (XI et al., 

1990). 

Até o momento, os Norovírus são classificados em 7 genogrupos (GI-GVII) 

divididos em 42 genotipos (KRONEMAN et al., 2013; VERHOEF et al., 2015; VINJÉ, 

2015; TODD; TRIPP, 2019). No que diz respeito a diversidade viral, a região de junção 

RpRd/capsídeo nos membros da família Caliciviridae contém um sítio de 

aproximadamente 20 nucleotídeos, altamente conservado nas moléculas de RNA 

genômico e subgenômico facilitando a ocorrência de recombinação entre estirpes de 

NoV de um mesmo genogrupo (KATAYAMA et al., 2002).  

Dados recentes sobre a circulação de Norovírus humanos no Brasil, indicaram 

que na cidade de Manaus, há a presença de amostras recombinantes GII.P22/GII.5, 

GII.Pg/GII.1, GII.P7/GII.6, causando sintomatologia severa de vômito e febre 

(HERNANDEZ et al., 2016). O fato é que os NoVs suínos são geneticamente e 

antigenicamente relacionados com os do grupo II que acometem humanos (WANG et 

al., 2005).  

A primeira detecção do Norovírus suíno ocorreu no Japão, onde o RNA viral foi 

encontrado em conteúdos fecais de animais saudáveis. A caracterização das estirpes 

detectadas por Sugieda et al. (1998), denominadas Sw43/97/JP e Sw918/97/JP, 

confirmou que os isolados suínos eram geneticamente similares a outras estirpes de 

NoV humanos (SUGIEDA; NAKAJIMA, 2002). Considerando os estudos até então 

realizados, não há associação da presença do vírus e o desenvolvimento de sinais 

clínicos em suínos adultos. Por esse motivo, a importância da infecção pelo NoV suíno 

foi subestimada, desde a sua descoberta, nesta espécie animal (WANG et al., 2006a). 
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Na Colômbia, a ocorrência de Norovírus humanos foi descrita por Gutiérrez et 

al. (2011) ao detectarem em fezes de criança e de suínos domésticos a ocorrência do 

agente, pelos quais, dada a proximidade filogenética, atribuíram a possibilidade 

destes animais serem reservatórios para humanos.  

Quanto aos Norovírus animais, diferentes trabalhos visaram a detecção em 

suínos. Cunha et al. (2010b) detectaram no estado do Rio de Janeiro amostras de 

NoV (além de SaV) pertencentes ao genogrupo II, com os genotipos 11, 18 e 19. Silva 

et al. (2015b), no estado do Paraná, caracterizaram amostras GII-11 de Norovírus 

suínos em granjas suínas.  

Nos Estados Unidos, Scheuer et al. (2013) definiram uma prevalência em 

granjas de suínos de 18,9%, caracterizados como genotipos tipicamente suínos, todos 

com elevada divergência genética. Curiosamente, Monini et al. (2015) não detectaram 

a ocorrência de NoV em criações italianas, ainda que outros agentes (astrovírus, 

rotavírus e hepatite E vírus) estivessem em circulação nas granjas amostradas, 

sugerindo que a prevalência da enfermidade naquele país seja baixa, corroborado por 

um inquérito anterior, no qual a partir de 290 amostras, apenas em um único (0,5%) 

suíno assintomático foi detectado NoV, caracterizado como GII.11 (DI BARTOLO et 

al., 2014). 

2.1.3 Sapovírus 

Sapovírus (SaV) podem ser detectados em fezes de animais assintomáticos ou 

com diarreia, e isso aumenta o interesse com relação a uma possível transmissão 

zoonótica desses vírus (SAIF et al., 1980; VAN DER POEL et al., 2000), já que 

Sapovírus tipicamente humano vem sendo descritos em suínos (MARTELLA, et al., 

2008; REUTER et al., 2010).  

Sapporo vírus é a única espécie membro do gênero Sapovírus (CHIBA et al., 

1979; ICTV, 2018). O genoma possui duas fases abertas de leitura (ORFs), onde a 

ORF1 codifica proteínas não estruturais, incluindo a RNA polimerase RNA 

dependente (RpRd), uma região conservada entre todos os SaV (bem como demais 

calicivirus) e a proteína de capsídeo VP1, enquanto na ORF2 é codificada a proteína 

VP2, com função ainda desconhecida (BODNAR et al., 2016). A organização do 

genoma do vírus pode ser visualizada na figura do ANEXO B. 

O gênero Sapovírus é muito heterogêneo e é dividido em 5 genogrupos (GI-

GV), baseado na sequência do gene codificador do capsídeo (VP1), de acordo com o 
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ICTV, 2011.  Outros dez adicionais genogrupos (GVI–GXV) foram propostos 

(SCHEUER et al., 2013; OKA et al., 2016). Os genogrupos GI, GII, GIV e GV incluem 

amostras que infectam humanos, enquanto o GIII inclui apenas amostras suínas, 

muito embora outros (GVI, GVII e GVIII) tenham sido detectados, mas não 

classificados (SCHEUER et al., 2013). Uma vez que novos genogrupos e genotipos 

candidatos vêm sendo detectados, a classificação vem sendo aprimorada. Com efeito, 

vale o exemplo da ocorrência do genogrupo GIX?1 em criações suínas no Brasil 

(VALENTE et al., 2016). Adicionalmente, cada genogrupo pode ser subdividido em 

diversos genotipos (ICTV, 2011).  

Os SaV humanos foram identificados pela primeira vez em 1977, na cidade de 

Sapporo, Japão, por ocasião de um surto diarreico que acometeu crianças menores 

de cinco anos matriculadas em uma creche local. As amostras fecais foram colhidas 

e analisadas por imunoeletromicroscopia e a sua morfologia foi descrita como 

característica a morfologia dos Calicivírus (CHIBA et al., 1979).  

Sapovírus entérico suíno, amostra Cowden, foi isolado pela primeira vez, nos 

Estados Unidos por meio de microscopia eletrônica, em fezes de leitões com 27 dias 

de idade com diarreia (SAIF et al., 1980).  

A partir de então, os SaV vêm sendo detectados através da técnica de RT-PCR, 

por exemplo, na Hungria, em duas granjas de suínos, sem apresentarem 

sintomatologia, com idade variando de 1 a 12 dias de idade; no Japão em conteúdo 

intestinal de 24 suínos com sintomas de diarreia; em um surto em propriedade 

comercial de suínos da China em que sete animais morreram com diarreia e vômito e 

que foi confirmado tratar-se de Sapovírus GIII; na Itália onde foram encontrados 

Sapovírus tipicamente humanos em uma amostra fecal de suíno de granja e mais 

recentemente o advento de genogrupos candidatos e convencionais GIX?, GX, GVIII, 

GVII, além do GIII;  e na Venezuela onde foram testadas 204 amostras fecais de 

suínos entre 1 e 9 meses de idade com e sem sintomatologia (REUTER et al., 2010; 

YIN et al., 2006; ZHANG, et al., 2008; MARTELLA, et al., 2008; MARTÍNEZ et al., 

2006, DI BARTOLO et al., 2014).  

Scheuer et al. (2013) detectaram e caracterizaram 17 amostras altamente 

divergentes de SaV suínos nos Estados Unidos, envolvendo os genogrupos GIII, GVII, 

 
1 O ponto de interrogação é a notação utilizada para indicar genogrupos e genotipos propostos, ainda 
não confirmados ou desconhecidos. 
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GVIII e SaVs não classificados, razão pela qual propuseram uma divisão em 14 

diferentes genogrupos baseado na proteína de capsídeo VP1. 

Koruda et al. (2017), através de metagenômica, obtiveram 26 sequências do 

genoma quase completo de SaVs, além de 3 sequências parciais (que incluíam toda 

a região codificadora de VP1). As análises de VP1 classificaram essas 29 amostras 

em GIII, GV, GVI, GVII, GVIII, GX e GXI, sendo o genogrupo GIII o mais frequente. 

Este é o primeiro trabalho a apresentar sequências do genoma completo de GX e GXI, 

além de demonstrar eventos de recombinação entre os genogrupos. 

No Brasil, o Sapovírus foi descrito em seres humanos pela primeira vez em 

amostras de fezes colhidas nos anos de 1992 a 1994 provenientes de crianças com 

diarreia no estado do Pará (NAKAMURA et al., 2006), enquanto Barry et al. (2008a) 

descreveu em suínos criados no estado do Mato Grosso do Sul, sendo uma das 

amostras caracterizada molecularmente e apresentou relação com a amostra 

Cowden, protótipo do genogrupo III. Estes mesmo autores, a partir de amostras fecais 

de 113 leitões, até 28 dias de idade, coletadas em 34 granjas localizadas nos estados 

de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 

observaram uma frequência de ocorrência de 30,1%, sendo também definidos os 

genogrupos GIII e GVIII nas amostras suínas aqui circulantes baseado em sequências 

parciais do gene RdRp (BARRY et al., 2008b).   

Foi descrito também no Rio de Janeiro, em 261 amostras fecais de suínos, 

distribuídas em três grupos de idade (1 semana de idade, de 4 a 10 semanas e de 10 

a 26 semanas) com frequência de 10%, sendo definido ainda o genogrupo GVII, 

baseado também na região RdRp (CUNHA et al., 2010b). 

Na Região Amazônica, foi observada uma frequência de ocorrência de 12,4% 

de SaV suínos - mas nenhuma de NoV -  a partir de 169 amostras de diferentes tipos 

de criação, sendo definidos os genogrupos e genotipos GIII (71,4%), GVII-1(14,3%) e 

GVIII-2 (14,3%) (HERNANDEZ, et al., 2014). 

Mais recentemente, no estado do Paraná, demonstrou-se que o SaV 

pertencente ao genogrupo GIII é endêmico nas criações, havendo ainda, como já 

mencionado, evidências da circulação do genogrupo GIX? (VALENTE et al., 2016).  

Em suínos a associação entre a infecção pelo SaV e sinais clínicos 

gastrointestinais ainda não é completamente compreendida (LAURITSEN et al., 

2015), mas a inoculação experimental em leitões gnotobióticos produz diarreia com 
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elevada eliminação viral e lesões no intestino delgado (GUO et al., 2001; LU et al., 

2015).  
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3 REVISÃO SISTEMÁTICA E META-ANÁLISE – NOROVÍRUS E SAPOVÍRUS 

SUÍNO 

Uma revisão sistemática de literatura consiste em identificar, avaliar e 

interpretar toda literatura disponível que seja relevante para responder a uma questão, 

tópico ou fenômeno de interesse. Os estudos individuais que contribuem para a 

revisão sistemática são chamados de estudos primários, enquanto a revisão 

sistemática é uma forma de estudo secundário (KITCHENHAM, 2004) 

A meta-análise é uma técnica de investigação quantitativa e formal usada para 

sistematicamente extrair resultados de estudos primários. Os resultados são, então, 

resumidos através de análise estatística com o objetivo de diminuir a subjetividade 

dos métodos tradicionais de uma revisão narrativa (HAIDICH, 2010). 

Esta revisão sistemática com meta-análise foi realizada separadamente para o 

Norovírus suíno e para o Sapovírus suíno, apresentando para cada um deles três 

objetivos principais: 

• Mostrar a distribuição mundial do vírus já descrita pela literatura. 

• Verificar se existe uma relação entre a infecção pelo vírus com a 

ocorrência de diarreia. 

• Verificar se existe uma relação entre a infecção pelo vírus com a faixa 

etária dos animais. 

Para as meta-análises serão utilizadas as medidas de heterogeneidade que 

são mais comumente usadas para avaliar o grau de heterogeneidade entre os estudos 

primários: o “Cochran’s Q” e o “Higgin’s & Thompson’s I2”. O programa utilizado para 

as análises foi o RStudio (Versão 1.1.463). 

3.1  NOROVÍRUS 

Para a busca dos artigos, as seguintes bases de dados foram utilizadas: 

PubMed, Scopus, Embase e SciELO. Os termos utilizados na busca das três primeiras 

bases foram: (pig OR porcine OR swine) AND (calicivirus OR norovirus OR norwalk*). 

Na base de dados da SciELO os termos foram: (pig OR porcine OR swine OR suíno 

OR porco) AND (calicivirus OR norovirus OR norwalk*). Todos os artigos disponíveis 

até o dia 06 de julho de 2019 foram incluídos nesta revisão. 

As referências obtidas nesta busca foram exportadas para o gerenciador de 

referências Mendeley. O fluxograma na Figura 1 mostra as etapas de seleção dos 
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artigos até o momento da síntese qualitativa (elaboração dos mapas). O número de 

artigos que foi utilizado para cada meta-análise, bem como os critérios de inclusão e 

exclusão após a leitura completa, será discutido futuramente. 

Figura 1 – Fluxograma das etapas de seleção dos artigos de Norovírus suíno até a etapa de síntese 
qualitativa. 

Busca de dados/artigos (n = 1207)

PubMed (n = 294)

Scopus (n = 434)

Embase (n = 476)

SciELO (n = 3)

Número de artigos após exclusão

das duplicatas (n = 568)

Examinados pelo resumo

(n = 67)

Excluídos pelo título

(n = 501)

Artigos selecionados para

leitura completa

(n = 36)

Excluídos pelo resumo

(n = 31)

Estudos incluídos na 

elaboração dos mapas (síntese 

qualitativa)

(n = 33)

Excluídos por não se adequarem aos 

critérios de elegibilidade

(n = 3)

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Até esta etapa, os critérios de inclusão utilizados foram: artigos sobre detecção, 

diversidade genética e prevalência de Norovírus em suínos, independente da técnica 

utilizada, idade dos animais ou se eram animais assintomáticos ou diarreicos. 

Os critérios de exclusão utilizados foram: artigos a respeito de outras espécies, 

testes de eficácia e desenvolvimento de técnicas, artigos que traziam apenas a 
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caracterização genética do vírus, estudo com animais gnotobióticos ou infecções em 

condições experimentais e artigos em idiomas que não o inglês ou o português. 

O quadro com os 33 artigos selecionados, e as respectivas análises nas quais 

eles foram utilizados, encontra-se no APÊNDICE A.  

3.1.1 Distribuição mundial do Norovírus em suínos 

Após a leitura completa dos artigos, 33 foram selecionados, de acordo com os 

critérios já mencionados, para a síntese qualitativa desta revisão sistemática, que 

tinha por objetivo mostrar a distribuição mundial da ocorrência de Norovírus suíno, 

ilustrado na Figura 2. 

Figura 2 – Distribuição mundial da ocorrência de Norovírus em suínos. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Os 33 artigos foram conduzidos em 19 países: África do Sul, Alemanha, 

Bélgica, Brasil, Canadá, China, Colômbia, Coreia do Sul, Eslovênia, Etiópia, Estados 

Unidos da América, Holanda, Hungria, Itália, Japão, Nicarágua, Nova Zelândia, 

Taiwan e Venezuela. Destes, a Venezuela foi o único país no qual não foi encontrada 

nenhuma amostra positiva para o Norovírus suíno, estando indicada como “sem 

ocorrência” no mapa da Figura 2. 

Dos 33 artigos, apenas 18 caracterizaram as amostras de Norovírus em 

genotipos. Os países e seus respectivos genotipos de Norovírus suínos podem ser 

observados no Quadro 2 e nas Figuras 3 e 4. Como 15 artigos foram excluídos dessa 

análise, apenas 13 países, dos 19 iniciais, foram incluídos nestes mapas. 
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Quadro 2 – Ocorrência por genotipos de Norovírus em suínos por país. 

LOCAL GII-1 GII-2 GII-3 GII-4 GII-11 GII-13 GII-18 GII-19 GII-21 GII-23 G? 

ALEMANHA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

BÉLGICA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

BRASIL 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 64.3% 0.0% 28.6% 7.1% 0.0% 0.0% 0.0% 

CANADÁ 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% 30.0% 0.0% 60.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

COLOMBIA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

COREIA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% 0.0% 42.9% 0.0% 14.3% 28.6% 0.0% 

ESLOVÊNIA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 80.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

ETIÓPIA 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

EUA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 37.0% 0.0% 55.6% 7.4% 0.0% 0.0% 0.0% 

ITÁLIA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

JAPÃO 0.0% 0.0% 6.3% 11.1% 41.3% 1.6% 38.1% 1.6% 0.0% 0.0% 0.0% 

NICARAGUA 0.0% 0.0% 45.5% 54.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

TAIWAN 0.0% 27.6% 0.0% 51.7% 17.2% 0.0% 3.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Figura 3 – Ocorrência por genotipos de Norovírus em suínos nas Américas. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Figura 4 – Ocorrência por genotipos de Norovírus em suínos nos demais continentes. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Como pode ser observado no mapa da Figura 2, o Norovírus suíno tem uma 

distribuição global, apresentando ocorrência em todos os continentes. 

Quanto aos genotipos de Norovírus encontrado em suínos no mundo, o GII-18, 

GII-11 e o GII-4 são os mais comumente encontrados, ainda que outros genotipos 

também sejam descritos em literatura com menor expressividade.  

3.1.2 Meta-análise Norovírus 

Para a realização da meta-análise, mais um critério de inclusão foi adicionado: 

apenas artigos que utilizaram a técnica RT-PRC para a detecção do Norovírus 

permaneceram na síntese quantitativa. Dessa maneira, dos 33 artigos selecionados 

para a síntese qualitativa, 5 deles foram excluídos por utilizarem outras técnicas e 28 

estudos foram incluídos na meta-análise. 

Para esses 28 artigos foram extraídos os dados do número de suínos utilizados 

em cada estudo e quantos destes foram positivos para o Norovírus. Nesta primeira 
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meta-análise não foi levado em consideração se os animais apresentavam ou não 

diarreia e nem a faixa etária dos animais. 

Foi utilizado o modelo de efeitos fixos nesta análise, pois seu teste Q retornou 

um p-value <0.0001 e I2 = 93.5%, ou seja, os estudos são fortemente heterogêneos. 

Foram construídos o Forest Plot (Gráfico 1) e o Funnel Plot (Gráfico 2), apresentados 

a seguir. 

Gráfico 1 – Forest Plot referente à meta-análise de Norovírus. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Gráfico 2 – Funnel Plot referente à meta-análise de Norovírus. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Com estes gráficos é possível observar que há assimetria na distribuição dos 

pontos. Apenas os pontos que ficaram dentro do funil no Gráfico 2 representam os 

estudos que tiveram proporção próxima ao do effect random model e do seu intervalo 

de confiança. 

3.1.2.1 Relação entre o Norovírus e a ocorrência de diarreia 

Visto que os estudos primários avaliados na primeira meta-análise (que incluía 

qualquer tipo de animal) se mostraram altamente heterogêneos, agrupamentos foram 

realizados para tentar avaliar se existe alguma homogeneidade entre as 

subpopulações de animais.  

O primeiro agrupamento foi entre os artigos que utilizaram animais diarreicos 

dentro do seu espaço amostral. Dos 28 artigos da meta-análise anterior, apenas 10 

foram incluídos neste agrupamento.  

Nesta análise foi utilizado o modelo de efeitos fixos, pois seu teste Q retornou 

um p-value de 0.06 e I2 = 44.5%, ou seja, os estudos são homogêneos, o que justifica 

o uso do modelo. Foram construídos o Forest Plot (Gráfico 3) e o Funnel plot (Gráfico 

4), apresentados a seguir. 
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Gráfico 3 – Forest Plot referente à meta-análise de Norovírus – agrupamento diarreicos. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Gráfico 4 – Funnel Plot referente à meta-análise de Norovírus – agrupamento diarreicos. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

O segundo agrupamento realizado foi entre os artigos que utilizaram animais 

assintomáticos dentro do seu espaço amostral. Dos 28 artigos iniciais, 14 foram 

utilizados nesta análise. 

Para esta análise foi utilizado o modelo de efeitos aleatórios, pois seu teste Q 

retornou um p-value <0.001 e I2 = 94.9%, ou seja, os estudos são fortemente 
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heterogêneos. Foram construídos o Forest Plot (Gráfico 5) e o Funnel Plot (Gráfico 6), 

apresentados a seguir. 

Gráfico 5 – Forest Plot referente à meta-análise de Norovírus – agrupamento assintomáticos. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Gráfico 6 – Funnel Plot referente à meta-análise de Norovírus – agrupamento assintomáticos. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Através do Gráfico 4 fica evidente que não há viés de publicação no grupo dos 

animais diarreicos, porém como a taxa do evento é muito baixa ele fica bem próximo 

da base. 

Já no Gráfico 6 observa-se que há assimetria na distribuição dos pontos, 

mostrando um viés de publicação dos estudos.  

Através da análise gráfica de diagramas de dispersão não foi identificada 

correlação estatística entre a ocorrência de Norovírus em suínos com os sintomas de 

diarreia. 

Os gráficos de dispersão estão identificados no APÊNDICE B.  

3.1.2.2 Relação entre o Norovírus e a faixa etária 

Os próximos agrupamentos realizados levaram em consideração a faixa etária 

dos animais. Três grupos foram considerados na análise:  

• Maternidade (leitões de até 30 dias); 

• Creche (leitões de 31 até 70 dias); 

• Adultos (animais de qualquer idade acima dos 70 dias, incluindo, crescimento, 

terminação, animais prontos para o abate e matrizes). 

Destas três faixas etárias, a primeira avaliada foi a Maternidade. Desse modo, 

apenas os artigos que utilizaram animais de idade de maternidade dentro do seu 

espaço amostral entraram neste grupo. Dos 28 artigos da primeira meta-análise, 

apenas 12 foram incluídos neste agrupamento. 

Nesta, foi utilizado o modelo de efeitos fixos, pois seu teste Q retornou um p-

value de 0.05 e I2 = 44.5%, ou seja, os estudos são homogêneos, o que justifica o uso 

do modelo. Foram construídos o Forest Plot (Gráfico 7) e o Funnel Plot (Gráfico 8), 

apresentados a seguir. 

  



37 

Gráfico 7 – Forest Plot referente à meta-análise de Norovírus – agrupamento maternidade. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Gráfico 8 – Funnel Plot referente à meta-análise de Norovírus – agrupamento maternidade. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

A próxima faixa etária avaliada foi a Creche, então apenas os artigos que 

utilizaram animais em idade de creche dentro do seu espaço amostral entraram neste 

grupo. Dos 28 artigos da primeira meta-análise, apenas 10 foram incluídos neste 

agrupamento. 
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Nesta análise foi utilizado o modelo de efeitos fixos, pois seu teste Q retornou 

um p-value de 0.33 e I2 = 12.5%, ou seja, os estudos são homogêneos, o que justifica 

o uso do modelo. Foram construídos o Forest Plot (Gráfico 9) e o Funnel Plot (Gráfico 

10), apresentados a seguir. 

Gráfico 9 – Forest Plot referente à meta-análise de Norovírus – agrupamento creche. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Gráfico 10 – Funnel Plot referente à meta-análise de Norovírus – agrupamento creche. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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A terceira, e última, faixa etária avaliada foi a de Adultos, em que apenas os 

artigos que utilizaram animais em idade de acima de 70 dias de vida em seu espaço 

amostral entraram neste grupo. Dos 28 artigos da primeira meta-análise, apenas 15 

foram incluídos neste agrupamento. 

Nesta análise foi utilizado o modelo de efeitos aleatórios, pois seu teste Q 

retornou um p-value <0.001 e I2 = 93.4%, ou seja, os estudos são fortemente 

heterogêneos. Foram construídos o Forest Plot (Gráfico 11) e o Funnel Plot (Gráfico 

12), apresentados a seguir. 

Gráfico 11 – Forest Plot referente à meta-análise de Norovírus – agrupamento adultos. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

  



40 

Gráfico 12 – Funnel Plot referente à meta-análise de Norovírus – agrupamento adultos. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Através dos Gráficos 8 e 10 fica evidente que não há viés de publicação nos 

grupos dos animais em idade de Maternidade e Creche, porém como a taxa do evento 

é muito baixa (quase sempre igual a zero) ele fica bem próximo da base. 

Já no Gráfico 12 observa-se que há assimetria na distribuição dos pontos, 

mostrando um viés de publicação dos estudos.  

Através da análise gráfica de diagramas de dispersão foi identificada que a 

idade adulta é a única que apresenta uma correlação com a ocorrência de Norovírus, 

enquanto o período de creche e maternidade não tem correlação alguma com a 

ocorrência do vírus. 

Os gráficos de dispersão estão identificados no APÊNDICE B.  

3.2  SAPOVÍRUS 

Para a busca dos artigos, as seguintes bases de dados foram utilizadas: 

PubMed, Scopus, Embase e SciELO. Os termos utilizados na busca das três primeiras 

bases foram: (pig OR porcine OR swine) AND (calicivirus OR sapovirus OR sapporo*). 

Na base de dados da SciELO os termos foram: (pig OR porcine OR swine OR suíno 

OR porco) AND (calicivirus OR sapovirus OR sapporo*). Todos os artigos disponíveis 

até o dia 24 de junho de 2019 foram incluídos nesta revisão. 
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As referências obtidas nesta busca foram exportadas para o gerenciador de 

referências Mendeley. O fluxograma na Figura 5 mostra as etapas de seleção dos 

artigos até o momento da síntese qualitativa (elaboração dos mapas). O número de 

artigos que foi utilizado para cada meta-análise, bem como os critérios de inclusão e 

exclusão após a leitura completa, será discutido futuramente. 

Figura 5 – Fluxograma das etapas de seleção dos artigos de Sapovírus suíno até a etapa de síntese 
qualitativa. 

Busca de dados/artigos (n = 3068)
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Fonte: Elaborado pela autora. 

Até esta etapa, os critérios de inclusão utilizados foram: artigos sobre detecção, 

diversidade genética e prevalência de Sapovírus em suínos, independente da técnica 

utilizada, idade dos animais ou se eram animais assintomáticos ou diarreicos. 

Os critérios de exclusão utilizados foram: artigos a respeito de outras espécies, 

testes de eficácia e desenvolvimento de técnicas, artigos que traziam apenas a 
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caracterização genética do vírus, estudo com animais gnotobióticos ou infecções em 

condições experimentais e artigos em idiomas que não o inglês ou o português. 

O quadro com os 42 artigos selecionados, e as respectivas análises nas quais 

eles foram utilizados, encontra-se no APÊNDICE C.  

3.2.1 Distribuição mundial do Sapovírus em suínos 

Assim como feito para o Norovírus, após a leitura completa dos artigos, 42 

foram selecionados, de acordo com os critérios já mencionados, para a síntese 

qualitativa desta revisão sistemática, que tinha por objetivo mostrar a distribuição 

mundial da ocorrência de Sapovírus em suínos, ilustrado na Figura 6. 

Figura 6 – Distribuição mundial da ocorrência de Sapovírus em suínos. 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Os 42 artigos foram conduzidos em 19 países: Bélgica, Brasil, Canadá, China, 

Coreia do Sul, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Etiópia, Estados Unidos 

da América, Finlândia, Hungria, Irlanda, Itália, Japão, República Tcheca, Taiwan e 

Venezuela.  

Destes 42 estudos, o artigo de Reuter et al, 2010 descreve a incidência, 

diversidade e epidemiologia molecular do Sapovírus suíno em 6 diferentes países da 

Europa. Por esse motivo, tanto para a elaboração dos mapas, quanto para as meta-

análises que serão descritas na sequência, cada país foi tratado como um estudo 

independente, aumentando o total de estudos para 47. 
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Dos 47 estudos, apenas 39 caracterizaram as amostras de Sapovírus em 

genogrupos. Os países e seus respectivos genogrupos de Sapovírus suínos podem 

ser observados no Quadro 3 e nas Figuras 7 e 8. Como 8 artigos foram excluídos 

dessa análise, apenas 18 países, dos 19 iniciais, foram incluídos nestes mapas. 

Quadro 3 – Ocorrência por genogrupos de Sapovírus em suínos por país. 

LOCAL GIII GV GVI GVII GVIII GIX GX GXI G? 

BÉLGICA 60.00% 0.00% 20.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

BRASIL 53.49% 0.00% 0.00% 13.95% 13.95% 4.65% 0.00% 0.00% 13.95% 

CANADÁ 0.00% 0.00% 11.11% 16.67% 27.78% 0.00% 0.00% 0.00% 44.44% 

CHINA 98.85% 0.00% 1.15% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

COREIA 98.46% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.54% 

DINAMARCA 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

ESLOVÁQUIA 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

ESLOVÊNIA 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

ESPANHA 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

ETIÓPIA 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

EUA 92.89% 0.00% 0.51% 2.54% 0.51% 0.00% 0.51% 0.00% 3.05% 

FINLÂNDIA 40.00% 0.00% 0.00% 0.00% 20.00% 0.00% 40.00% 0.00% 0.00% 

HUNGRIA 62.96% 0.00% 0.93% 10.19% 5.56% 7.41% 12.96% 0.00% 0.00% 

IRLANDA 85.71% 0.00% 0.00% 14.29% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

ITÁLIA 67.24% 0.00% 0.00% 1.72% 1.72% 8.62% 10.34% 0.00% 10.34% 

JAPÃO 67.59% 1.85% 0.00% 11.11% 14.81% 2.78% 0.93% 0.00% 0.93% 

REPÚBLICA TCHECA 40.00% 3.33% 10.00% 20.00% 3.33% 0.00% 10.00% 13.33% 0.00% 

TAIWAN 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Figura 7 – Ocorrência por genogrupos de Sapovírus em suínos nas Américas. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Figura 8 – Ocorrência por genogrupos de Sapovírus em suínos nos demais continentes. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Como pode ser observado no mapa da Figura 6 o Sapovírus suíno tem uma 

distribuição por quase todos os continentes, não sendo descrito apenas na Oceania. 

Quanto aos genogrupos de Sapovírus encontrados em suínos no mundo, o GIII 

é o mais comum, ainda que outros genogrupos também sejam descritos em literatura 

com menor expressividade.  

3.2.2 Meta-análise Sapovírus 

Da mesma maneira que para a meta-análise de Norovírus, para a realização 

da meta-análise de Sapovírus mais um critério de inclusão foi adicionado: apenas 

artigos que utilizaram a técnica RT-PRC para a detecção do vírus permaneceram na 

síntese quantitativa. Dessa maneira, dos 47 estudos selecionados para a síntese 

qualitativa, 8 deles foram excluídos por utilizarem outras técnicas e 39 estudos foram 

incluídos na meta-análise. 

Para esses 39 artigos foram extraídos os dados do número de suínos utilizados 

em cada estudo e quantos destes foram positivos para o Sapovírus. Nesta primeira 
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meta-análise não foi levado em consideração se os animais apresentavam ou não 

diarreia e nem a faixa etária dos animais. 

Foi utilizado o modelo de efeitos fixos, pois seu teste Q retornou um p-value 

<0.0001 e I2 = 93.5%, ou seja, os estudos são fortemente heterogêneos. Foram 

construídos o Forest Plot (Gráfico 13) e o Funnel Plot (Gráfico 14), apresentados a 

seguir. 

Gráfico 13 – Forest Plot referente à meta-análise de Sapovírus. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Gráfico 14 – Funnel Plot referente à meta-análise de Sapovírus. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Com estes gráficos é possível observar que há assimetria na distribuição dos 

pontos. Apenas os pontos que ficaram dentro do funil no Gráfico 2 representam os 

estudos que tiveram proporção próxima ao do effect random model e do seu intervalo 

de confiança. 

3.2.2.1 Relação entre o Sapovírus e a ocorrência de diarreia 

Visto que os estudos primários avaliados na primeira meta-análise (que incluía 

qualquer tipo de animal) se mostraram altamente heterogêneos, agrupamentos foram 

realizados para tentar avaliar se existe alguma homogeneidade entre as 

subpopulações de animais, da mesma forma que foi realizado para a meta-análise de 

Norovírus.  

O primeiro agrupamento foi entre os artigos que utilizaram animais diarreicos 

dentro do seu espaço amostral. Dos 39 artigos da meta-análise anterior, apenas 17 

foram incluídos neste agrupamento.  

Nesta análise foi utilizado o modelo de efeitos fixos, pois seu teste Q retornou 

um p-value < 000.1 e I2 = 85.5%, ou seja, os estudos são fortemente heterogêneos. 

Foram construídos o Forest Plot (Gráfico 15) e o Funnel Plot (Gráfico 16), 

apresentados a seguir. 
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Gráfico 15 – Forest Plot referente à meta-análise de Sapovírus – agrupamento diarreicos. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Gráfico 16 – Funnel Plot referente à meta-análise de Sapovírus – agrupamento diarreicos. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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O segundo agrupamento realizado foi entre os artigos que utilizaram animais 

assintomáticos dentro do seu espaço amostral. Dos 39 artigos iniciais, 25 foram 

utilizados nesta análise. 

Para esta foi utilizado o modelo de efeitos aleatórios, pois seu teste Q retornou 

um p-value <0.001 e I2 = 92.9%, ou seja, os estudos são fortemente heterogêneos. 

Foram construídos o Forest Plot (Gráfico 17) e o Funnel Plot (Gráfico 18), 

apresentados a seguir. 

Gráfico 17 – Forest Plot referente à meta-análise de Sapovírus – agrupamento assintomáticos. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Gráfico 18 – Funnel Plot referente à meta-análise de Sapovírus – agrupamento assintomáticos. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Através do Gráfico 16 pode se observar que, apesar de haver assimetria na 

distribuição, já que os pontos que não são tão precisos, eles estão mais próximos do 

funil do que os pontos do Gráfico 18. Neste segundo gráfico, também se observa 

assimetria na distribuição dos pontos, porém há ponto com comportamento muito mais 

extremo do que no gráfico anterior, isto é, que não entram no intervalo de confiança 

do modelo de efeito aleatório. 

Através da análise gráfica de diagramas de dispersão foi identificada correlação 

estatística moderada/forte entre a ocorrência de Sapovírus em suínos com os 

sintomas de diarreia. 

Os gráficos de dispersão estão identificados no APÊNDICE D.  

3.2.2.2 Relação entre o Sapovírus e a faixa etária 

Assim como para o Norovírus, para a meta-análise de Sapovírus foram 

realizados mais três agrupamentos, levando em consideração a faixa etária dos 

animais. Os grupos considerados na análise fora: Maternidade (leitões de até 30 dias), 

Creche (leitões de 31 até 70 dias) e Adultos (animais de qualquer idade acima dos 70 

dias, incluindo, crescimento, terminação, animais prontos para o abate e matrizes). 

Destas três faixas etárias, a primeira avaliada foi a Maternidade. Desse modo, 

apenas os artigos que utilizaram animais de idade de maternidade dentro do seu 
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espaço amostral entraram neste grupo. Dos 39 artigos da primeira meta-análise, 

apenas 19 foram incluídos neste agrupamento. 

Nesta, foi utilizado o modelo de efeitos fixos, pois seu teste Q retornou um p-

value < 000.1 e I2 = 84.1%, ou seja, os estudos são fortemente heterogêneos. Foram 

construídos o Forest Plot (Gráfico 19) e o Funnel Plot (Gráfico 20), apresentados a 

seguir. 

Gráfico 19 – Forest Plot referente à meta-análise de Sapovírus – agrupamento maternidade. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Gráfico 20 – Funnel Plot referente à meta-análise de Sapovírus – agrupamento maternidade. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

A próxima faixa etária avaliada foi a Creche, então, apenas os artigos que 

utilizaram animais em idade de creche dentro do seu espaço amostral entraram neste 

grupo. Dos 39 artigos da primeira meta-análise, apenas 13 foram incluídos neste 

agrupamento. 

Nesta análise foi utilizado o modelo de efeitos fixos, pois seu teste Q retornou 

um p-value < 000.1 e I2 = 83.2%, ou seja, os estudos são fortemente heterogêneos. 

Foram construídos o Forest Plot (Gráfico 21) e o Funnel Plot (Gráfico 22), 

apresentados a seguir. 

  



53 

Gráfico 21 – Forest Plot referente à meta-análise de Sapovírus – agrupamento creche. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Gráfico 22 – Funnel Plot referente à meta-análise de Sapovírus – agrupamento creche. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

A terceira, e última, faixa etária avaliada foi a de Adultos, em que apenas os 

artigos que utilizaram animais em idade de acima de 70 dias de vida em seu espaço 

amostral entraram neste grupo. Dos 39 artigos da primeira meta-análise, apenas 13 

foram incluídos neste agrupamento. 

Nesta análise foi utilizado o modelo de efeitos aleatórios, pois seu teste Q 

retornou um p-value <0.001 e I2 = 89.4%, ou seja, os estudos são fortemente 
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heterogêneos. Foram construídos o Forest Plot (Gráfico 23) e o Funnel Plot (Gráfico 

24), apresentados a seguir. 

Gráfico 23 – Forest Plot referente à meta-análise de Sapovírus – agrupamento adultos. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Gráfico 24 – Funnel Plot referente à meta-análise de Sapovírus – agrupamento adultos. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Através dos Gráficos 20, 22 e 24, é possível observar que há assimetria na 

distribuição dos pontos nos três gráficos, apesar de diferentes padrões entre eles. Nos 
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três gráficos há estudos dispersos e grupos de estudos que ficam dentro do funil, isto 

é, dentro do intervalo de confiança do efeito do modelo aleatório. 

Através da análise gráfica de diagramas de dispersão foi identificada que as 

três faixas etárias apresentaram correlação (moderada/forte) para a ocorrência de 

Sapovírus. 

Os gráficos de dispersão estão identificados no APÊNDICE D.  
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4 OBJETIVOS 

Os objetivos desta pesquisa consistem em: 

 

• Pesquisar a ocorrência de Norovírus e Sapovírus a partir de amostras fecais 

de suínos, utilizando-se a técnica de RT-PCR. 

 

• Confirmar os achados de amostras positivas mediante a determinação da 

sequência de nucleotídeos dos produtos oriundos das reações de RT-PCR, 

caracterizando as amostras virais encontradas, com base nos genes da RdRp 

(para Sapovírus e Norovírus) e do capsídeo (para Norovírus). 

 

• Elaborar análises filogenéticas a partir das sequências virais obtidas, de modo 

a se obter um melhor detalhamento das amostras de vírus circulantes, etapa 

necessária para o entendimento da epidemiologia e aprimoramento de 

métodos diagnósticos e profiláticos para esta enfermidade. 
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

5.1  DELINEAMENTO GERAL DAS ATIVIDADES DO PROJETO 

Este projeto tem por delineamento geral o fluxograma apresentado abaixo na 

Figura 9. 

Figura 9 – Fluxograma das atividades desenvolvidas no projeto. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

5.2  AMOSTRAS CLÍNICAS 

Foram utilizadas amostras fecais de suínos provenientes de criações de duas 

regiões brasileiras (São Paulo, Mato Grosso e Minas Gerais), totalizando 166 

amostras, com idades variáveis (maternidade a adultos). A informação da consistência 

das fezes (diarreica ou de consistência normal) não foi coletada. A tabela com as 

informações das amostras utilizadas encontra-se no APÊNDICE E. 

Grande parte das amostras já se encontravam armazenadas a -80°C no 

Laboratório de Biologia Molecular Aplicada e Sorologia - VPS - FMVZ - USP, 

previamente utilizadas em outros estudos. Além disso, foram utilizadas novas 

amostras (21) recebidas em 2017 e 2018. Materiais clínicos foram colhidos 

diretamente dos animais, mantidos sob refrigeração durante o transporte e 

congeladas no momento do recebimento no laboratório. 

Triagem de amostras 
fecais

Extração dos ácidos 
nucleicos

Transcrição Reversa 
(primers específicos)

PCR (primer G2SK)PCR (primer upCav)

Eletroforese 
(sapovírus ~331pb e 
norovírus ~319pb)

Eletroforese 
(norovírus ~343pb)

Sequenciamento das 
positivas

Sequenciamento das 
positivas

Árvore Filogenética 
(genogrupo)

Árvore Filogenética 
(genotipo)
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As amostras fecais foram diluídas em água ultrapura, em proporção de 50% 

(p/v) e clarificadas por centrifugação a 2.000 g por 15 minutos a 4°C, sendo o 

sobrenadante utilizado nas etapas seguintes. 

5.3  EXTRAÇÃO DE ÁCIDOS NUCLEICOS E REAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO 

REVERSA (RT) 

As extrações de RNA foram feitas mediante o uso do reagente TRIzol 

(Invitrogen®) de acordo com as instruções do fabricante.  

O RNA extraído foi ressuspendido em 15 µL de água previamente tratada com 

DEPC (dietilpirocarbonato) e mantido a -80°C até o seu processamento nas etapas 

subsequentes.  

Primeiramente as amostras foram submetidas à reação de transcrição reversa 

(RT) utilizando-se primers randômicos (Invitrogen®), de acordo com o protocolo do 

fabricante, porém os resultados obtidos não foram satisfatórios. Dessa maneira, 

adotou-se um protocolo de RT com os primers específicos upCav e G2SK (Quadro 1), 

segundo Kojima et al. (2002). 

5.4  REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE (PCR) VISANDO O 

SEQUENCIAMENTO DE NUCLEOTÍDEOS 

Para todas as amostras foi realizada a reação do tipo PCR com os dois pares 

de primers (upCav e G2SK) em paralelo, como mostrado na Figura 9. O primer upCav 

tem por alvo uma região do gene de RdRp dos Calicivírus e o fragmento obtido 

corresponde aos nucleotídeos 4327 a 4657, referente a amostra Po/SaV/GIII/ Cowden 

(accession number AF182760). O primer G2SK tem por alvo uma região do capsídeo 

do Norovírus GII e o fragmento obtido corresponde aos nucleotídeos 5058 a 5401, 

referente a amostra GII NoV Lordsdale strain DDBJ (accession no. X86557). Mais 

detalhes a respeito dos primers no Quadro 4. 

O primer upCav (Quadro 4) foi desenhado neste estudo para contemplar a 

maior diversidade genotípica possível apresentada por Sapovírus e Norovírus de 

origem suína (com base nas sequências depositadas até o início de 2017 no 

GenBank). Assim, foram importadas sequências nucleotídicas, de RdRp, disponíveis 

no GenBank utilizando-se o programa Bioedit 7.0.5.3 (HALL, 1999), de modo a se 

realizar o alinhamento das mesmas mediante o uso do software ClustalW 1.81 
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(THOMPSON et al., 1994). A seleção dos oligonucleotídeos foi feita 

manualmente/visualmente, levando-se em consideração os parâmetros de 

temperatura de anelamento (Tm); teor (%) de GC; análise de hairpins, dímeros (self-

dimer e cross-dimer), sequências palíndromas e repetições de um mesmo nucleotídeo 

(runs), avaliados pelo aplicativo on-line OligoAnalyzer 3.1 (© 2018 Integrated DNA 

Technologies, Inc.). 

As reações de PCR com o primer upCav foram feitas de acordo com o protocolo 

a seguir: 

- Acrescentar 5 µL de cDNA (oriundo da reação de RT-item 4.2) à solução PCR-

mix, que por sua vez é composta por 1x PCR Buffer (Invitrogen®), 0,2 mM de cada 

dNTP, 0,5 µM de cada primer, 2 mM de MgCl2, 1,25 U de taq DNA Polymerase 

(Invitrogen®) e água DEPC (dietilpirocarbonato) q.s.p 25 µL. Ao final, as reações serão 

submetidas ao ciclo de 94°C/2 minutos, 40 ciclos de amplificação (94°C/30 segundos, 

48°C/40 segundos e 72°C/1 minuto), seguido por uma extensão final de 72°C por 10 

minutos.  

As reações de PCR com o primer G2SK foram feitas de acordo com as 

condições de amplificação descritos por Kojima et al. (2002), que tem como alvo a 

amplificação do capsídeo de Norovírus do genogrupo GII (Quadro 4). 

Por fim, 5 µL dos produtos oriundos das reações foram analisados por 

eletroforese em gel de agarose a 1,5% (p/v) em tampão TRIS-borato 0,045 M; EDTA 

0,001 M pH 8,0, fazendo-se corar o gel através da aplicação de SYBR Safe DNA gel 

stain (Invitrogen®).  

Foram consideradas positivas as amostras que apresentarem ao gel 

segmentos amplificados de tamanhos previstos (Quadro 4), tendo como referência a 

inclusão de DNA ladder 100bp (Invitrogen®).  

Quadro 4 – Descrição dos pares de primers utilizados no presente estudo, respectivas sequências e 
tamanho dos produtos esperados. 

Gene Primer Sequência (5’→3’) Produto (pb) Referência 

RdRp 
upCavF TACTCCARGTGGGAYTCCAC 331(para Sapovírus) 

319 (para Norovírus) 
Desenhado neste 

estudo upCavR TGACAATGTAATCATCMCCRT 

Capsídeo 
G2SKF CNTGGGAGGGCGATCGCAA 

343 Kojima et al, 2002 
G2SKR CCRCCNGCATRHCCRTTRTACAT 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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5.5  REAÇÃO DE SEQUENCIAMENTO NUCLEOTÍDICO 

Os respectivos fragmentos amplificados de Calicivírus (item 5.4) foram 

submetidos ao sequenciamento do cDNA, para que pudessem ser comparados (em 

termos de identidade de nucleotídeos e aminoácidos) com aqueles anteriormente 

descritos na literatura, tendo por objetivo a confirmação do diagnóstico do vírus, 

definição dos genogrupos (sequências a partir do primer upCav) ou genotipos 

(sequências a partir do primer G2SK) e proposição de uma inferência filogenética 

baseada na variabilidade encontrada.  

Parte dos produtos de PCR (aqueles que apresentaram banda única na 

eletroforese) foram purificados utilizando-se o reagente EXOSAP-it (USB®) de acordo 

com o protocolo do fabricante. Aqueles que apresentaram mais de uma banda na 

eletroforese foram purificados com o Illustra GFX PCR DNA and Gel Band Purification 

Kit (GE Healthcare™), de acordo com as instruções do fabricante. Ambos foram 

submetidos à reação de sequenciamento bidirecional com o reagente Big-Dye 3.1 

(Applied Biosystems™), e posteriormente à precipitação com álcool, sendo os 

nucleotídeos definidos em sequenciador automático ABI-3500 (Applied 

Biosystems™), também de acordo com instruções do fabricante. 

As sequências nucleotídicas geradas foram visualizadas através do aplicativo 

FinchTv v. 1.4.0 (© 2011, Geospiza) e aquelas oriundas dos primers antissenso foram 

transformadas para o seu reverso e complemento pelo mesmo aplicativo. Em seguida, 

feita a importação das sequências para o formato FASTA, utilizando-se o software 

Bioedit 7.0.5.3 (HALL, 1999). 

Foram verificadas as consistências dos achados através do serviço Blast-n do 

GenBank, e a partir deste último, importadas as diversas sequências descritas das 

regiões alvo amplificadas. Junto ao aplicativo online EMBL-EBI foi realizado o 

alinhamento entre as sequências recém obtidas com aquelas já descritas, mediante o 

uso do software Clustal Omega v. 1.2.4 (SIEVERS et al., 2011).  

A relação filogenética para o gene de RdRp dos Sapovírus foi feita inicialmente 

através do cálculo da matriz de identidade de nucleotídeos e aminoácidos utilizando-

se o software BioEdit 7.0.5.3 (HALL, 1999).  

A inferência filogenética dos Sapovírus foi realizada mediante uso do programa 

MEGA7 (KUMAR et al., 2015), visando situar as amostras de acordo com os seus 

respectivos genogrupos.  
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A árvore gerada a partir das sequências nucleotídicas foi construída com o 

método de neighbor-joining através do modelo de substituição maximum composite 

likelihood, sendo também definidos os valores de bootstrap a partir de 1.000 

repetições. 

Para realização da inferência filogenética foram recuperadas sequências do 

GenBank, com pelo menos um representante de cada genogrupo (do GI ao GXI) 

descrito para gene de RdRd de Sapovírus.  

5.6  CONFIRMAÇÃO DO GENOGRUPO DE SAPOVÍVRUS ATRAVÉS DO 

CAPSÍDEO 

Para a confirmação do genogrupo de Sapovírus pelo capsídeo, foi realizada 

uma reação de RT-PCR apenas para as amostras já caracterizadas através do gene 

RdRp (item 5.5). 

Dessa maneira, adotou-se um protocolo de RT com o primer específico 

SaXVP1 (Quadro 5), segundo Kojima et al. (2002). 

Para essas amostras foi realizada a reação do tipo PCR com o par de primer 

SaXVP1. Este primer tem por alvo uma região do gene de VP1 dos Sapovírus GX e o 

fragmento obtido corresponde aos nucleotídeos 5355 a 6192, referente a amostra 

Sapovirus GX/HgTa2 (accession number LC215896). Mais detalhes a respeito do 

primer no Quadro 5. 

O primer SaXVP1 (Quadro 5) foi desenhado neste estudo para contemplar a 

maior diversidade genotípica possível apresentada por Sapovírus do genogrupo X, 

com base na região do VP1 (com base nas sequências depositadas até abril de 2019 

no GenBank). Essa busca, entretanto, retornou apenas quatro sequências, sendo 3 

delas referentes ao trabalho de Kuroda et al. (2017) e uma de Yin et al. (2006). Assim, 

foram importadas as sequências nucleotídicas disponíveis no GenBank utilizando-se 

o programa Bioedit 7.0.5.3 (HALL, 1999), de modo a se realizar o alinhamento das 

mesmas mediante o uso do software ClustalW 1.81 (THOMPSON et al., 1994). A 

seleção dos oligonucleotídeos foi feita manualmente/visualmente, levando-se em 

consideração os parâmetros de temperatura de anelamento (Tm); teor (%) de GC; 

análise de hairpins, dímeros (self-dimer e cross-dimer), sequências palíndromas e 

repetições de um mesmo nucleotídeo (runs), avaliados pelo aplicativo on-line 

OligoAnalyzer 3.1 (© 2018 Integrated DNA Technologies, Inc.). 
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Quadro 5 – Descrição do par de primer utilizado no presente estudo para confirmação do genogrupo 
de Sapovírus, respectivas sequências e tamanho do produto esperado.  

Gene Primer Sequência (5’→3’) Produto (pb) Referência 

VP1 
SaXVP1F CCATCCTKCCACCTGGKTTG 

837 Desenhado neste 
estudo SaXVP1R CCAGTGGCGTTHSCCATGAA 

Fonte: Elaborado pela autora. 

As reações de PCR com o primer SaXVP1 foram feitas de acordo com o 

protocolo a seguir: 

- Acrescentar 5 µL de cDNA (oriundo da reação de RT) à solução PCR-mix, 

que por sua vez é composta por 1x PCR Buffer (Invitrogen®), 0,2 mM de cada dNTP, 

0,5 µM de cada primer, 2 mM de MgCl2, 1,25 U de taq DNA Polymerase (Invitrogen®) 

e água DEPC (dietilpirocarbonato) q.s.p 25 µL. Ao final, as reações serão submetidas 

ao ciclo de 94°C/2 minutos, 40 ciclos de amplificação (94°C/30 segundos, 55°C/40 

segundos e 72°C/1 minuto), seguido por uma extensão final de 72°C por 10 minutos. 

Paralelamente, as mesmas amostras foram submetidas ao ciclo de 94°C/2 minutos, 

40 ciclos de amplificação (94°C/30 segundos, 57°C/40 segundos e 72°C/1 minuto), 

seguido por uma extensão final de 72°C por 10 minutos. 

Após PCR, as amostras foram analisadas por eletroforese conforme item 5.4.  
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6 RESULTADOS 

Foram analisadas 166 amostras fecais de suínos, das quais 6 apresentaram-

se positivas para Sapovírus utilizando-se o primer upCav, nas condições descritas no 

item 5.4. 

Destas seis, quatro são provenientes do estado de São Paulo e duas de Minas 

Gerais. Para as duas últimas, porém, não foi possível a definição de um fragmento de 

tamanho viável para sua análise filogenética.  

As sequências obtidas estão apresentadas no Quadro 6. 

Quadro 6 – Sequências parciais de RdRp de Sapovírus obtidas no presente estudo. 

Identificação Sequência (5’→3’) Produto (pb) 

12I swine Brazil 

2018 

GGATTCCACACTGCACCCTGATGTCATCAAGCTGGCCATTGACACTCTCGCG
CAGTTCGTCACGCTAAACGACCTAGCTGTTGGTGTCAATAATGTGCTTTGCAG
CCGCCCTTGTGGTTTGGTGTATGATATAGTGGTCCCAACCAAGAAGGGGCTC
CCGTCAGGTATGCCTGGGACCAGCATTATCAACTCGGTCGCCCACCTGATCC

TGTTCGCTGCTAGTGTACTCTCCATCTACCAGAAGTGCGGTGTGCCGTA 

258 

14J swine Brazil 

2018 

GGGATTCCACACTGCACCCTGATGTCATTAAGTTGGCTGTTGACACTCTTGCG
CAATTCATCACACTAGACGACCTAGCTGTCGGCGTCAACAGTGTACTTTGCAG
CCGTCCCTGTGGCTTGGTGTACGATATAGTGGTCCCGACTAAGAAAGGGCTT
CCGTCAGGGATGCCTGGCACTAGCATCATCAACTCCGTTGCTCACTTGATTCT
GTTCGCTGCCAGTGTGCTTTCCATTTACCAGAAGTGTGGTGTGCCATATCCG

GGAAACGTCTTTCAACATGAGCGGGTGGTTGTATACGG 

301 

19J swine Brazil 

2018 

GTGGGATTCCACACTGCACCCTGATGTCATTAAGTTGGCTGTTGACACTCTTG
CGCAATTCATCACACTAGACGACCTAGCTGTCGGCGTCAACAGTGTACTTTG

CAGCCGTCCCTGTGGCTTGGTGTACGATATAGTGGTCCCGACTAAGAAAGGG
CTTCCGTCAGGGATGCCTGGCACTAGCATCATCAACTCCGTTGCTCACTTGAT
TCTGTTCGCTGCCAGTGTGCTTTCCATTTACCAGAAGTGTGGTGTGCCATATC

CGGGAAACGTCTTTCAGCATGAGCGGGTGGTTGTGTA 

300 

23J swine Brazil 

2018 

TTTACTCCAGGTGGGATTCCACACTGCACCCTGATGTCATTAAGTTGGCTGTT
GACACTCTTGCGCAATTCATCACACTAGACGACCTAGCTGTCGGCGTCAACA
GTGTACTTTGCAGCCGTCCCTGTGGCTTGGTGTACGATATAGTGGTCCCGAC
TAAGAAAGGGCTTCCGTCAGGGATGCCTGGCACTAGCATCATCAACTCCGTT
GCTCACTTGATTCTGTTCGCTGCCAGTGTGCTTTCCATTTACCAGAAGTGTGG
TGTGCCATATCCGGGAAACGTCTTTCAGCATGAGCGGGTGGTTGTATACGGT

GATGATTACATTGTCAAA 

332 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Nenhuma amostra se apresentou positiva para Norovírus para nenhum dos 

dois primers utilizados neste estudo (upCav e G2SK). 

6.1  ANÁLISE DAS SEQUÊNCIAS 

A inferência filogenética é referente a uma região consensual de 257 nt de 

extensão dos nucleoleotídeos codificadores de RdRp dos Sapovírus detectados no 

presente estudo, juntamente com sequências representativas dos demais genogrupos 

(do GI ao GXI) recuperadas do Genbank e estão apresentadas na Figura 10. Esta 

região corresponde aos resíduos 4342 a 4598, referente a amostra Po/SaV/GIII/ 

Cowden (accession number AF182760). Os números próximos a cada nó 
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representam os valores de “bootstrap” (1.000 repetições) e a escala representa o 

número de substituições/sítio. Os triângulos representam as sequências definidas no 

presente estudo. 

Figura 10 – Árvore filogenética construída com o método de neighbor-joining através do modelo de 
substituição maximum composite likelihood (Software Mega7) para a região parcial do gene RdRp dos 
Sapovírus. As amostras apresentam a identificação “accession number”/ hospedeiro / “strain” / país / 
ano. Os números próximos a cada nó representam os valores de 1.000 repetições de “bootstrap”. A 
escala representa o número de substituições/sítio. As chaves representam o genogrupo ao qual a 
amostra pertence. Os triângulos representam as sequências definidas no presente estudo. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

Os genogrupos descritos para suínos são GIII, GV, GVI, GVII, GVIII, GIX, GX 

e GXI (SCHEUER et al., 2013; OKA et al., 2016). As quatro amostras aqui 

caracterizadas agruparam num clado com representantes do genogrupo GX, com 

base na região de RdRp. 

Os valores de identidade nucleotídica e de aminoácidos da região consensual 

das sequências geradas neste estudo e das sequências representativas do genogrupo 

GX de RdRp depositadas no GenBank, estão apresentadas no Quadro 7. 

 19J swine Brazil 2018

 23J swine Brazil 2018

 14J swine Brazil 2018

 12I swine Brazil 2018

GX LC215897 swine HgTa3-2 Japan 1016

GX LC215896 swine HgTa2 Japan 2016

 JF297994 swine BRA24-PR/09 Brazil 2009

 JF297993 swine BRA22-PR/09 Brazil 2009
GIX

 LC215902 swine HgYa1-3 Japan 2016

 LC215899 swine Ishi-Im7-3 Japan 2016
GXI

GVII KX000384 swine RV0042 USA 2011

 LC215888 swine Ishi-Im9 Japan 2016

 LC215886 swine HgOg2-4 Japan 2015

 KJ508818 swine Po/SaV/GVI/OH-JJ674/2000/US USA 2000

GVI

 AB521774 swine swine/GIII/TYMPo210/08/JP Japan 2008

 JF297992 swine BRA12-PR/09 Brazil 2009
GIII

GVIII LC215895 swine Ishi-Im1-1 Japan 2017

GV KY883441 human Hu/GV.2/COD519-10-06-1991/1991/PA/BRA Brazil 1991

GI EU295944 human Hu/GI/NSC153/PA/BRA/1993 Brazil 1993

 LC080832 human SaV GIV/Hu/JP/2013/OH13053 Japan 2013

 LC080814 human SaV GIV/Hu/JP/2011/OH11032 Japan 2011
GIV

 EU295952 human Hu/GII/NSC066/PA/BRA/1993 Brazil 1993

 KF924392 human Hu/GII.2/VIG-AM-116006/BRA/2010 Brazil 2010
GII

100

100

100

85

100

99

91

99

100

100100

99

99

81

100
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Quadro 7 – Valores de identidade nucleotídica (em laranja) e de aminoácidos (em azul) da região 
consensual das sequências geradas neste estudo (19J, 23J, 14J e 12I), bem como das sequências 
representativas do genogrupo GX de RdRp depositadas no GenBank. 

Seq LC215896  LC215897  19J  23J  14J  12I  

LC215896  ID 0,918 0,872 0,872 0,872 0,895 

LC215897  0,763 ID 0,953 0,953 0,953 0,953 

19J  0,732 0,829 ID 1 1 0,953 

23J  0,732 0,829 1 ID 1 0,953 

14J  0,732 0,829 1 1 ID 0,953 

12I 0,748 0,844 0,856 0,856 0,856 ID 
Fonte: Elaborado pela autora. 

As posições traduzidas em aminoácidos da região consensual das sequências 

geradas neste estudo e das sequências representativas do genogrupo GX de RdRp 

depositadas no GenBank, estão apresentadas na Figura 11. Da posição 51 a 55, 

apresentada abaixo, podemos observar a sequência de aminoácidos GLPSG, que é 

conservada na região de RdRp para todos os Calicivírus (BARRY et al., 2008b, 

MARTELLA et al., 2008).  

Figura 11 – Posições traduzidas em aminoácidos da região consensual das sequências geradas neste 
estudo (19J, 23J, 14J e 12I), bem como das sequências representativas do genogrupo GX de RdRp 
depositadas no GenBank. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Das 4 amostras sequenciadas e agrupadas no genogrupo GX pelo gene RdRp, 

três delas (12I, 14J e 19J) foram analisadas conforme item 5.6, para confirmação do 

genogrupo pelo capsídeo. A amostra 23J não foi incluída, pois não havia mais material 

suficiente para a análise. Nenhuma das 3 amostras se apresentou positiva para o 

primer SaXVP1.  

10 20 30 40 50
....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|

LC215896 swine HgTa2 Japan 201 DSTLHPDVIRLAIDTLSHFVTLDDLAVGVNNVLSSRPSGLVYDIIIPTSK

LC215897 swine HgTa3-2 Japan 1 .........K......AQ.I.............C..........V...K.

19J swine Brazil 2018 .........K..V...AQ.I..........S..C...C......VV..K.

23J swine Brazil 2018 .........K..V...AQ.I..........S..C...C......VV..K.

14J swine Brazil 2018 .........K..V...AQ.I..........S..C...C......VV..K.

12I swine Brazil 2018 .........K......AQ....N..........C...C......VV..K.

60 70 80
....|....|....|....|....|....|....|.

LC215896 swine HgTa2 Japan 201 GLPSGMPGTSIINSVAHLILFAASVLSIYQKCGVPX

LC215897 swine HgTa3-2 Japan 1 ....................................

19J swine Brazil 2018 ....................................

23J swine Brazil 2018 ....................................

14J swine Brazil 2018 ....................................

12I swine Brazil 2018 ....................................
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7 DISCUSSÃO 

A reação de PCR de todas as amostras foi realizada para os dois pares de 

primers (upCav e G2SK) descritos anteriormente.  

O primer upCav foi desenhado para ser um primer universal para Calicivírus, 

porém apenas cepas de Sapovírus foram detectadas, mas nenhuma de Norovírus, 

inclusive ao se utilizar duas amostras padrão para NoV GII. 

O primer G2SK, que é exclusivo para NoV GII, também não obteve nenhum 

resultado positivo. Este par de primer é extremamente degenerado, o que pode 

explicar o insucesso na sua utilização. Sisay et al. (2013) também utilizaram este 

mesmo primer em seu estudo, não encontrando nenhuma amostra positiva. Por outro 

lado, outros autores como Chao et al. (2012), Scheuer et al. (2013), Nakamura et al. 

(2010), Sisay et al. (2016) e Mijovski et al. (2010) foram capazes de encontrar 

amostras positivas com o primer G2SK, inclusive mostrando que este primer é mais 

sensível para detectar Norovírus GII do que o primer universal para Calicivírus 

(NAKAMURA et al., 2010, CHAO et al., 2012). 

Conforme observado na meta-análise (item 3.1.2.2), as faixas etárias de 

maternidade e creche (ou seja, animais de até 70 dias de idade) não apresentam 

correlação com a ocorrência de Norovírus, diferentemente da faixa etária dos adultos 

(animais com mais de 70 dias), que apresenta forte correlação estatística com a 

ocorrência do vírus. Visto que das 153 amostras utilizadas neste estudo (das quais se 

tem informação sobre a idade do animal) apenas 13 são de animais da faixa etária de 

adultos (acima de 70 dias), menos de 9% dos animais aqui empregados estariam 

dentro do grupo mais propenso a ocorrência do Norovírus. Este fator também pode 

ter causado uma grande influência nos resultados encontrados. 

Além do fator da idade, a grande maioria dos trabalhos relata a ocorrência do 

Norovírus em uma frequência muito baixa a partir de amostras fecais suínas (entre 0 

e 8%), como pôde ser observado na meta-análise (item 3.1.2). Os poucos artigos que 

apresentam o vírus em uma frequência mais alta são considerados com viés de 

publicação. Um exemplo é o artigo de Silva et al. (2015b), que encontrou 58 amostras 

positivas em 112 animais, porém é importante levar em consideração que todo o seu 

espaço amostral era composto por animais adultos assintomáticos. 

As quatro sequências de Sapovírus obtidas neste estudo são provenientes de 

animais em idade de maternidade e creche, ou seja, animais de até 70 dias de vida. 



67 

Isso está de acordo com o reportado por Kuroda et al. (2017). Outros estudos, porém, 

reportam que a infecção por Sapovírus é mais frequente em animais de até um mês 

de idade (BARRY et al., 2008b; VALENTE et al., 2016). A meta-análise, realizada no 

item 3.2.2.2, mostrou que, estatisticamente, as três faixas etárias avaliadas 

(maternidade, creche e adultos) possuem correlação com a ocorrência do Sapovírus, 

ao contrário do que mostram os autores previamente citados. 

As sequências 19J, 23J e 14J foram obtidas no município de Jaguariúna e a 

sequência 12I em Itu. Isso explica a completa identidade de aminoácidos e 

nucleotídeos apresentada pelas três primeiras, e um maior distanciamento dessas em 

relação à amostra 12I. 

Essas quatro sequências obtiveram uma maior proximidade na árvore 

filogenética com as amostras do genogrupo GX. O número de sequências desse 

genogrupo depositadas no GenBank ainda é muito reduzido, delimitando-se apenas 

a quatro sequências do Japão (KURODA et al., 2017 e YIN et al., 2006), duas das 

quais foram utilizadas na árvore, e 12 sequências sugeridas de GX da Europa 

(REUTER et al., 2010), sendo 10 da Dinamarca, 1 da Eslovênia e 1 da Itália. Todas 

essas provenientes de suínos.   

Kuroda et al. (2017) foi o primeiro trabalho a apresentar sequências quase 

completas do genoma de Sapovírus do genogrupo GX, classificando essas cepas com 

base no gene de VP1 (gene indicado para a realização da classificação). As 

sequências da Europa (REUTER et al., 2010) foram classificadas apenas com base 

no RdRp. 

Kuroda et al. (2017) analisaram genomas completos de Sapovírus de acordo 

com os genes de VP1, VP2 e RdRp. A árvore filogenética baseada na região de RdRp 

foi essencialmente similar às árvores obtidas das regiões VP1 e VP2. Por outro lado, 

este mesmo estudo indicou que uma cepa de GIX e várias cepas de GXI foram 

agrupadas no mesmo clado que cepas de GX e GVII, respectivamente. Análises de 

recombinação mostraram que estas cepas sofreram uma recombinação entre os 

diferentes genogrupos, com o ponto de recombinação localizado na junção 

RdRp/VP1. Dessa maneira, apesar da região de RdRp exibir uma baixa diversidade 

quando comparada a VP1 e VP2, a árvore de RdRp pode ser considerada um 

indicativo do genogrupo ao qual a cepa pertence (exceto em casos de cepas 

recombinantes). 
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Barry et al. (2017) sugerem que, enquanto não existir um método padronizado 

para classificar as cepas recombinantes, a análise para identificação seja feita tanto 

na região de RdRp quanto de VP1, visto que o sítio de recombinação geralmente se 

encontra entre estes dois genes. Este estudo mostrou também que ao se criar 

diversos novos genogrupos para Sapovírus baseado somente no RdRp, pode-se estar 

agrupando as cepas erroneamente em clados isolados. 

O primer SaXVP1 foi desenhado neste estudo para ser um primer específico 

para o gene VP1 do Sapovírus GX, a fim de confirmar o genogrupo encontrado através 

do gene RdRp. Contudo, as três amostras analisadas com este primer foram 

negativas. Por ter sido um primer desenhado com base na região VP1 de apenas 4 

amostras, e esta região não ser tão conservada quanto a RdRp, uma possível hipótese 

é de que estas amostras não sejam representativas o suficiente do gene VP1 do 

genogrupo GX. Outra possível hipótese é a de que haja um evento de recombinação 

na região entre RdRp e VP1 das amostras encontradas neste estudo, conforme 

relatado por Kuroda et al. (2017). Desta maneira, outras técnicas para o 

sequenciamento do VP1 seriam uma melhor abordagem, como por exemplo a 

amplificação da extremidade 3’ do genoma através de RACE-PCR (L’HOMME et al., 

2009a, SCHEUER et al., 2013, YIN et al., 2006, SONG et al., 2011) ou 

sequenciamentos de nova geração (CHEN et al, 2018, KURODA et al. 2017). 

No Brasil os genogrupos de SaV já relatados (em humanos e suínos) foram GI, 

GII, GIII, GV, GVII, GVIII e GIX, além de amostras não classificadas (COSTA et al., 

2017; REYMÃO et al., 2016; FIORETTI et al., 2016; PORTAL et al, 2016; VALENTE 

et al., 2016; OLIVEIRA et al., 2013; CUNHA et al., 2010b; BARRY et al., 2008b, 

HERNANDEZ et al., 2014), sendo este, possivelmente, o primeiro relato de Sapovírus 

GX no Brasil. Diferentemente da maioria dos relatos de Sapovírus em suínos no 

mundo onde o genogrupo GIII é o mais frequente, como mostrado na Revisão 

Sistemática realizada no item 3.2.1, neste trabalho foram apenas detectados 

Sapovírus (aparentemente) pertencentes ao GX. 

A composição em aminoácidos das sequências detectadas neste estudo 

demonstraram (Quadro 7, Figura 11), ainda que pertencentes a um mesmo 

genogrupo, 4 diferentes substituições (13 V→I; 20 I→V; 23 D→N; 31 S→N), das quais 

3 amostras provenientes da cidade de Jaguariúna apresentaram-se idênticas entre si, 

diferindo (4,7% aa) daquela de Itu, o que sugere a circulação de duas diferentes 
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subpopulações virais, posto que o gene RdRp apresenta elevada conservação, dado 

o seu papel biológico na replicação viral. 

Em suma, observou-se que há ocorrência de Sapovírus nas criações comercias 

brasileiras, especialmente em idade de maternidade e creche. O genogrupo GX já foi 

descrito na Ásia e na Europa, sendo esta possivelmente a primeira descrição do 

genogrupo na América. Visto que o Sapovírus pode estar associado com a ocorrência 

de diarreia, mais estudos são necessários para elucidar o papel do GX na patogênese 

da doença, buscando o diagnóstico precoce das enterites virais nas criações de 

suínos e estratégias preventivas de controle. Neste trabalho nenhuma amostra 

apresentou-se positiva para Norovírus, porém outros autores já relataram sua 

ocorrência no Brasil. Dessa maneira, um maior detalhamento deste vírus faz-se 

necessário.  
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8 CONCLUSÕES 

Das 166 amostras analisadas através da técnica de RT-PCR, houve a detecção 

do Sapovírus em 6 amostras fecais de suínos criados nos estados de São Paulo e 

Minas Gerais, todas confirmadas pelo sequenciamento do gene RdRp. 

Das seis amostras, as quatro amostras provenientes do estado de São Paulo 

agruparam-se com as amostras suínas de Sapovírus do genogrupo GX depositadas 

no Genbank, ao se realizar a inferência filogenética de um fragmento parcial do gene 

RdRp. A confirmação do genogrupo através do gene VP1 não foi possível. 

Nenhuma amostra apresentou-se positiva para Norovírus. 
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APÊNDICE A – Artigos utilizados na revisão sistemática e meta-análise de Norovírus 

 

Quadro 8 – Artigos utilizados na revisão sistemática e meta-análise de Norovírus. As células marcadas 
de azul indicam em qual análise o artigo foi utilizado. MAPA são os artigos utilizados para gerar a Figura 
2, M.GRF as Figuras 3 e 4 e o Quadro 2, POSI os Gráficos 1 e 2, DIAR os Gráficos 3 e 4, ASSINT os 
Gráficos 5 e 6, MAT os Gráficos 7 e 8, CREC os Gráficos 9 e 10 e ADULT os Gráficos 11 e 12. 

  

REFERÊNCIA MAPA M.GRF POSI DIAR ASSINT MAT CREC ADUL

Sisay, 2013

Shen, 2009

L’Homme, 2009a

Song, 2011

Mijovski, 2010

Di Bartolo, 2014

Sisay, 2016

Martella, 2008

Nakamura, 2010

Shen, 2011

Reuter, 2007

Mauroy, 2008

Scheuer, 2013

Chao, 2012

Keum, 2009

Yin, 2006

Wang, 2006b

Cunha, 2010b

Martinez, 2006

Wolf, 2009

Cunha, 2010a

Shen, 2012

Monini, 2015

Silva, 2015b

Gutiérrez, 2011

van der Poel, 2000

Wang, 2005

Farkas, 2005

Machnowska, 2014

Bucardo, 2016

Mattison, 2007

Taku, 2017

Sugieda, 1998
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APÊNDICE B – Gráficos de dispersão para meta-análise de Norovírus 

Para responder à pergunta “qual a relação da infecção pelo Norovírus com a 

ocorrência de diarreia?”, obtém-se pelo Gráfico 25 um a correlação de -0,17, que 

estatisticamente é muito baixa. Fazendo o teste de hipótese, onde a hipótese nula diz 

que a verdadeira correlação é zero, obtém-se um p-value de 0,42, ou seja, não é 

rejeitada a hipótese nula, assim a verdadeira correlação é zero.  

Gráfico 25 – Diagrama de dispersão – diarreicos positivos Norovírus. 

 

Para responder à pergunta “Existe relação da infecção pelo Norovírus com a 

faixa etária dos animais?”, é possível observar no Gráfico 26 que para o grupo 

maternidade positivos existe uma correlação de 0,24, que estatisticamente falando é 

muito baixa. Fazendo o teste de hipótese, onde a hipótese nula diz que a verdadeira 

correlação é zero, obtém-se um p-value de 0,35, ou seja, a hipótese nula não é 

rejeitada, e assim a verdadeira correlação é zero. No Gráfico 27, observa-se que para 

o grupo creche positivo existe uma correlação de 0,25, que estatisticamente falando 

é muito baixa. Fazendo o teste de hipótese, onde a hipótese nula diz que a verdadeira 

correlação é zero, obtém-se um p-value de 0,36, ou seja, não rejeitamos a hipótese 

nula, a hipótese nula não é rejeitada, e assim a verdadeira correlação é zero. Agora 

para o grupo adultos positivos observa-se no Gráfico 28 uma correlação muito forte 

com o valor 0,99.  
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Dessa maneira, a idade adulta é a única que apresenta uma correlação com a 

ocorrência do Norovírus, enquanto o período de creche e maternidade não tem 

correlação alguma. 

Gráfico 26 – Diagrama de dispersão – maternidade positivos Norovírus. 

 

Gráfico 27 – Diagrama de dispersão – creche positivos Norovírus. 

 

Gráfico 28 – Diagrama de dispersão – adultos positivos Norovírus. 
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APÊNDICE C – Artigos utilizados na revisão sistemática e meta-análise de Sapovírus 

 

Quadro 9 – Artigos utilizados na revisão sistemática e meta-análise de Sapovírus. As células marcadas 
de azul indicam em qual análise o artigo foi utilizado. MAPA são os artigos utilizados para gerar a Figura 
6, M.GRF as Figuras 7 e 8 e o Quadro 3, POSI os Gráficos 13 e 14, DIAR os Gráficos 15 e 16, ASSINT 
os Gráficos 17 e 18, MAT os Gráficos 19 e 20, CREC os Gráficos 21 e 22 e ADULT os Gráficos 23 e 
24. 
  

REFERÊNCIA MAPA M.GRF POSI DIAR ASSINT MAT CREC ADUL

Chen, 2018

Salamunova, 2018

Sisay, 2013

Collins, 2009

Liu, 2012a

Zhang, 2014

Lauritsen, 2015

Shen, 2009

L’Homme, 2009a

Song, 2011

Zhang, 2008

Mijovski, 2010

Dufkova, 2011

Shan, 2011

Barry, 2008a

Di Bartolo, 2014

Sisay, 2016

Liu, 2014

Kim, 2006

Martella, 2008

Nakamura, 2010

Shen, 2011

Reuter, 2007

Mauroy, 2008

Barry, 2008b

Tan, 2015

Hernandez, 2014

Valente, 2016

jun, 2016

Scheuer, 2013

Chao, 2012

Jeong, 2007

Keum, 2009

Reuter, 2010

Yin, 2006

Wang, 2006b

Cunha, 2010b

Yu, 2008

Kuroda, 2017

Martinez, 2006

Dufkova, 2013

Liu, 2012b
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APÊNDICE D – Gráficos de dispersão para meta-análise de Sapovírus 

Para responder à pergunta “qual a relação da infecção pelo Sapovírus com a 

ocorrência de diarreia?”, obtém-se pelo Gráfico 29 uma correlação de 0,63, que 

estatisticamente é moderada/forte. Fazendo o teste de hipótese, onde a hipótese nula 

diz que a verdadeira correlação é zero, obtém-se um p-value < 0.0001, ou seja, os 

resultados são significativos e a correlação não é zero. Dessa maneira, conclui-se que 

há correlação estatística entre a ocorrência do Sapovírus em suínos com a ocorrência 

de diarreia. 

Gráfico 29 – Diagrama de dispersão – diarreicos positivos Sapovírus. 

 

Para responder à pergunta “Existe relação da infecção pelo Sapovírus com a 

faixa etária dos animais?”, é possível observar no Gráfico 30 que para o grupo 

maternidade positivos existe uma correlação de 0,60. No Gráfico 31, observa-se que 

para o grupo creche positivo existe uma correlação de 0,66. No Gráfico 32, observa-

se que para o grupo adultos positivos existe uma correlação de 0,71. Todas essas 

correlações são estatisticamente fortes e com p-values < 0,01. 

Dessa maneira, as três faixas etárias apresentam correlação com a ocorrência 

do Sapovírus. 
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Gráfico 30 – Diagrama de dispersão – maternidade positivos Sapovírus. 

 

Gráfico 31 – Diagrama de dispersão – creche positivos Sapovírus. 

 

Gráfico 32 – Diagrama de dispersão – adultos positivos Sapovírus. 
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APÊNDICE E – Amostras utilizadas neste trabalho 

 

Quadro 10 – Lista de amostras utilizadas neste trabalho, com suas respectivas cidades/estados de 
origem e faixa etária do animal. Em azul estão indicadas as amostras positivas para Sapovírus. 

  

Amostra Origem Faixa etária Amostra Origem Faixa etária Amostra Origem Faixa etária

1 MG creche 7J Jaguariúna - SP maternidade/creche 5/002 Holambra - SP maternidade

2 MG creche 8J Jaguariúna - SP maternidade/creche 6/002 Holambra - SP maternidade

3 MG maternidade 9J Jaguariúna - SP maternidade/creche 7/002 Holambra - SP maternidade

4 MG creche 10J Jaguariúna - SP maternidade/creche 8/002 Holambra - SP maternidade

5 MG creche 11J Jaguariúna - SP maternidade/creche 9/002 Holambra - SP maternidade

6 MG maternidde 12J Jaguariúna - SP maternidade/creche 10/002 Holambra - SP maternidade

7 MG creche 13J Jaguariúna - SP maternidade/creche 11/002 Holambra - SP maternidade

8 MG maternidade 14J Jaguariúna - SP maternidade/creche 12/002 Holambra - SP maternidade

9 MG creche 15J Jaguariúna - SP maternidade/creche 1/003 Sorriso - MT maternidade

10 MG creche 16J Jaguariúna - SP maternidade/creche 2/003 Sorriso - MT maternidade

11 MG creche 17J Jaguariúna - SP maternidade/creche 3/003 Sorriso - MT maternidade

12 MG creche 18J Jaguariúna - SP maternidade/creche 1/004 Cunha - SP maternidade

13 MG creche 19J Jaguariúna - SP maternidade/creche 2/004 Cunha - SP maternidade

14 MG maternidade 20J Jaguariúna - SP maternidade/creche 3/004 Cunha - SP maternidade

15 MG maternidade 21J Jaguariúna - SP maternidade/creche 4/004 Cunha - SP creche

16 MG maternidade 22J Jaguariúna - SP maternidade/creche 5/004 Fartura - SP maternidade

17 MG creche 23J Jaguariúna - SP maternidade/creche 6/004 Fartura - SP maternidade

18 MG creche 25J Jaguariúna - SP maternidade/creche 1/005 Castanheira - MT maternidade

19 MG creche 26J Jaguariúna - SP maternidade/creche 2/005 Castanheira - MT maternidade

20 MG creche 27J Jaguariúna - SP maternidade/creche 3/005 Castanheira - MT -

21 MG creche 28J Jaguariúna - SP maternidade/creche 4/005 Castanheira - MT maternidade

22 MG creche 29J Jaguariúna - SP maternidade/creche 1/006 Bragança Paulista - SP maternidade

23 MG maternidade 30J Jaguariúna - SP maternidade/creche 2/006 Bragança Paulista - SP maternidade

24 MG creche 31J Jaguariúna - SP maternidade/creche 3/006 Bragança Paulista - SP maternidade

25 MG maternidade 32J Jaguariúna - SP maternidade/creche 4/006 Bragança Paulista - SP maternidade

26 MG maternidade 33J Jaguariúna - SP maternidade/creche 5/006 Bragança Paulista - SP maternidade

27 MG creche 34J Jaguariúna - SP maternidade/creche 6/006 Bragança Paulista - SP maternidade

28 MG maternidade 35J Jaguariúna - SP maternidade/creche 7/006 Bragança Paulista - SP maternidade

29 MG maternidade 36J Jaguariúna - SP maternidade/creche 8/006 Bragança Paulista - SP maternidade

30 MG creche 37J Jaguariúna - SP maternidade/creche 9/006 Bragança Paulista - SP maternidade

31 MG creche 38J Jaguariúna - SP maternidade/creche 10/006 Bragança Paulista - SP maternidade

32 MG creche 39J Jaguariúna - SP maternidade/creche 13/006 Bragança Paulista - SP maternidade

34 MG creche 1I Itu - SP maternidade 1/008 - maternidade

35 MG creche 2I Itu - SP maternidade 2/008 - creche

36 MG creche 3I Itu - SP maternidade 3/008 - maternidade

37 MG creche 4I Itu - SP maternidade 1A Jundiaí - SP adulto

38 MG creche 5I Itu - SP maternidade 2A São Roque - SP adulto

40 MG creche 6I Itu - SP maternidade 3A São Roque - SP adulto

41 MG creche 7I Itu - SP maternidade 4A São Roque - SP adulto

44 MG creche 8I Itu - SP maternidade 5A Jundiaí - SP adulto

52 MG - 9I Itu - SP maternidade 6A Jundiaí - SP creche

53 MG - 10I Itu - SP maternidade 7A São Roque - SP adulto

54 MG - 11I Itu - SP maternidade 8A São Roque - SP adulto

55 MG - 12I Itu - SP maternidade 9A Jundiaí - SP creche

56 MG - 13I Itu - SP maternidade 10A Jundiaí - SP adulto

57 MG creche 14I Itu - SP maternidade 11A São Roque - SP adulto

59 MG - 15I Itu - SP maternidade 12A São Roque - SP adulto

60 MG - 16I Itu - SP maternidade 13A São Roque - SP maternidade/creche

62 MG - 17I Itu - SP maternidade 15A São Roque - SP -

1J Jaguariúna - SP maternidade/creche 18I Itu - SP maternidade 16A São Roque - SP maternidade/creche

2J Jaguariúna - SP maternidade/creche 19I Itu - SP maternidade 17A São Roque - SP adulto

3J Jaguariúna - SP maternidade/creche 1/002 Pereiras - SP maternidade 18A São Roque - SP adulto

4J Jaguariúna - SP maternidade/creche 2/002 Pereiras - SP maternidade 19A São Roque - SP adulto

5J Jaguariúna - SP maternidade/creche 3/002 Pereiras - SP maternidade 20A São Roque - SP -

6J Jaguariúna - SP maternidade/creche 4/002 Pereiras - SP maternidade 22A São Roque - SP -

23A São Roque - SP -
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ANEXO A – Estruturas em forma de cálice, características dos Calicivírus 

 
Figura 12 – A) Reconstrução da imagem de Pan-1, Calicivírus de primata a partir de crio-microscopia 
eletrônica. B) Reconstrução da imagem de partículas recombinantes do Norwalk vírus a partir de crio-
microscopia eletrônica. C) Microscopia eletrônica de contraste negativo do vírus Pan-1 em extratos de 
cultura de tecidos. D) Microscopia eletrônica de contraste negativo do Norwalk vírus em amostras de 
fezes humanas. 
Fonte: Adaptado de Green et al., 2000. 
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ANEXO B – Estrutura do genoma dos Calicivírus 

 

Figura 13 – Organização esquemática do genoma de diferentes gêneros de Calicivírus. 
Fonte: Adaptado de Desselberger, 2019. 

 




