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RESUMO 

 

O Metapneumovírus Humano (hMPV), descoberto e descrito em 2001, vem 

sendo relacionado a infecções no trato respiratório superior e inferior, em todas as faixas 

etárias, com quadros graves mais frequentemente associados a crianças menores que 

cinco anos, idosos e imunocomprometidos. O presente estudo teve como objetivo 

investigar a ocorrência do hMPV em população pediátrica atendida em hospital de 

referência pediátrica do município de Goiânia-Goiás, avaliando pacientes sintomáticos e 

assintomáticos. Para isso, durante o período de maio/2014 a maio/2015 foram coletadas 

251 amostras de swab nasal de crianças com idade inferior a seis anos, apresentando 

quadro de infecção respiratória ou assintomáticas para a mesma. As amostras foram 

submetidas a extração e os produtos de extração foram submetidos à reação de 

transcrição reversa. A partir do DNA complementar obtido foi realizada uma nested-

PCR utilizando iniciadores específicos para amplificação de uma região conservada 

correspondente ao gene M. Do total de amostras investigadas, foi observado um índice 

global de positividade para o hMPV de 14,7% (37/251). No grupo de crianças com 

quadro de infecção respiratória o índice de positividade foi de 16,6%, entretanto índice 

significativo também foi observado entre crianças assintomáticas (12,3%). Análise em 

relação ao meses de coleta não demonstrou diferença significância estatística, 

reforçando dados da literatura que descrevem a circulação deste agente durante todo o 

ano. No Brasil, existem poucos estudos a respeito da epidemiologia das infecções por 

hMPV, sendo este o primeiro relato de ocorrência do hMPV na região centro-oeste, 

contribuindo para uma compreensão inicial do papel deste agente no contexto das 

infecções do trato respiratório. 

 

Palavras-chave: População pediátrica; Metapneumovírus; Detecção molecular. 
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ABSTRACT 

 

 

The human metapneumovirus, first discovered and described in 2001, has 

been related to infections in the upper and lower respiratory tract, in all age groups, with 

severe cases frequently associated with children under five years old, elderly and 

immune-compromised people. The present study aims to investigate the occurrence of 

hMPV in the pediatric population attended in the pediatry referral hospital, in the city of 

Goiânia - Goiás, evaluating symptomatic and asymptomatic patients. During the period 

of may/2014 and may/2015 251 nasal swab samples were collected from kids with age 

up to six years old, with respiratory infection symptoms or asymptomatic.  The viral 

RNA was extracted, and the extraction products were submitted to the reverse 

transcription reaction. The cDNA was submited a nested-PCR using specific primers to 

the amplification of a conserved region corresponded to the M gene. It was observed a 

global positivity index for the hMPV of 14.7% (37/251). In the group of children with 

respiratory infection, the positivity index was 16.6%, however, a significant index was 

also observed among asymptomatic children (12.3%). Analysis regarding the sample 

collection period did not show a statistically significant difference, reinforcing literature 

data that describe the circulation of this pathogen all year round. In Brazil there are few 

studies regarding the epidemiology of hMPV infections, being this the first report of 

hMPV occurrence in midwest, contributing to a better understanding of the role played 

by hMPV in the context of respiratory tract infections. 

 

Keywords: Children; Metapneumovírus; Molecular detection.
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Considerações Gerais 

 

Infecções do trato respiratório (ITR) constituem importante causa de 

hospitalizações de pacientes pediátricos (Syrmis et al. 2004, Homaira et al. 2016), 

apresentam incidência similar em todo mundo, embora com maiores índices de 

internação e mortalidade em países em desenvolvimento (Cardoso, 2010, Parsania et al. 

2016). Apesar das ITRs serem quase sempre autolimitadas em adultos saudáveis, 

acarretam consideráveis perdas econômicas devido aos dias de trabalho perdidos e 

gastos com saúde pública (Stockton et al. 2002, Falsey et al. 2010, Panda et al. 2014). 

De acordo com o sítio anatômico, as ITRs podem ser classificadas como 

infecções do trato respiratório superior (ITRS) ou infecções do trato respiratório inferior 

(ITRI). São consideradas partes do trato respiratório superior os seios paranasais, 

cavidade nasal, nasofaringe, orofaringe, epiglote e laringe enquanto que o trato 

respiratório inferior é constituído pela traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos e 

pulmões (Tregoning & Schwarze 2010). 

Infecções do trato respiratório superior estão associadas a manifestações 

como tosse, coriza e diagnósticos que vão de rinite, sinusite, laringite, faringite até casos 

de otite e conjuntivite (Tregoning & Schwarze 2010). Por sua vez, as ITRIs estão 

relacionadas a patologias mais graves, como pneumonia, bronquite, bronquiolite, 

exacerbação de doenças pulmonares crônicas e doença pulmonar obstrutiva crônica 

(Williams et al. 2005, Tregoning & Schwarze 2010, Pavia 2011, Cohen et al. 2016). Em 

indivíduos imunocompetentes, a maioria das infecções se restringe ao trato respiratório 

superior sendo autolimitadas (Tregoning & Schwarze 2010). Entretanto, em 2015, a 

pneumonia foi a causa de aproximadamente novecentos e vinte mil óbitos em crianças 

com menos de cinco anos, correspondendo a 16% da taxa de mortalidade infantil (WHO 

2016). 

 Diferentes agentes infecciosos têm sido associados a quadros respiratórios, 

sendo os agentes virais os mais frequentemente detectados (Templeton et al. 2005, 
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Lukšić et al. 2013, Choi et al. 2016, Zhang et al. 2016). Dentre os vírus de maior 

relevância clínica, estão espécies já bem caracterizadas como o vírus sincicial 

respiratório (RSV), vírus influenza (FLU A, B e C), adenovírus humano (HAdV), vírus 

parainfluenza (PIV-1, PIV-2, PIV-3 e PIV-4), coronavírus humano (HCoV), enterovíurs 

(EV), rhinovírus (HRV), dentre outros (Straliotto et al. 2004, Lovato et al. 2007, 

Thavagnanam et al 2010, Gardinassi et al. 2012, Lu et al. 2013, Martins et al. 2014, 

Homaira et al. 2016, Pinky & Dobrovolny 2016). 

Entretanto, em função da similaridade da sintomatologia apresentada nas 

ITRs e limitações de técnicas laboratoriais convencionais no diagnóstico destas 

infecções, a identificação do agente etiológico associado não era possível em muitos 

casos (Boivin et al. 2002, Allander et al. 2005, Calicó et al. 2009). Porém, com o 

aprimoramento de técnicas moleculares houve um avanço no diagnóstico laboratorial e 

assim, novos agentes foram identificados, como foi o caso do Metapneumovírus 

humano (hMPV), Bocavírus humano em 2005 e o Coronavírus da síndrome respiratória 

do Oriente Médio (MERS-CoV) (Van Den Hoogen et al. 2001, Allander et al. 2005, 

Zaki et al. 2012). 

Neste contexto destaca-se o hMPV, que desde então vem sendo detectado 

em estudos realizados em várias regiões do mundo, sendo associado a ITRs e outras 

patologias não respiratórias como encefalites e miocardites, em crianças, idosos, 

imunocomprometidos e até mesmo em adultos saudáveis (Syrmis et al. 2004, Gray et al. 

2006, El Sayed Zaki et al. 2009, Fernandez et al. 2012, Edwards et al. 2013, Reiche et al. 

2014, Cohen et al. 2016, Moe et al. 2017). 

 

1.2 Histórico  

 

O hMPV foi isolado pela primeira vez em 2001 na Holanda, por Van Den 

Hoogen e colaboradores (2001), em investigação realizada a partir de 28 casos de 

crianças hospitalizadas. Estas apresentavam sintomas clínicos típicos de infecção por 

RSV, desde problemas respiratórios leves a quadros graves como tosse severa, 

bronquiolite e pneumonia, alguns necessitando de ventilação mecânica, entretanto, para 

nenhum dos casos foi possível a identificação de um agente infeccioso associado ao 

quadro (Van Den Hoogen et al. 2001). 
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Visando a identificação do agente associado ao quadro infeccioso, a partir 

do aspirado de nasofaringe coletado das crianças foi realizada a tentativa de isolamento 

viral em cultivo celular, utilizando diferentes linhagens celulares: células terciárias de 

rim de macaco (tMK), rim de macaco verde africano (Vero), carcinoma de pulmão 

(A549), de rim de cão (MDCK) e fibroblastos de embrião de galinha (CEF). Foi 

observada apenas uma replicação lenta e dependente de tripsina nas células tMK, com 

formação de sincícios entre 10 e 14 dias após a inoculação, efeito citopático semelhante 

ao do RSV (Van Den Hoogen et al. 2001). 

A análise por microscopia eletrônica com contraste negativo de 

sobrenadantes dos cultivos em células tMK, revelou a presença de partículas 

pleomórficas com envelope contendo pequenas projeções. O tratamento com 

clorofórmio reduziu em 10 mil vezes o TCID50 (50% Tissue culture Infective Dose -

Dose infecciosa em 50% das células da cultura) para as células tMK, e o teste de 

hemaglutinação em hemácias foi negativo, aumentando as suspeitas de que este vírus 

faria parte da subfamília Pneumovirinae (Van Den Hoogen et al. 2001, Lamb & Parks 

2013). Assim, os sobrenadantes foram submetidos à Reação em Cadeia pela Polimerase 

pós Transcrição Reversa (Reverse Transcription – Polymerase Chain Reaction – RT-

PCR), utilizando iniciadores específicos para diferentes vírus da família (PIV-1; PIV-2; 

PIV-3, PIV-4, RSV; vírus da caxumba; vírus do sarampo; vírus da doença de 

Newcastle; vírus Sendai; vírus símio tipo 5), entretanto, nenhuma identificação foi 

possível (Van Den Hoogen et al. 2001). 

Nova RT-PCR foi realizada utilizando iniciadores randômicos, sendo 

obtidas 10 sequências com identidade ao Metapneumovírus aviário (AVP). Esta 

identificação permitiu o desenho de iniciadores específicos para nova reação de 

amplificação. Os produtos obtidos revelaram ausência dos fragmentos NS1 e NS2, e o 

gene F adjacente ao M e ainda, identidade de 20 a 32% com o RSV, e de até 80% com o 

AVP, principalmente com AVP tipo C (Van Den Hoogen et al. 2001, Biacchesi et al. 

2003, Van Den Hoogen et al. 2002, Van Den Hoogen et al. 2004). 

Assim, foi necessário avaliar se o novo vírus identificado representava um 

patógeno humano ou um patógeno aviário com capacidade de infectar humanos. 

Macacos e aves foram inoculados com o novo vírus, havendo replicação eficiente em 

macacos e presença de sintomas em dois deles. Nenhuma ave apresentou indícios de 

replicação viral (Van Den Hoogen et al. 2001). 



 

4 

 

Com base nas características genômicas, como a sequência dos genes e 

ausência dos genes NS1 e NS2 que codificam proteínas não estruturais, morfologia vista 

na microscopia eletrônica e características bioquímicas, o vírus foi definido como o 

primeiro membro não aviário do gênero Metapneumovírus (Van Den Hoogen et al. 

2001). 

Após esta identificação inicial diversos pesquisadores estudaram 

características do hMPV, como sua diversidade genética, epidemiologia, associação 

com quadros clínicos de ITRs e características de sua infecção (Stockton et al. 2002, 

Boivin et al 2002, Hamelin & Boivin 2004, Calicó et al. 2009). 

 

1.3 Classificação, estrutura viral e genômica do hMPV 

 

Inicialmente, o hMPV foi classificado na ordem Mononegavirales, família 

Paramyxoviridae, a qual era constituída por duas subfamílias, Paramyxovirinae e 

Pneumovirinae. Entretanto, em relatório de julho de 2015 do International Committee 

on Taxonomy of Viruses (ICTV), análise considerando as relações filogenéticas entre as 

duas subfamílias, a presença do gene (M2) nos pneumovírus codificante para duas 

proteínas envolvidas na regulação da síntese de RNA viral; e variações nas estruturas 

complexas das ribonucleoproteínas entre os membros, o nível taxonômico destas 

subfamílias foi abolido, tornando-se famílias independentes (ICTV, 2015). Sendo assim, 

a nova família Pneumoviridae é constituída por dois gêneros: Orthopneumovírus, onde 

está classificado o RSV; e Metapneumvírus, identificando-se os Metapneumovírus 

aviários e humanos (hMPV) (ICTV 2015). 

Com base em análises filogenéticas dos genes F e G, considerados os 

maiores determinantes antigênicos do hMPV, codificando as proteínas de superfície do 

vírus, o hMPV foi classificado em dois genótipos, A e B, e quatro subtipos 

denominados: A1, A2, B1 e B2. Sendo ainda identificadas duas linhagens para o 

subtipo A2 (A2a e A2b) (Peret et al. 2002, Biacchesi et al. 2003, Bastien et al. 2004, 

Van Den Hoogen et al. 2004, Agrawal et al, 2011, Feuillet et al. 2011, Chow et al. 

2016). 

Os genótipos A e B apresentam identidade de 84 a 86% com base na 

sequência de nucleotídeos do gene F e 50 a 57% entre as sequências do gene G (Peret et 

al. 2002, Boivin et al. 2004, Van Den Hoogen et al. 2004, Kim et al. 2016). Entre os 



 

5 

 

subtipos, observa-se identidade de 76 a 83% com base no gene G, constituindo esta 

região como a de maior variabilidade (Biacchesi et al. 2003, Van Den Hoogen et al. 

2004, Kim et al. 2016).  

A partícula do hMPV é envelopada, pleomórfica, sendo que dentre as 

partículas produzidas as filamentosas são predominantes, com diâmetro variando de 150 

a 600 nanômetros (nm) (Figura 1) (Van Den Hoogen et al. 2001, Feuillet et al. 2011, 

Lamb & Parks 2013). Não existem estudos específicos sobre a estabilidade e inativação 

do hMPV, em geral vírus envelopados, apresentam menor estabilidade em temperaturas 

mais altas, reduzindo sua infecciosidade (Polozov et al. 2008, Ud-Dean 2010). Além disso, 

nos paramyxovírus já foi observada a ruptura do envelope com o uso de detergentes 

(Lamb & Parks 2013). Também foi demonstrado que o tratamento com clorofórmio 

reduziu o número de partículas infectantes em cultura de células (Van Den hoogen et al. 

2001).  

 

 

Figura 1.  Eletromicrografia das partículas do hMPV.  

Fonte: Van Den Hoogen et al. 2001. 

 

O material genético é constituído por uma única molécula de RNA 

polaridade negativa, não segmentada com aproximadamente 13 a 15 kb (quilobases), 

que se apresenta estruturado em oito genes na seguinte ordem: N, P, M, F, M2, SH, G, 

L (Figura 2), (Feuillet et al. 2011, Lamb & Parks 2013). Os genes são transcritos 

sequencialmente em RNAs mensageiros independentes, que codificam para nove 

proteínas, em função da presença de duas regiões de leitura aberta (ORF – Open 
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Reading Frame) no gene M2, sendo estas: nucleoproteína (N), fosfoproteína (P), 

proteína matriz (M), proteína de fusão (F), fator de alongamento da transcrição (M2-1), 

fator regulador da síntese de RNA (M2-2), pequena proteína hidrofóbica de superfície 

(SH), glicoproteína de adesão à célula (G) e a polimerase (L) (Van Den Hoogen et al. 

2002, Biacchesi et al. 2003, Easton et al. 2004).  

 

Figura 2. Representação esquemática dos fragmentos do genoma do hMPV 

Fonte: Van Den Hoogen et al. 2002 (Adaptado). 

 

O material genético apresenta-se associado às proteínas N, P e L (Figura 3), 

constituindo o nucleocapsídeo viral de simetria helicoidal, medindo de 13 a 17nm (Van 

Den Hoogen et al.2001, Biacchesi et al. 2003, Easton et al. 2004, Lamb & Parks 2013). 

Preenchendo o espaço entre o nucleocapsídeo e o envelope está à proteína M, a mais 

abundante no virion. O envelope lipídico é derivado da membrana plasmática da célula 

hospedeira, no qual estão inseridas as glicoproteínas do tipo transmembrana: G, F, SH 

(Van Den Hoogen et al. 2001, Boivin et al. 2002, Peret et al. 2002, Schildgen et al. 

2011). 
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Figura 3. Representação esquemática do hMPV e eletromicrografia da partícula viral. 

Fonte: Feuillet et al. 2011 (Adaptado). 

 

O gene N contém cerca de 1206 nucleotídeos, codifica a nucleoproteína, a 

qual se associa com o RNA, criando um nucleocapsídeo RNase-resistente, que lhe 

confere simetria helicoidal, além de ser um componente do complexo da polimerase 

(Van Den Hoogen et al. 2002, Easton et al. 2004, Collins & Karron 2013, Lamb & 

Parks 2013).  

O gene P sintetiza proteína P, que em associação às proteínas N e L 

constitui o complexo da ribonucleoproteína (Leyrat et al. 2013, Renner et al. 2016). 

Atua como um cofator da polimerase, adaptador multifuncional que ajuda a mediar às 

interações entre os componentes do complexo nucleocapsídeo com a polimerase, 

auxiliando no processo replicativo e na transcrição do RNA viral e na manutenção da 

estrutura do nucleocapsídeo. Na célula infectada, a proteína P solúvel se liga a 

monômeros da proteína M livre, impedindo que se ligue a RNAs da célula hospedeira 

(Van Den Hoogen et al. 2002, Collins & Karron 2013, Renner et al. 2016). 



 

8 

 

A proteína não glicosilada da matriz viral (M) codificada pelo gene M, 

encontra-se na face interna do envelope, permitindo a associação do nucleocapsídeo 

com o envelope viral, auxiliando na etapa de montagem e organização dos componentes 

virais (Lamb & Parks 2013).  

O gene F está localizado adjacente ao M, característica do gênero 

Metapneumovírus, codificando a proteína que direciona a fusão entre o envelope viral e 

a célula hospedeira. Durante a infecção esta proteína é expressa na célula infectada 

levando a fusão com células vizinhas, formando os sincícios (Collins & Karron, 2013). 

Primeiramente é sintetizado um precursor inativo F0 que é clivado na proteína F por 

proteases presentes no lúmen do trato respiratório, gerando as subunidades F2 N-

terminal e F1 C-terminal, a qual é inserida na membrana iniciando a fusão (Van Den 

Hoogen et al. 2002, Chang et al. 2012, Kinder 2017, Collins & Karron, 2013). A 

proteína F é o principal alvo de anticorpos neutralizantes, pois se trata de um antígeno 

da superfície viral (Ulbrandt et al. 2006, Herfst et al. 2008, Wen et al. 2012).  

O gene M2 codifica duas proteínas presentes na matriz do vírus, M2-1 e 

M2-2. M2-1 atua como fator de elongação na transcrição, estudos mostraram que apesar 

da expressão de N, P e L ser suficiente para direcionar a transcrição, o silenciamento de 

M2-1 parece reduzir a quantidade de RNA transcrito (Cai et al. 2016). M2-2 é um fator 

de regulação e síntese de RNA, desempenhando um papel na mudança de síntese de 

RNA, de transcrição para replicação, além de estar relacionada a modulação do sistema 

imune do hospedeiro (Ren et al. 2012, Ren et al. 2014, Kitagawa et al. 2017).  

O gene SH codifica a pequena proteína hidrofóbica, cuja função não é 

totalmente esclarecida, porém Fuentes et al. (2007) mostraram que ela forma um canal 

iônico próton-seletivo na membrana citoplasmática da célula hospedeira, podendo atuar 

na montagem e entrada do vírus. 

O gene G codifica a glicoproteína de adesão, proteína que se liga aos 

glicosaminoglicanos (GAGs) presentes na superfície da célula, e trata-se de uma das 

regiões mais variáveis do genoma viral (Van Den Hoogen et al. 2002, Easton et al. 

2004, Thammawat et al. 2008). 

Por fim, o último gene transcrito L, codifica a RNA polimerase viral, uma 

RNA polimerase RNA dependente responsável pela síntese e replicação do vírus, bem 

como pela síntese de RNAs mensageiros (Van Den Hoogen et al. 2002, Bastien et al. 

2003, Feuillet et al. 2011).  
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1.4 Ciclo replicativo do hMPV 

 

Embora ainda não esteja totalmente esclarecido, infere-se por homologia 

aos demais vírus que apresentam RNA senso negativo, o ciclo replicativo do hMPV 

(Figura 4) (Lamb & Parks 2013). O primeiro passo então consiste na adsorção viral à 

superfície da célula hospedeira, quando ocorre a ligação da proteína G às integrinas e 

aos glicosaminoglicanos (GAGs) (Easton et al. 2004, Thammawat et al. 2008, Feuillet 

et al. 2011), heteropolissacarídeos presentes na superfície da célula que contém 

domínios de adesão, em especial o dissacarídeo sulfato de heparano (Chang et al. 2012).  

A entrada do vírus ocorre via fusão do envelope viral com a membrana da 

célula hospedeira, por meio da proteína F, que precisa ser clivada por proteases 

exógenas originando F1, que na membrana da célula e F2, cujo papel funcional é pouco 

conhecido (Chang et al. 2012, Cox et al. 2015, Kinder 2017). 

Após a fusão o nucleocapsídeo é liberado no citoplasma, e o complexo da 

polimerase inicia o processo de síntese de RNAs mensageiros (mRNA). No citoplasma, 

a transcrição dos genes ocorre por mecanismo sequencial, sendo formadas moléculas de 

mRNA traduzidas em proteínas no retículo endoplasmático rugoso. Após a tradução de 

transcritos iniciais, também no citoplasma será sintetizado o RNA complementar, de 

sentido positivo que servirá de molde para a síntese de novos genomas virais de sentido 

negativo (Lamb & Parks 2013, Feuillet et al. 2011). 

A proteína estrutural N associa-se ao genoma viral formando o complexo 

ribonucleoproteína (RNP), ao qual as proteínas P e L incorporam-se constituindo o 

nucleocapsídeo de simetria helicoidal (Feuillet et al. 2011). As glicoproteínas do 

envelope (F, G, SH) por sinalização migram para o aparelho de Golgi em zonas de 

acumulação membranosa, para onde a proteína M2 direciona o nucleocapsídeo, onde 

este se associa sendo encaminhado para liberação na superfície das células infectadas. 

Durante a infecção pelo hMPV ocorre a formação de sincícios pela ação de proteínas de 

fusão expostas na sua superfície, facilitando a propagação viral (Collins &Karron 2013). 
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Figura 4.  Esquema representativo do ciclo de replicação do hMPV. 1- ligação aos receptores da célula 

hospedeira ocorre cooperação entre as proteínas F e G. 2 - após a fusão o vírus libera o nucleocapsídeo no 

citoplasma. 3- as proteínas N-P-L junto com o fator de regulação de transcrição M2-1. 4- replicação do 

genoma. 5- as proteínas F-G-SH fazem sua maturação no retículo endoplasmático e no aparelho de golgi. 

6- as proteínas N-P-L se associam ao RNA e a proteína de matriz, e são transportadas para a membrana 

celular, onde ocorre a montagem da partícula completa e o brotamento 

Fonte: Feuillet et al. 2011 (Adaptado). 

 

1.5 Patogenia e aspectos clínicos da infecção causada pelo hMPV 

 

 A transmissão do hMPV ocorre pela via respiratória, por meio da 

inalação de partículas virais provenientes de aerossóis formados por espirros, tosse e até 

mesmo fala. Além disso, o contato com superfícies e objetos contaminados, bem como 

com as mãos de pessoas infectadas, constituem mecanismo importante de transmissão 

(Linstow et al. 2006, Lamb & Parks 2013).  

O período de incubação do hMPV varia de dois a seis dias e sua excreção já 

foi detectada por até duas semanas após o início dos sintomas (Linstow et al. 2006, 

Hamelin & Boivin 2005, Feuillet et al. 2011). Linstow e colaboradores (2006), 

investigando amostras de saliva, urina, swab de nasofaringe e sangue, obtidas de 

crianças de até 38 meses, com positividade confirmada para o hMPV, detectaram a 

excreção do vírus por até cinco dias após a confirmação da positividade em swab. Outro 
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grupo de pesquisa, analisando o tempo de detecção em relação ao início dos sintomas 

em 32 crianças com infecção por hMPV, com média de idade de 16 meses, observou 

que o vírus permaneceu detectável por até 13 dias em amostras swab de nasofaringe 

(Moe et al. 2017). 

 O hMPV apresenta tropismo por células epiteliais do trato respiratório, 

sendo que a infecção pode se limitar ao trato respiratório superior (Hamelin & Boivin 

2005, Schildgen et al. 2011). Entretanto, a disseminação para o trato respiratório inferior 

ocorre, sendo mais frequentemente associada a aspiração de secreções e ainda ao estado 

imunológico do hospedeiro (Hasvold et al. 2015). 

Durante a infecção pelo hMPV, pode ser observada necrose e destruição de 

células ciliadas, produção de muco aumentada, migração dos linfócitos entre as células 

epiteliais da mucosa. Células infectadas podem apresentar inclusões citoplasmáticas 

eosinofílicas e formação de sincícios também pode ocorrer (Van Den Hoogen et al. 

2003, Hamelin & Boivin 2005, Percivalle et al. 2005, Palavecino et al. 2015). Nos casos 

em que a pneumonia ocorre, as paredes interalveolares dilatam como resultado da 

infiltração de células mononucleares, e os espaços alveolares podem estar com fluído 

(Hamelin & Boivin 2005, Boivin et al. 2007).  

Assim como outros vírus, foi observado para o hMPV atividade moduladora 

do sistema imune. Segundo Hastings e colaboradores (2016) a proteína SH pode 

diminuir a produção de interferon tipo I (INF-I), principal citocina em respostas virais, 

inibindo a expressão do transdutor de sinal e ativador da transcrição 1 (STAT-1), uma 

molécula de transdução de sinal na via do IFN, contribuindo para uma resposta 

suprimida bem como à evasão imune (Chang & Liamins 2000). A importância do IFN-I 

foi testada em um estudo utilizando camundongos modificados para reduzir a produção 

deste interferon, resultando em níveis de replicação virais mais elevados nestes animais 

(Hastings et al. 2015). 

Também já foi observado um aumento nas concentrações de interleucina-8 

(IL-8), em secreções nasais, durante a infecção pelo hPMV (Jartti et al. 2002). IL-8 é 

uma citocina pró-inflamatória que tem como função o recrutamento de neutrófilos, 

sendo importante para o desenvolvimento da resposta inflamatória em infecções virais, 

mas que vem sendo associada a um agravamento do quadro clínico sendo inclusive 

associada a quadros de exacerbação de asma (Hull et al. 2000, Wark et al. 2002). 

Quanto a resposta imune induzida pelo hMPV, a proteína F mostrou ser um 

importante determinante antigênico mediando efetiva proteção e neutralização cruzada 
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entre linhagens, porém ainda não está bem elucidado quais são os epítopos 

neutralizantes desta proteína (Skiadopoulos et al. 2004). Para as outras duas proteínas 

de superfície, G e SH, não foi observada indução de produção de anticorpos 

neutralizantes em níveis detectáveis (Skiadopoulos et al. 2004, Okamoto et al. 2009, 

Wen et al. 2012).  

As ITRs em geral possuem sintomatologia pouco variável, nos casos de 

infecções pelo hMPV as manifestações clínicas apresentam semelhanças principalmente 

ao observado em infecções pelo RSV (Van Den Hoogen et al. 2001). Em indivíduos 

imunocompetentes, a maioria das infecções geralmente se restringe ao trato respiratório 

superior com caráter autolimitado, nestes casos, a sintomatologia está associada a 

manifestações como coriza, dor de garganta, rinite, sinusite, laringite e faringite, 

podendo ocorrer ainda conjuntivite e otite média (Hamelin & Boivin 2005). Com a 

disseminação para o trato respiratório inferior observa-se o agravamento dos sintomas 

sendo observados principalmente febre alta (83 - 84%), tosse (90 – 100%) e chiado (35 

– 89%) (Hamelin & Boivin 2005, El Sayed Zaki et al. 2009, Ali et al. 2010, Papenburg 

et al. 2010, Gaunt et al. 2011, Homaira et al. 2016, Kenmoe et al. 2016).  

Em pacientes hospitalizados hMPV positivos, bronquiolite, bronquite e 

pneumonia são os quadros mais comuns (Boivin et al. 2007, El Sayed Zaki et al. 2009, 

Edwars et al. 2013, El-Sawaf et al. 2017, Moe et al. 2017). Edwards e colaboradores 

(2013), encontraram uma associação entre a positividade para hMPV e o diagnóstico de 

pneumonia em crianças menores de cinco anos. Boivin e colaboradores (2007), ao 

investigarem idosos com média de idade de 83 anos, observaram o quadro de bronquite 

e pneumonia em 50% dos casos hMPV positivos. 

Além da já bem relatada associação do hMPV com ITRs, este agente já foi 

associado em alguns estudos a encefalopatias (Fernandez et al. 2012, Vehapoglu et al. 

2015, Choi et al. 2016, Jeannet et al. 2017). Em 2005 a investigação de causa da morte 

no caso de uma criança de 14 meses, com quadro inicial de sintomas respiratórios e que 

apresentou evolução repentina com agravamento levando ao coma e a morte após 10 

dias de sua entrada na UTI, o hMPV foi detectado por técnicas moleculares nos tecidos 

pulmonares e cerebrais (Schildgen et al. 2005). Em 2012, Fernandez e colaboradores, 

relataram pela primeira vez a detecção do hMPV no fluido cérebro-espinhal de uma 

garota de 10 anos, com encefalopatia aguda. 

Fatores de risco como o estado imunológico do paciente, assim como 

heterogeneidade genotípica e carga viral já foram analisadas quanto uma possível 
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relação com o agravamento dos quadros e causa de hospitalizações (Easton et al. 2004, 

Papenburg et al. 2012, Palavecino et al. 2015, Vehapoglu et al. 2015, Seo et al. 2016, 

Choi et al. 2016, Cohen et al. 2016, Jeannet et al. 2017). 

Alguns autores investigaram a incidência e possível agravamento da 

infecção pelo hMPV, em pacientes com alguma condição médica pré-existente ou co-

morbidades como asma, doenças cardíacas, gravidez, imunodeficiência e pessoas que 

passaram por transplante de células hematopoiéticas (Williams et al. 2005, Fernandez et 

al. 2012, Cohen et al. 2016, Seo et al. 2016, Lenahan et al. 2017, Shah et al. 2016).  Em 

um estudo realizado em 2016 foi observado a progressão da infecção do trato 

respiratório superior para o trato respiratório inferior, em 17 pacientes que haviam 

recebido transplante de células hematopoiéticas, que estavam fazendo o uso de 

corticosteróides e apresentavam baixa contagem de linfócitos (Seo et al. 2016). Cohen e 

colaboradores (2016) encontraram índice de hospitalização por infecção do trato 

respiratório inferior 3,7 vezes maior em crianças portadoras de HIV (vírus da 

imunodeficiência humana), sendo o RSV e hMPV os principais agentes detectados. 

A relação entre a carga viral e apresentações clínicas mais graves já foi 

avaliada por alguns pesquisadores, os resultados são concordantes entre os estudos, com 

cargas virais elevadas sendo associadas à progressão da infecção para o trato 

respiratório inferior (Gerna et al. 2007, Edwards et al. 2013, Roussy et al. 2014). Estudo 

realizado em crianças menores de três anos, associou a progressão da doença para o 

trato respiratório inferior e ao diagnóstico de pneumonia e bronquiolite, com cargas 

virais para o hMPV maiores que 1 x 105copias/mL de aspirado de nasofaringe. Ainda, 

uma diminuição nos valores de carga viral foi observada acompanhada da redução dos 

sintomas que desapareceram em cerca de 13 dias (Gerna et al. 2007).  

Quanto aos diferentes genótipos, os estudos realizados até o momento não 

apresentam concordância sobre uma possível correlação com diferentes manifestações 

clínicas (Chano et al. 2005, Agapov et al. 2006, Vicente et al. 2006, Gaunt et al.2011, 

Papenburg et al. 2012, Howard et al. 2017, Moe et al. 2017). Agapov e colaboradores 

(2006) e Gaunt e colaboradores (2011) não encontraram diferenças nas manifestações 

clínicas, gravidade, taxas de hospitalização, necessidade de suporte de oxigênio, e 

duração da hospitalização entre os casos de infecção pelos genótipos A e B. Por outro 

lado, um estudo realizado no Camboja em 2011 encontrou uma relação significativa 

entre a gravidade e a linhagem A2b (Arnott et al. 2011). 
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1.6 Diagnóstico laboratorial da infecção por hMPV 

 

Devido a semelhança do quadro clínico entre a infecção por hMPV e as 

demais viroses respiratórias, não é possível realizar o diagnóstico apenas baseado na 

sintomatologia, sendo o diagnóstico laboratorial necessário para confirmação (Van Den 

Hoogen et al. 2004). As metodologias utilizadas nos estudos têm sido o isolamento 

viral, métodos imunológicos com a detecção de antígenos ou anticorpos e os métodos 

moleculares (Boivin et al. 2002, Peret et al. 2002, Pavlin et al. 2008, Calicó et al. 2009, 

Roussy et al. 2014, El-Sawaf et al. 2017, You et al. 2017). 

Muitos dos vírus conhecidos hoje foram identificados pela primeira vez 

através do isolamento viral em cultura de tecidos, contudo, para o hPMV, este método é 

limitado, devido à demora no aparecimento do efeito citopático, cerca de 17 dias. 

Também são poucas as linhagens suscetíveis e que geralmente, carecem de 

suplementação com tripsina, além da necessidade de confirmação por meio de outras 

técnicas (Boivin et al. 2002, Peret et al. 2002, Falsey et al. 2003, Biacchesi et al. 2004, 

Calicó et al. 2009). Todavia, apesar das ressalvas, constitui técnica importante em 

pesquisas, facilitando na identificação por outros métodos, amplificando a quantidade 

de vírus e assim, auxiliando em estudos diversos (Percivalle et al. 2005, Calicó et al. 

2009, Okamoto et al. 2009). As linhagens celulares que apresentam melhores resultados 

para hMPV são células tMK, HEp-2 (carcinoma de laringe), vero e LLC-MK2 (rim de 

macaco rhesus) (Peret et al. 2002, Boivin et al. 2002, Percivalle et al. 2005, Calicó et al. 

2009, Gerna et al. 2007, Okamoto et al. 2009). 

As técnicas imunológicas representam papel importante nas investigações, 

permitindo a detecção de antígenos ou anticorpos específicos, como ensaio 

imunoenzimático (EIE) (Hamelin & Boivin 2004, Leung et al. 2005, Pavlin et al. 2008) 

e imunofluorescência direta (IFD) com anticorpos monoclonais (MAbs) específicos 

para o hMPV conjugados com fluorocromos (Gerna et al. 2007, Calicó et al. 2009, Wolf 

et al. 2015). 

A IFD é um método rápido que permite a detecção de vários agentes 

simultaneamente, utilizando MAbs marcados com fluorocromos para posterior 

identificação em microscópio óptico de fluorescência, porém como o reportado em 

alguns estudos, apresenta menor sensibilidade que técnicas moleculares (Percivalle et al. 

2005, Gerna et al. 2007, Calicó et al. 2009, Wolf et al. 2015, El-Sawaf et al. 2017). Em 

estudo realizado no Brasil por Wolf e colaboradores (2015), análise comparativa da 
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performance da IFD e técnicas moleculares, revelou baixa sensibilidade para IFD, 

embora com especificidade de 99%. 

Os ensaios imunoenzimáticos além da detecção rápida, possibilidade 

automação, melhor especificidade em relação a imunofluorescência, tem aplicação em 

estudos epidemiológicos para o hMPV, identificando uma população exposta ao vírus 

(Lequin 2005, Pavlin et al. 2008, Leung et al. 2005). Leung e colaboradores (2005) em 

um estudo soroepidemiológico realizado nos Estados Unidos, utilizaram um ensaio de 

ELISA, baseado na detecção da proteína F, dentre os resultados encontrados, destaca-se 

que 89,1% dos indivíduos com menos de seis meses e 95,5% dos indivíduos de 11 a 20 

anos apresentavam anticorpos para o hMPV, indicando que a exposição ao vírus é 

bastante comum no país. 

Por fim temos os métodos baseados na amplificação de material genético, os 

quais apresentam sensibilidade e especificidade superiores, possibilidade de automação, 

capacidade de quantificar carga viral presente na amostra e por fim os produtos podem 

ser sequenciados permitindo a caracterização molecular das variantes virais (Jartti et al. 

2013). Para o hMPV usa-se como padrão, a técnica RT-PCR e suas variações (Stockton 

et al. 2002, Reiche et al. 2014, Haynes et al. 2016, Owor et al. 2016, Homaira et al. 

2016, El-Sawaf et al. 2017).  

A sensibilidade de detecção do hMPV pela técnica de RT-PCR varia de 

acordo com o desenho dos iniciadores, podendo ter como alvo regiões conservadas do 

genoma viral ou regiões variáveis, quando se pretende avaliar genótipos e sub-tipos 

circulantes em uma população (López-Huertas et al. 2005, Lovato et al. 2007). Côte et 

al. 2003 comparou a sensibilidade de iniciadores específicos para regiões dos genes N, 

M, F, P e L em 20 isolados (hMPV) de células LLC-MK2, e demonstrou os seguintes 

índices: gene N (100%); L (90%); M (75%); P (65%) e F (55%), indicando que os genes 

N, L e M seriam os alvos mais indicados para detecção viral. Os genes F e G em geral 

são utilizados em estudos que visam a identificação e caracterização de variantes 

(Bastien et al. 2003, Williams et al. 2010, Roussy et al. 2014). O gene M foi utilizado 

em poucos estudos, porém apresentou bons resultados como demonstrado por Lopéz-

Huertas (2007), que encontrou 16,6% de positividade em amostras de aspirado 

nasofaríngeo negativas para outros agentes virais.  

A técnica de RT-PCR em tempo real (RT-qPCR - Reverse Transcription –

Quantitative Polymerase Chain Reaction) tem recebido destaque, dado que em diversos 

estudos comparativos vem apresentando resultados de melhor sensibilidade, rapidez em 
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relação a RT-PCR convencional, maior segurança minimizando o risco de 

contaminação, além de permitir a quantificação do material genético viral no 

hospedeiro, possibilitando o acompanhamento da infecção, porém, constitui técnica de 

custo mais elevado (Othman et al. 2016, Zhang et al. 2016). 

Considerando a semelhança do quadro clínico nas ITRs e assim, visando 

favorecer a identificação do agente viral associado ao quadro respiratório, testes de 

multiplex-RT-PCR têm sido desenvolvidos. Estes utilizam combinações de pares de 

iniciadores para diferentes agentes virais em uma mesma reação, permitindo a detecção 

simultânea de diferentes agentes virais em apenas uma reação, detecção de mais de um 

vírus em um único paciente (co-infecção) e detecção em indivíduos assintomáticos 

(Blaschke et al. 2011). Neste contexto, destaca-se ainda a disponibilidade de kits 

comerciais para detecção de vírus respiratórios baseados nas técnicas de RT-PCR e RT-

qPCR, com painéis abrangendo mais de 17 patógenos virais (Ali et al. 2010, Leekha et 

al. 2013). 

Para o diagnóstico laboratorial das ITRs, diferentes espécimes clínicos 

podem ser utilizados como, aspirado nasofaríngeo, lavado bronco-alveolar, swab da 

nasofaringe e orofaringe. Embora o aspirado seja utilizado na maioria dos estudos, 

eficácia semelhante de amostras provenientes de procedimentos menos invasivos (swab) 

tem sido relatada, principalmente em estudos conduzidos em populações cuja coleta do 

aspirado é dificultada pela falta de estrutura laboratorial, profissionais capacitados, entre 

outros fatores (Tabla et al. 2010, Blaschke et al. 2011, Jartti et al. 2013).  

Adicionalmente, outros fatores são importantes na determinação da 

qualidade do espécime clínico a ser utilizado para diagnóstico, como o momento em que 

a coleta é realizada, considerando períodos de maior excreção de partículas virais, bem 

como o transporte para o local de processamento e armazenamento adequados, em 

temperaturas mais baixas (Rácz et al. 2004).  

 

 

1.7 Prevenção e controle da infecção por hMPV 

 

Embora estudos visando a obtenção de uma vacina eficaz na proteção contra 

a infecção pelo hMPV, um produto eficaz e licenciado ainda não foi disponibilizado, 

assim, as medidas de controle e prevenção de maior eficácia são baseadas na forma de 
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transmissão da infecção. Desta forma, lavagem das mãos, desinfecção de superfícies, 

evitar ambientes com aglomerações de pessoas, uso de equipamentos de proteção 

individual (EPIs) por parte dos profissionais de saúde para evitar disseminação do 

agente em ambiente hospitalar onde está um grupo de risco, constituem medidas 

importantes (Chano et al. 2005, Boivin et al. 2007)  

As medidas de tratamento atualmente aplicadas se baseiam em terapia de 

suporte, direcionada a minimizar a sintomatologia apresentada, bem como o risco de 

evolução para quadros de maior severidade. Neste sentido, hidratação do organismo e 

vias aéreas, medicamentos antitérmicos e broncodilatadores são indicados (Rasmussen 

et al. 2016) e em casos mais graves, o uso de corticosteroides e suporte de oxigênio (Ali 

et al. 2010). Antivirais, tal como a ribavirina, disponível para outras infecções virais, o 

qual atua inibindo a síntese de proteínas estruturais, tem mostrado resultados pouco 

efetivos para o hMPV (Wyde et al.2004, Silva et al. 2009).  

Imunoglobulinas específicas e não específicas também foram avaliadas 

(Feuillet et al. 2011), tendo como alvo dos anticorpos em geral a proteína F, como a 

anticorpo monoclonal 338 (mAb338), que apresentou neutralização para os quatro 

subtipos, reduzindo título viral nos pulmões e manifestações graves (Hamelin et al. 

2008). 

 

1.8 Epidemiologia da infecção por hMPV  

O hMPV vem sendo reportado como um importante agente associado as 

ITRs, em estudos realizados em várias regiões do mundo: Europa (López-Huertas et al. 

2005, Reiche et al. 2014, Moe et al 2017 ), Ásia (Lu et al. 2013, Chow et al. 2016, You 

et al. 2017 ), Oriente Médio (Ali et al. 2010, Parsiana et al. 2016 ), África (El Sayed 

Zakiet al. 2009, Arnott et al. 2011, Othoman  et al. 2015, Kenmoe et al. 2016), América 

do Norte (Papenburg et al. 2012, Hasvold et al. 2015, Pinky & Dobrovolny 2016) e 

América do Sul (Galiano et al. 2004, Gray et al. 2006, Luchsinger et al. 2015) (Quadro 

2). 

Os percentuais de detecção em estudos realizados em outros países, variam 

de 2 a 19%, com relatos de infecção em todas as faixas etárias (Gaunt et al. 2011, 

Widmer et al. 2012, Parsania et al. 2016, Reiche et al. 2016). Em um estudo realizado 

em 2014, na Alemanha, indivíduos de todas as idades, apresentando sintomas 

respiratórios ou diagnosticados com pneumonia e bronquite, foram avaliados quanto a 
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detecção do hMPV, encontrando 3% de positividade, sendo que as faixas etárias com 

maiores percentuais de positividade foram as compostas por crianças de zero a quatro 

anos (6,9%) seguida de pacientes com mais de 60 anos (4,6%) (Reiche et al. 2014). Na 

América latina, pesquisadores encontram positividade de 2,9 a 11% em pacientes com 

menos de cinco anos (Galiano et al. 2004, Gray et al. 2006, Luchsinger et al. 2015). 

No Brasil embora existam pesquisas de vírus respiratórios em quadros de 

ITRs, dados de investigação para hMPV são poucos. Trabalhos realizados, em 

diferentes grupos populacionais, encontraram frequências de positividade para o hMPV, 

variando entre 3% a 21% (Williams et al. 2010, Durigon et al. 2015, Gardinassi et al. 

2012, Rodrigues et al. 2015, Wolf et al. 2015). No Rio Grande do Sul, em 2015, Wolf e 

colaboradores, em um estudo que avaliou a positividade do hMPV em indivíduos de 

diferentes faixas etárias, detectaram maior positividade (25%) em crianças de até cinco 

anos. Debur e colaboradores (2010), também detectaram o hMPV em todas as faixas 

etárias, sendo que os índices de positividade foram de 3% em pacientes internados, os 

quais apresentavam média de idade de sete meses.  

O hMPV apresenta uma distribuição sazonal bastante variável, com notáveis 

diferenças entre países de clima temperado e os de clima tropical (El Sayed Zaki et al. 

2009, Gaunt et al. 2011, Widmer et al. 2012, Edwards et al. 2013, Reiche et al. 2014, 

Haynes et al. 2016, Kenmoe et al. 2016, Moe et al. 2017).  

Os trabalhos realizados na Europa, encontraram os picos de detecção 

ocorrendo entre os meses de dezembro a março (Lópes-Huertas et al. 2005, Gaunt et al. 

2011, Reiche et al. 2014, Moe et al. 2017). Nos Estados unidos, os picos de detecção do 

hMPV ocorrem entre fevereiro e abril, coincidindo com o fim do inverno e o início da 

primavera (Widmer et al. 2012, Edwards et al. 2013, Hasvold et al. 2015). Edwards e 

colaboradores (2013), em um período de vigilância de seis anos, entre 2003 a 2009, 

envolvendo crianças menores que cinco anos, diagnosticadas com pneumonia, 

bronquiolite, asma ou algum outro sintoma respiratório, observou que a maioria das 

infecções pelo hMPV ocorriam entre os meses de janeiro a abril.  

No Egito, em 2009 foi encontrado pico de detecção do hMPV nos meses de 

inverno, novembro a janeiro, (El Sayed Zaki et al. 2009), em Camarões Kenmoe e 

colaboradores (2016), os picos ocorrem durante o fim do período seco e no Quênia, 

Owor e colaboradores (2016), observaram por quatro anos, de 2007 a 2011, um 

aumento no número de casos de infecção pelo hMPV, durante o período de menor 
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precipitação, que vai de outubro a abril. Na Argentina, Chile e Peru, os picos de 

detecção do hMPV ocorreram primavera (Galiano et al. 2004, Luschsinger et al. 2005). 

No Brasil, considerando as proporções do país, e as diferenças 

geoclimáticas apresentadas entre as regiões dificultam a definição de um padrão de 

sazonalidade (Pilger et al. 2011, Durigon et al. 2015, Rodrigues& Carvalho 2015). Em 

geral casos esporádicos são observados em todas as épocas do ano, porém com perfis 

diferentes para cada região. Na região sul, picos anuais de detecção foram observados 

durante os meses de inverno, entre julho e agosto (Pilger et al. 2011). Enquanto que na 

região sudeste Durigon e colaboradores (2015), encontraram por dois anos consecutivos 

(março de 2008 a fevereiro de 2010), o pico de detecção do hMPV no mês de setembro, 

correspondendo ao fim do inverno. Por outro lado, no Pará, Rodrigues e Carvalho 

(2015), observaram um aumento nos casos positivos para o hMPV, entre março e abril, 

sendo os meses de maior índice pluviométrico neste estado, durante o período de 

estudo.  

Além de afetar o sistema imune, as temperaturas baixas favorecem a 

estabilidade da partícula viral e a aglomeração de pessoas em ambientes fechados, 

facilitando a disseminação do vírus, por sua vez a baixa umidade do ar resseca as vias 

aéreas tornando o indivíduo mais suscetível a entrada do vírus no organismo e 

reduzindo a produção de muco comprometendo a capacidade do hospedeiro de 

combater a infecção. (Lofgren et al. 2007, Pica & Bouvier 2012).  

É comum que ocorra a co-circulação do hMPV com outros vírus 

respiratórios, o que pode levar a co-infecção como observado em alguns estudos 

(Homaira et al. 2016, Chow et al. 2016, Pinky & Dobrovolny 2016). Chow e 

colaboradores (2016), analisando amostras de aspirado nasofaringe, detectaram mais de 

um vírus, em seis pacientes positivos para o hMPV, além de um paciente que 

apresentou co-infecção tripla (hMPV, FLU A e HRV). Homaira e colaboradores 2016 

encontraram 15% de positividade para mais de um vírus em pacientes hospitalizados 

com menos de cinco anos, apresentando quadro de ITR, sendo que 30% das co-

detecções ocorreram entre PIV mais HAdV ou HRV e entre hMPV mais HAdV ou 

HRV. 

Alguns autores também encontram positividade para o hMPV em indivíduos 

assintomáticos (Falsey et al. 2003, Edwards et al. 2013, Moe et al. 2017). Moe e 

colaboradores (2017), detectaram o hMPV em um grupo de crianças assintomáticas, 

utilizando a técnica RT-qPCR, a qual permitiu verificar que esses pacientes 
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apresentavam uma baixa carga viral. Edwards e colaboradores (2013), também 

observaram carga viral relativamente menor em grupo de crianças assintomáticas, em 

relação ao grupo com sintomas clínicos. 
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Quadro 1. Levantamento bibliográfico de estudos conduzidos em populações pediátricas e adultas. 

Autor, Ano, País 
N 

amostral 
População de estudo Amostra coletada Metodologia de detecção 

Índice de 

Positividade 

Widmer et al. 2012, 

Estados Unidos 
508 

≥50anos com quadro clínico de 

ITR 
Swab de nasofaringe RT-qPCR (N) 4,5% 

Edwards et al. 2013, 

Estados Unidos 
3490 

<5 anos com quadro clínico de 

ITR 
Swab de nasofaringe  RT-qPCR (N) 6% 

Williams et al. 2010, 

Estados Unidos 
1104 <5 anos quadro clínico de ITR   Swab de nasofaringe RT-qPCR (F e G) 3,8% 

Howard et al. 2017 

Estados Unidos 
1055 

5 a 13 anos com quadro clínico 

de ITR   
Swab de nasofaringe RT-PCR (N) 5,1% 

Papenburg et al. 2012 

Canadá 
305 

<3 anos com quadro clínico de 

ITR 
Aspirado de nasofaringe Multiplex-RT-qPCR 19% 

Roussy et al. 2014, 

Canadá 
1039 

< 3 anos com quadro clínico de 

ITR 
Aspirado de nasofaringe RT-qPCR (F e G) 12% 

Reiche et al. 2014, 

Alemanha 
4597 Crianças e idosos Aspirado de nasofaringe RT-qPCR (F) 3% 

López-Huertas et al. 

2005 

Espanha 

300 
<2 anos com bronquiolite e 

pneumonia 
Aspirado de nasofaringe RT-qPCR (M) 16,6% 

Moe et al 2017 b 

Noruega 
3650 

< 16 anos com quadro clícnico 

de ITR 
Aspirado de nasofaringe RT-qPCR (F) 7,3% 

Gaunt et al. 2011 

Inglaterra 
7091 Todas as idades - nested PCR (F) 2% 

Ali et al. 2010 

Jordânia 
743 

< 5 anos com quadro clinico de 

ITR 
Swab de nasofaringe Multiplex-RT-qPCR (N) 6% 

Othman et al. 2016, 

Egito 
127 

2-12 anos com quadro clínico de 

ITR 
Swab de nasofaringe RT-qPCR 3,9% 

El SayedZaki et al. 

2009 

Egito 

88 Adutos Swab de nasofaringe nested PCR (L) 13,6% 
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El-Sawaf et al. 2017 

Egito 
50 

Crianças com bronquiolite 

aguda 

Swab e aspirado de 

nasofaringe 
RT-qPCR (N) 16% 

Kenmoe et al. 2016, 

Camarões 
347 

< 15 anos com quadro clínico de 

ITR 
Aspirado de nasofaringe Multiplex-RT-qPCR 2.3% 

Owor et al. 2016 

Quênia 
3320 <59 meses com pneumonia Aspirado de nasofaringe RT-PCR (F e G) 4,8% 

Parsania et al. 2016, 

Iran 
158 

<5 anos com quadro clínico de 

ITR 
Swab de nasofaringe RT-qPCR (F) 5,7% 

Homaira et al. 2016, 

Bangladesh 
1369 

< 5 hospitalizadas com ou sem 

quadro de ITR 
Swab de nasofaringe RT-qPCR 4% 

Chow et al. 2016 

Malasia 
3935 Adultos e crianças Swab de nasofaringe 

Multiplex-RT-qPCR (G e 

F) 
2,2% 

You et al. 2017  

Taiwan 
222 <6 anos Aspirado de nasofaringe Multiplex-RT-qPCR (F) 8,1% 

Lu et al. 2013, 

China  
397 

1 a 14 anos com quadro clínico 

de ITR 
Swab de nasofaringe RT-PCR (M) 5,57% 

Gray et al. 2006 

Peru e Argentina 
420 - Swab de nasofaringe RT-PCR (F e N) 2,9% 

Luchsinger et al. 2015 

Chile 
182 

<2 anos com quadro clinico de 

ITR 
Aspirado de nasofaringe RT-PCR (N) 5% 

Galiano et al. 2004 

Argentina 
100 

<5 anos com quadro clínico de 

ITR 

Swab de nasofaringe e 

Aspirado de nasofaringe 
RT-PCR (L) 11% 
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Quadro 2.  Levantamento bibliográfico de estudos realizados no Brasil, conduzidos em populações pediátricas e adultas. 

Autor, Ano, País 
N 

amostral 
População de estudo Amostra coletada 

Metodologia de 

detecção 

Índice de 

Positividade 

Gardinassi et al. 2012 

(Sul – Curitiba) 
272 < 6 anos Aspirado de nasofaringe  

Multiplex-RT-qPCR 

(N) 
3.3% 

Debur et al 2010 

(Curitiba) 
1572 Todas as idades Aspirado de nasofaringe RT-PCR (F) 3,9% 

Wolf et al. 2015 (Sul) 448 Crianças e idosos Aspirado de nasofaringe RT-qPCR (F) 21% 

Pilger et al. 2011 (Rio 

Grande do Sul) 
455 Crianças Aspirado de nasofaringe RT-qPCR (N) 14,5% 

Durigon et al. 2015 

(Sudeste – São Paulo) 
378 

< 2 anos com quadro clinico de 

ITR 

 

Aspirado de nasofaringe Multiplex-RT-qPCR 12% 

Martins et al. 2014 

(Sudeste – Vitoria)  
162 Todas as idades Aspirado de nasofaringe Multiplex-RT-qPCR  2,5% 

Rodrigues & Carvalho 

2015 (Belém do Pará) 
67 

<5 anos com quadro clínico de 

ITR 
Swab de nasofaringe RT-qPCR (N) 19,5% 

Carneiro et al. 2009 

(Uberlandia) 
497 

<5 anos com quadro clínico de 

ITR 
Aspirado de nasofaringe RT-PCR (N) 12,3% 
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2 JUSTIFICATIVA 

As infecções do trato respiratório representam importante causa de 

morbidade e mortalidade na população pediátrica, com relevantes índices de 

hospitalizações, principalmente nos países em desenvolvimento. Além disso, acarretam 

prejuízos econômicos com gastos em saúde pública, dias de trabalho e escola perdidos. 

Em 2015, segundo a organização mundial de saúde, a pneumonia foi a causa de 

aproximadamente novecentos e vinte mil óbitos em crianças com menores de cinco anos 

(WHO 2016). 

A identificação do agente causador das infecções respiratórias é de extrema 

importância para a construção de dados epidemiológicos, estabelecendo fatores e grupos 

de risco além padrões de circulação sazonal, dados que podem auxiliar as autoridades de 

saúde no direcionamento recursos (Pavia 2011).  

Neste contexto, o recém descoberto hMPV já foi detectado em estudos pelo 

mundo inteiro, sendo associado a quadros respiratórios graves principalmente em 

crianças, idosos e imunocomprometidos. Até o presente momento, no Brasil, existem 

poucos estudos a respeito da epidemiologia e sintomatologia das infecções pelo HMPV 

ou mesmo sua associação a quadros assintomáticos, e na região centro-oeste, não 

existem dados sobre este vírus. 

Diante do exposto, o presente estudo tem a perspectiva de agregar 

conhecimentos no contexto das infecções do trato respiratório em população pediátrica 

em nossa região. Os dados obtidos propiciarão uma melhor compreensão do papel deste 

agente viral nas ITRs contribuindo ainda para o aperfeiçoamento de medidas de 

prevenção e controle. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral 

  

 Investigar a ocorrência do hMPV em população pediátrica atendida em um hospital 

da rede pública do município de Goiânia-Goiás. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar a frequência do hMPV em crianças atendidas no Hospital Materno 

Infantil de Goiânia (HMI), durante o período de um ano; 

 Relacionar a positividade viral aos aspectos epidemiológicos da população 

pediátrica estudada; 

 Avaliar a positividade para o hMPV em relação à presença ou não de sintomas de 

infecção respiratória aguda; 

 Avaliar o perfil de circulação viral, considerando alguns fatores climáticos. 
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4 MÉTODOS 

4.1 Delineamento e População do Estudo 

 

No presente estudo, de caráter transversal, a coletada de amostras foi 

realizada por um período de um ano (Maio/2014 a Maio/2015) no Hospital Materno 

Infantil de Goiânia (HMI). O HMI é referência estadual em urgência e emergência nas 

áreas de saúde da criança e da mulher, com atendimento 100% de usuários do Sistema 

Único de Saúde (SUS).  

A população de estudo foi constituída por crianças com até 72 meses, 

atendidas na unidade de pronto-atendimento (emergência), bem como em enfermarias 

do HMI, constituindo amostra de conveniência. Foram estabelecidos dois grupos de 

estudo, considerando diferentes critérios de inclusão. O primeiro grupo foi composto 

por crianças apresentando quadro clínico de infecção respiratória, denominado de grupo 

sintomático, considerando a apresentação de febre associada a outros sinais respiratórios 

como: tosse, coriza e sibilância. O segundo grupo foi composto por crianças que no 

momento da coleta não apresentavam sinais de infecção respiratória, de acordo com os 

critérios referidos anteriormente, sendo denominado grupo assintomático. As crianças 

do grupo assintomático foram atendidas no hospital por alguma razão que não quadro 

respiratório, como por exemplo, sintomatologia para outras doenças infecciosas, 

procedimentos cirúrgicos, acidentes, doenças congênitas, crises convulsivas, entre 

outros. 

As visitas ao HMI por parte do pesquisador responsável pela coleta das 

amostras ocorreram diariamente no período matutino, excluindo-se os finais de semana. 

Para a seleção das crianças, primeiro procedeu-se uma abordagem direta dos possíveis 

casos elegíveis (crianças com idade inferior a seis anos). As fichas de avaliação clínica 

destas crianças foram revisadas pelo membro da equipe de pesquisa para confirmar a 

possibilidade de participação no estudo e determinar em qual grupo o indivíduo seria 

incluído de acordo com os critérios referidos anteriormente.  
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Após identificação dos casos elegíveis, procedeu-se o recrutamento dos 

pacientes e esclarecimentos a respeito da pesquisa e metodologia de coleta da amostra. 

Em caso de consentimento, foi obtida a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE – Anexo A) pelos pais ou responsáveis, seguida pela entrevista para 

preenchimento do questionário contendo dados clínicos e epidemiológicos (Anexo B).  

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás - CAAE: 

37305314.7.0000.5078 (Anexo C). 

 

4.2 Coleta e Preparo das Amostras Clínicas 

 

Após assinatura do TCLE e preenchimento do questionário se procedeu a 

coleta de uma amostra de swab nasofaríngeo (Swab de nylon – FLOQ Swabs, Copan, 

Brescia, Itália) de uma narina, sendo realizada pelo membro da equipe de 

pesquisadores, no ambiente de atendimento nas respectivas unidades do Hospital. Os 

swabs foram coletados conforme descrito por Lambert (2008), armazenados em tubo 

estéril contendo 2mL de meio de transporte MEM (Meio Mínimo Essencial, Gibco, Life 

Techonologies, Estados Unidos), fechados e identificados adequadamente. As amostras 

foram conservadas e transportadas refrigeradas em até quatro horas para o Laboratório 

de Virologia Humana do IPTSP/UFG, onde foram imediatamente processadas. 

O processamento dos swabs coletados foi realizado a fim de obter uma 

solução homogênea sem células. Brevemente, o swab já em meio essencial mínimo foi 

homogeneizado em vórtex (Vertex QL901) com o objetivo de liberar qualquer célula do 

swab para o meio. Em seguida, o swab Foi retirado do tubo seguindo centrifugação a 

1300 rpm (rotação por minuto), 10ºC por dez minutos. O sobrenadante foi separado do 

sedimento celular, alíquotado e armazenado adequadamente em criotubo à -80ºC até a 

realização dos ensaios moleculares. 

 

4.3 Triagem Molecular 

  

 

4.3.1 Extração do Material Genético  
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O material genético viral (RNA) foi extraído a partir de 200µL da amostra 

processada utilizando o Kit QIAamp® cador® Pathogen Mini Kit (Qiagen, Alemanha), 

seguindo as instruções do fabricante. Resumidamente, as amostras foram tratadas com 

proteinase K e RNA carreador com posterior homogeneização em vórtex. Após adição 

do tampão de lise e nova homogeneização o lisado foi transferido para mini-colunas de 

eluição fornecidas pelo kit. Posteriormente duas etapas de lavagem com tampões 

específicos foram realizadas e ao final do processo foi obtido um eluído de 150µL por 

amostra extraída, o qual foi armazenado -80ºC até utilização em ensaios moleculares.  

 

4.3.2 Transcrição Reversa  

 

Para a pesquisa molecular do material genético do hMPV (RNA viral), 

20µL do produto de extração foram submetidos à reação de transcrição reversa (reverse 

transcription – RT) para síntese do DNA complementar (cDNA). A mistura de reação 

foi preparada contendo iniciador randômico (RandomPrimer – Invitrogen® 

LifeTechonologies, EUA), água DEPC, 1mM de cada desoxirribonucleotídeo 

trifosfatado (dNTP – Invitrogen®), 10U da enzima transcriptase reversa (MMLV -

Invitrogen®), 1mM de cloreto de magnésio (MgCl2), tampão 10X (menos MgCl2) e 

24U de enzima inibidora de ribonuclease (RNAseOUT - Invitrogen®) para um volume 

final de 50µL. A reação foi então processada em termociclador 

(MastercyclerPersonal/Eppendorf) com ciclo único de 25ºC por cinco minutos, 42ºC por 

dez minutos, 50°C por 20 minutos e 85°C por cinco minutos. 

 

4.3.3 Reação em Cadeia pela Polimerase 

 

O produto da reação de transcrição reversa foi então submetido a semi-

nested-PCR para a detecção do hMPV. Foram utilizados iniciadores e protocolos 

adaptados dos previamente descritos por López-Huertas e colaboradores (2005). 

Primeira PCR. Para volume final de 25µL foram utilizados 3µL do cDNA 

sintetizado, 0,1µM do iniciador específico (M1S e M1A - Quadro 3), água MiliQ e mix 

comercial para PCR (GoTaqColorless Master Mix – Promega corporation, USA – 

50U/mL de Taq DNA polimerase, tampão da reação – pH 8,5, 400µMdATP, 

400µMdGTP, 400µMdTTP, 400µMdCTP e 3mM MgCl2). A amplificação foi realizada 

sob as seguintes condições: desnaturação inicial a 95ºC por cinco minutos, 45 ciclos de 
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desnaturação (95ºC por 30 segundos), anelamento (53ºC, dois minutos) extensão (72ºC, 

dois minutos) e a etapa final de extensão a 72ºC por 10 minutos. 

Semi-Nested PCR. A reação foi feita sob as mesmas condições da primeira 

amplificação, exceto pela concentração dos iniciadores (0,4µM), sendo utilizado o 

iniciador MS1 da primeira amplificação e um iniciador interno M2A (Quadro 3). Para a 

reação foram utilizados 2µL do amplicon da primeira reação. A ciclagem foi a seguinte: 

desnaturação inicial a 94ºC por três minutos, 30 ciclos de desnaturação (94ºC por 3 

minutos), anelamento (55ºC, um minuto) extensão (72ºC, 40 segundos) e a etapa final 

de extensão a 72ºC por 10 minutos. 

 
Quadro 3. Sequências dos Iniciadores utilizados na reação. 

Nome Sequência 5’ – 3’ Região Alvo Fragmento 

(pb) M1S GAGTCCTACCTAGTAGACAC Matriz  

M1A TTGTYCCTTGRTGRCTCCA Matriz  

 

Nested 

M1S  Matriz 718(hMPV) 

 M2A TCTTGCAKATYYTRCTKATGCT Matriz 

 
 
 
4.3.4 Eletroforese em Gel de Agarose 

 

Os produtos de amplificação (10μL), assim como o padrão de peso 

molecular DNA ladder (Invitrogen), foram misturados a 1μL do tampão de corante da 

amostra (Azul de bromofenol; Xilenocianol; Glicerol) e submetidos a uma eletroforese 

em gel de agarose (Invitrogen) a 1,5% contendo 0,5μg/mL de brometo de etídeo e 

tampão TBE 0,5X (Tris/Borato/EDTA). Posteriormente, o gel foi examinado em 

transluminador (VilbertLoumart) com luz ultravioleta para a visualização dos 

fragmentos de DNA de tamanho esperado. Em todas as etapas foram utilizados 

controles (gentilmente cedidos pelo grupo de pesquisa do Laboratório de Virologia da 

Universidade de São Paulo/USP – Dr. Edison Luiz Durigon) e negativo (água MilliQ) 

(Figura 5). 
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4.4 Análises Estatísticas 

Os dados obtidos a partir dos questionários e fichas clínicas dos pacientes 

foram reunidos e digitalizados. Realizou-se avaliação das informações disponíveis e 

planilhas foram construídas a partir das mesmas, juntamente com os resultados. As 

análises estatísticas foram realizadas utilizando o programa Epi Info versão 7, sendo 

aplicado o teste de qui-quadrado (χ2) e, quando adequado, o teste exato de Fisher, com 

intervalo de confiança de 95%. Utilizou-se também o programa IBM SPSS Statistics, 

versão 20, para a análise de variância. 

 



 

31 

 

5 RESULTADOS 

Neste estudo, no período de maio de 2014 a maio de 2015 foram obtidas 

251 amostras de swab respiratório, sendo uma amostra de cada participante e com 

média de 21 coletas por mês. A maioria das crianças investigadas era do sexo masculino 

(55,8%) e 57,3% (144/251) tinham entre zero e dose meses. Considerando a presença ou 

não de sintomas, o número de coletas mensais foi similar entre os dois grupos, e assim, 

55% (138/251) das crianças constituíram o grupo sintomático e 45% o grupo 

assintomático (Tabela 1).  

Tabela 1.Características da população e índice de positividade viral nas amostras 

pesquisadas. 

Características N (%) 
Positividade 

(%) 
p 

Gênero    

Masculino 140 (55,8) 19/140 (13,5) 0,5 

Feminino 111 (44,2) 18/111 (16,2)  

    

Idade 

 

   

0 – 12 Meses 144 (57,4) 23/144 (16) 0,3 

13 – 24 Meses 46 (18,3) 5/46 (10,8) 0,5 

25 a 72Meses 61 (24,3) 9/61 (14,7) 

 

 

 

    

Unidade de coleta    

Pronto-Socorro 152 (60,6) 22/152 (14,4) 0,9 

Enfermaria 91 (36,2) 13/91 (14,2) 0,4 

Sem informação 8 (3,2) 2/8 (25)  

    

Presença de sintomas 

 Respiratórios 
   

Sim 138 (55) 23/138 (16,6) 0,3 

Não 113 (45) 14/113 (12,3)  

    

Período de coleta    

Seco 133 (53) 19/133 (15) 0,8 

Chuvoso 118 (47) 18/118 (14,4)  

    

TOTAL 251 (100) 37 (14,7)  
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Na população investigada, foi identificado um índice global de positividade 

para o hMPV de 14,7% (37/251) (Figura 5), não apresentando diferença 

estatisticamente significativa em relação ao sexo, com índices de 13,5% e 16,2% entre 

crianças do sexo masculino e feminino, respectivamente (Tabela 1). 

 

 

Figura 5. Fotodocumentação de gel de agarose, referente a amostras positivas, controles 

utilizados e o marcador de peso molecular. 

 

Considerando a idade das crianças participantes, embora maior positividade 

tenha sido observada entre crianças menores de 12 meses (16,0%), a diferença entre as 

faixas etárias não apresentou relevância estatística. As amostras foram coletadas de 

crianças abordadas em ambiente de enfermaria ou pronto-socorro, e análise da 

positividade demonstrou índices similares, 14,2% e 14,4%, respectivamente (p > 0,05). 

O estudo compreendeu a coleta de amostras pelo período de um ano 

(maio/2014 – maio/2015), com distribuição similar do número de coletas considerando 

os índices pluviométricos e de umidade na região (período seco e chuvoso). Na análise 

de positividade para o hMPV, observou-se ocorrência regular do vírus durante os meses 

de estudo, exceto em julho de 2014. Os meses de setembro/2014 e maio/2015 

apresentaram picos de detecção (20,68% e 23,8%) e, embora estes meses representem 
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período de baixo índice pluviométrico, análise estatística não revelou padrão sazonal 

para o hMPV (Figura 6). 

 

Figura 6. Variação do índice de detecção viral durante os meses de estudo em relação à 

precipitação pluviométrica (A) e umidade relativa do ar (B). 

 

O hMPV foi detectado em 16,6% das crianças com sintomas respiratórios, 

bem como em 12,3% das crianças do grupo de assintomáticas (p>0,05). Avaliação da 

positividade nos dois grupos em relação a faixa etária, demonstrou índices similares 
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para crianças sintomáticas. No grupo de crianças assintomáticas, maior positividade foi 

observada entre crianças menores de 12 meses, embora sem diferença estatisticamente 

significativa (Tabela 2, figura 7). 

Tabela 2. Positividade viral em relação às características da população para os dois grupos 

de estudo. 

   Sintomáticos Assintomáticos 

  Positivos/N 

(%) 

p Positivo/N  

(%) 

p 

Sexo  

  

      

Masculino 11/76 (14) 0,4 8/64 (12) 0,9 

 

Feminino 12/62 (19)  6/49 (12)  

 

Faixa etária 

 

    

0 -12 12/75 (16) 0,8 11/69 (15,9) 0,1 

13 - 24 4/25 (16)  1/21 (4,7)  

 25 - 72 7/38 (18,4)  2/23 (8,6)  

 

Unidade de coleta  

 

   

Pronto Socorro 13/90 (14,4) 0,4 9/62 (14,5) 0,4 

Enfermaria* 8/40 (20)  5/51 (9,8)  

 

Período de coleta  

 

   

Seco 14/78 (18) 0,5 5/55 (9) 0,1 

Chuvoso 9/60 (15)  9/58 (15,5)  

 

 

TOTAL 23/138 (16,6) 

  

 

14/113 (12,3) 

 

 

*Não foi possível obter a informação sobre a unidade de coleta de oito pacientes. 
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Figura 7.  Relação entre faixa etária, presença de sintomas e positividade. 

Quanto as manifestações clinicas, a associação entre febre, tosse e chiado 

foi a apresentação clinica mais frequente entre as crianças hMPV positivas, ocorrendo 

em 78,20% (18/23). Somente um paciente apresentou apenas tosse e chiado (4,3%) 

(Figura 8). 

 

Figura 8. Manifestações clinicas observadas nos pacientes hMPV-positivos sintomáticos (n = 

23). 
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6 DISCUSSÃO 

A importância do hMPV como um patógeno respiratório já foi estabelecida 

por diversos autores, em diferentes países, assim como em algumas regiões do Brasil 

(López-Huertas et al. 2005, Carneiro et al. 2009, Gardinassi et al. 2012, Luchsinger et 

al. 2015, Rodrigues & Carvalho 2015, Ali et al. 2010, Chow et al. 2016, Parsania et al. 

2016, Moe et al. 2017). Na Região Centro-Oeste, especificamente no estado de Goiás, 

embora investigação anterior da ocorrência de vírus respiratórios em população 

pediátrica apresentando ou não quadro clínico de infecção respiratória, tenha descrito 

um índice de positividade para os agentes virais de 35,9% (Oliveira 2016) e ainda, 

índice de 18,6% entre crianças e adolescentes apresentando ou não doença crônica e 

com diagnóstico clínico de ITR (Castro 2015), o presente estudo constitui o primeiro 

relato da ocorrência do hMPV no estado. 

O índice global de positividade observado de 14,7% está de acordo com o 

descrito em investigações em outros países, com índices variando de 2% a 19% (El 

Sayed Zaki et al. 2009, Gaunt et al. 2011, Papenburg et al. 2012). Estudos realizados no 

Brasil demonstram índices semelhantes, de 2,5% a 21% (Martins et al. 2014, Wolf et al. 

2015). No entanto, aspectos como a população investigada, características 

geoclimáticas, tipo de amostra e até mesmo a técnica de detecção empregada devem ser 

levados em consideração. 

Embora a maioria dos estudos que envolvam a pesquisa de agentes 

associados a doenças respiratórias utilize como espécime clínico o aspirado de 

nasofaringe, investigações comparativas demonstraram sensibilidade comparável ou 

mesmo maior para o swab nasofaríngeo, o qual ainda apresenta a vantagem de ser uma 

técnica menos invasiva (Tabla et al. 2010, Blaschke et al. 2011). Os dados do presente 

estudo reforçam o swab nasofaríngeo como amostra de qualidade a ser utilizada em 

investigações de ITRs.  

A literatura mundial, relata a ocorrência do hMPV em diferentes grupos 

etários, entretanto, em investigações comparativas, crianças menores de cinco anos de 

idade constituem o grupo com índices de maior significância (Reiche et al. 2014, Moe 

et al. 2017). Neste sentido, a maioria dos estudos desenvolvidos tem como população 
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alvo crianças nesta faixa etária, grupo que apresenta com maior frequência quadros mais 

severos, com evolução para quadros de pneumonia e bronquiolite, além de estar 

relacionado a um elevado número de internações (Gaunt et. al. 2010, Reiche et al. 2014, 

Kenmoe et al. 2016, Moe et al. 2017).  

Estudos realizados no Brasil, em sua maioria, seguem este mesmo padrão de 

população alvo (Carneiro & Queiroz 2004, Carneiro et al. 2009, Durigon et al. 2015, 

Pilger et al. 2011, Gardinassi et al. 2012, Rodriguez& Carvalho 2015). Gardinassi e 

colaboradores (2012), em investigação por técnica molecular para a região N do 

genoma do hMPV a partir de aspirados de nasofaringe, descreveram índice de 5,8% 

entre menores de 24 meses e de 1,3% entre crianças maiores de 24 meses. Em um 

estudo realizado no estado de Espírito Santo em 2014, o hMPV foi identificado em 

2,5% dos pacientes pediátricos (Martins et al. 2014). 

Os índices inferiores ao do presente estudo podem apenas refletir uma 

variação natural da prevalência anual do hMPV. Estudos realizados na mesma região 

em anos diferentes apresentaram uma grande variação de prevalência do vírus, variando 

de 3 a 21% na região sul (Gardinassi et al. 2012, Wolf et al. 2015), de 2,5 a 12,3% na 

região sudeste (Durigon et al. 2015, Martins et al 2014). Na região norte foi encontrado 

19,5% de positividade e teve em comum com o presente estudo, o uso de swab nasal, 

diferindo dos demais estudos realizados no Brasil onde a amostra utilizada foi o 

aspirado de nasofaringe.  

Quanto à unidade de coleta, os valores de detecção foram semelhantes entre 

as amostras coletadas dos pacientes atendidos em pronto-socorro ou enfermaria, 14,4 e 

14,2 % respectivamente, sem significância estatística (p>0,05). Essa semelhança 

também foi observada por Edwards e colaboradores (2013), em sua pesquisa ambos os 

grupos apresentaram 6% de positividade. Em um estudo realizado em Curitiba, 5,9% 

dos pacientes hospitalizados foram positivos para o hMPV, contra 3% dos pacientes não 

hospitalizados (Debur et al. 2010). 

Considerando a presença ou não de sintomas nos indivíduos investigados, 

embora maior positividade tenha sido observada entre indivíduos sintomáticos 16,6%, 

importante índice foi descrito em pacientes do grupo assintomático (12,3%, p > 0,05). A 

detecção de outros vírus respiratórios em população pediátrica com ausência de sinais 

clínicos de ITR tem sido descrita na literatura (Thavagnanam et al 2010, Chonmaitree et 

al. 2015). Da mesma forma, para o hMPV, Edwards e colaboradores (2013) e Moe e 

colaboradores (2017), identificaram este agente em 1,2% e 2,1% das amostras de swab e 



 

38 

 

aspirado de pacientes assintomáticos, que foram envolvidos no estudo como grupo 

controle. Estas investigações utilizaram a RT-qPCR para a região N e F, como técnica 

de detecção e quantificação de carga viral, e assim, descreveram adicionalmente menor 

carga viral entre os pacientes assintomáticos em relação ao grupo com quadro clínico 

característico. Contudo, os demais dados da literatura descrevem estudos realizados 

apenas em população de indivíduos com manifestações clínicas características de ITRs. 

Deve-se ainda levar em consideração que a detecção do genoma viral no grupo 

assintomático, pode representar o período inicial de incubação viral, o qual antecede a 

apresentação de sintomas, ou ainda excreção prolongada após o fim dos sintomas, uma 

vez que não foi possível realizar o acompanhamento dos mesmos após a obtenção da 

amostra.  

No grupo de crianças sintomáticas, não foi observada diferença nos índices 

de positividade entre os grupos etários, corroborando a literatura mundial, que apresenta 

como população de maior significância epidemiológica para casos de hMPV, crianças 

menores de cinco anos de idade. Entretanto, alguns estudos demonstraram uma 

tendência de maiores índices entre crianças menores de um ano (Williams et al. 2010, 

Edwards et al. 2013). Em nosso estudo, não foi possível obter uma distribuição 

homogênea dos casos investigados nas diferentes faixas etárias, o que pode ser 

considerado um fator de limitação para esta análise. 

 Entre os indivíduos hMPV positivos do grupo de sintomáticos, tosse foi 

relatada em todos os casos, febre em 95,6% e chiado em 82% destes. Não foi possível 

obter acesso aos prontuários destes pacientes, que permitisse a obtenção de outras 

informações sobre a sintomatologia, duração dos sintomas e além de outros aspectos 

que pudessem fornecer parâmetros para melhor caracterização da infecção. Contudo 

este conjunto de sintomas também é relatado em proporções semelhantes em outros 

estudos de casos de infecção pelo hMPV (Williams et al. 2010, Medeiros et al. 2011, 

Widmer et al. 2012, Papenburg et al. 2012, Homaira et al. 2016, Howard et al. 2017). 

O padrão de circulação anual do hMPV é mais bem definido em regiões de 

clima temperado, como observado nos países da Europa e América do Norte (Lópes-

Huertas et al. 2005, Gaunt et al. 2011, Widmer et al. 2012, Edwards et al. 2013, 

Hasvold et al. 2015, Reiche et al. 2014, Moe et al. 2017), sendo mais frequente no 

inverno e início da primavera, associado à baixa temperatura. Em locais de clima 

tropical fatores como umidade e índice pluviométrico parecem exercer maior influência 

na incidência deste vírus ao decorrer do ano (Zaki et al. 2009, Ali et al. 2010, Owor et 
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al. 2016, Kenmoe et al. 2016). Em dois trabalhos realizados na América do Sul, mais 

especificamente na Argentina, Chile e Peru, os picos de detecção para do hMPV 

ocorreram nos meses setembro, outubro e novembro, durante a primavera (Galiano et al. 

2004, Luschsinger et al. 2005). 

No Brasil diferentes padrões de sazonalidade foram observados entre 

estados localizados mais ao sul, e sudeste e os estados localizados na região norte 

(Pilger et al. 2011, Durigon et al. 2015, Rodrigues & Carvalho 2015). Os aspectos 

climáticos como temperatura e umidade podem apresentar influência na circulação de 

vírus respiratórios, bem como sobre a circulação do hMPV, podendo facilitar a 

disseminação do vírus tanto por fragilizar as barreiras do hospedeiro, como por alterar 

seu comportamento, além de contribuir ou não para uma maior estabilidade da partícula 

viral (Oliveira 2016) 

Na Região do presente estudo (centro-oeste), uma estação seca, de maio a 

setembro, e uma estação chuvosa, de outubro a abril, são bem definidas. Análise dos 

resultados, não observou diferença significativa entre a positividade para o hMPV 

desses dois períodos. 

Até o momento deste estudo não existem relatos informações a respeito da 

presença e circulação do hMPV na região centro-oeste. A identificação do agente 

etiológico associado a patologias respiratórias é importante para personalização do 

tratamento, reduzindo o uso de antibióticos, e também para o conhecimento do perfil 

epidemiológico de circulação destes agentes, sejam bacterianos ou virais, o que pode 

auxiliar a adoção de medidas profiláticas por parte das autoridades de saúde.   
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7 CONCLUSÕES 

 Foi observado um índice de positividade global para o hMPV de 14,4% em 

população pediátrica atendida em uma unidade hospitalar da rede pública do 

município de Goiânia-Goiás. 

 Foram observados índices semelhantes de detecção viral entre os grupos 

sintomático (16,6%) e assintomático (12,3%). 

 Não foram observadas diferenças significativas nas análises em relação ao sexo, 

faixa etária ou unidade de coleta. 

 O hMPV foi detectado de forma regular durante os meses de estudo, não sendo 

possível estabelecer um padrão de circulação deste vírus no grupo populacional 

investigado. 
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ANEXOS 

Anexo A. Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE)  

Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

Título do projeto de pesquisa: Detecção de Bocavírus Humano (HBoV) em crianças 

com infecção respiratória e/ou gastroenterite: estudo caso-controle. 

Pesquisador responsável: Teresinha Teixeira de Sousa 

Orientadora: Profa. Divina das Dores de Paula Cardoso. 

 

Nome do sujeito de Pesquisa:........................................................................................... 

 

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

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

fazer parte deste estudo que tem como título: ¨Detecção de Bocavírus Humano 

(HBoV) em crianças com infecção respiratória e/ou gastroenterite: estudo caso-

controle¨.  

Meu nome é Teresinha Teixeira de Sousa, sou a pesquisadora responsável e 

minha área de atuação é de médica pneumologista, aluna de doutorado da UFG/IPTSP. 

A participação da criança é importante, mas antes de decidir se você quer que ela faça 

parte da pesquisa em que é preciso coletar fezes e secreção do nariz de crianças doentes 

(com infecções respiratórias e comgastroenterite-diarréia) e também daquelas sem estas 

doenças (que é o grupo controle, estudar a presença do vírus em quem não está doente), 

é preciso que o senhor ou a senhora, entenda o motivo da pesquisa: o convite está sendo 

feito porque os vírus respiratórios e entéricos são causas comuns de infecções 

respiratórias e de gastroenterite em crianças.  

Vários novos vírus estão sendo descobertos e pouco se conhece sobre seu 

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

estudaras infecções respiratórias e gastroenterite por vírus (bocavírus humano/HBoV) 

em crianças com idades abaixo de 5 anos. Durante o período de um ano atendidas no 

Hospital Materno Infantil de Goiânia/Goiás. A pesquisa será realizada em crianças com 

sintomas clínicos (casos) de infecção respiratória e/ou gastroenterite e comparar o vírus 

também em pacientes sem estas doenças (que é o grupo controle, onde estudamos o 

vírus também em quem está sadio, pois em alguns casos a criança pode ser portadora 

dos vírus , mas não manifestar a doença). Após o atendimento do paciente pelos 

pediatras do hospital, um dos membros da equipe pedirá autorização para os pais e/ou 

responsáveis pelas crianças e explicará em detalhes todos os procedimentos para a 

pesquisa: haverá o preenchimento de um questionário e uma coleta de cada material 

(secreção nasal e fezes), em todas as crianças tanto as doentes como as sadias que estão 

no hospital por outros motivos. Todos estes procedimentos serão feitos pela 

pesquisadora responsável (Teresinha, médica) em sala ao lado do ambulatório no térreo 

e sala procedimentos no segundo andar / enfermarias do Hospital Materno Infantil, onde 

será garantida a privacidade da criança, por ocasião das consultas e/ou hospitalização, 

sem a necessidade de comparecimento ou retorno ao Hospital por motivo relacionado à 

pesquisa.  

Os exames de fezes e secreção nasal não substituirão os exames regularmente 

colhidos no Hospital como parte do seguimento médico dos pacientes. A participação 

de seu filho (a) ou a criança pela qual você é responsável é importante, mas você e a 

criança podem recusar participar da pesquisa a qualquer momento. Os procedimentos 
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apresentam riscos baixos à integridade física da criança, serão realizados pela 

pesquisadora (Teresinha) e consistem em: Coleta de lavado nasal é feita através de uma 

pequena sonda com soro fisiológico, introduzida nas narinas e aspirada (¨como uma 

lavagem do nariz com soro, só que aspirado o líquido de volta¨), podendo ocorrer 

desconforto local e muito raramente pequeno sangramento nasal, sem danos 

posteriormente para a criança. E a coleta de fezes é espontânea, durante a evacuação, a 

qual será recolhida em um frasco específico, sem a utilização de medicação ou 

instrumentos para tal. Não acarretando nenhum desconforto direto, podendo ser 

acompanhado pelo responsável legal da criança. Além da coleta das amostras de 

secreções nasais e de fezes, o responsável pela criança deverá responder um 

questionário para o registro das informações pessoais da criança e a pesquisadora 

poderá, também, anotar dados dos prontuários. O destino dessas amostras será para o 

Laboratório de Virologia Humano da UFG/IPTSP, onde por exames moleculares os 

vírus respiratórios e entéricos serão detectados através de técnicas laboratoriais 

sofisticadas chamadas de PCR em tempo real (material genético dos vírus, DNA e 

RNA). 

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

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

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

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

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

autorizando o uso para esta pesquisa e no futuro para qualquer outra pesquisa, não será 

necessário preencher um novo termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE); 

sobre o bocavírus humano etambém para os outros vírus como o: rotavírus (A), 

calicivírus, adenovírus, astrovírus, enterovírus, aichivírus, salivírus/klassevírus, vírus 

respiratório sincicial, vírus influenza A e B, vírus da parainfluenza, adenovírus 

respiratório, rinovírus, metapneumovírus humano, coronavírus e os H1N1.Esta pesquisa 

estará sendo financiada com recurso do próprio laboratório e de convênios regularmente 

firmados sem nenhum custo para o SUS, familiares ou planos de saúde. É importante 

ressaltar, entretanto que a pesquisa está restrita aos procedimentos listados acima.  

A participação no estudo NÃO IMPLICA na realização de outro exame e NÃO 

INTERFERE nas decisões sobre os remédios necessários para o tratamento do problema 

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

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

seus resultados, entretanto serão registrados para análise futura. Todos os pacientes 

serão convidados a participar do estudo, e a qualquer momento podem também deixar 

de participar, se assim o desejarem. Somente os pesquisadores e/ou equipe de pesquisa 

terão conhecimento de suas identidades e do questionário. Os pesquisadores pretendem 

publicar os resultados obtidos pela pesquisa, mas o nome e dados pessoais dos pacientes 

são TOTALMENTE CONFIDENCIAIS (não haverá identificação dos participantes) os 

dados também poderão ser utilizados em estudos futuros de outros vírus citados acima. 

Em caso de recusa, você e seu filho (a) não serão penalizados (as) de forma 

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

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

É importante destacar que, como não há despesas decorrentes da participação na 

pesquisa por parte do sujeito da pesquisa, neste caso, o responsável legal e a criança 

participante não haverá nenhum tipo de pagamento ou gratificação financeira pela sua 

participação. Este estudo tem início no ano de 2013 e previsão de encerramento em 

2014. 
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Autorizo o armazenamento e guarda de amostras de secreção nasal e de fezes, 

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

nova pesquisa a ser feita com o material será submetida à aprovação do CEP da 

instituição e, quando for o caso, da CONEP e com a dispensa de novo consentimento a 

cada pesquisa (Res. CNS n.o 347/2005-1.1, 1.2, 1.3, 1.4). 

Após receber os esclarecimentos e as informações, no caso de aceitar fazer parte 

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

que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável A 

qualquer momento, antes e durante a pesquisa, você poderá solicitar esclarecimentos e 

em caso de dúvidas sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com a pesquisadora 

responsável, Teresinha Teixeira de Sousa no telefone: (62) 81595675. Em caso de 

dúvidas sobre os seus direitos como participante nesta pesquisa, você poderá entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Materno Infantil de Goiânia 

Telefone (62) 3201-3374. 

Local e Data: Goiânia, ......../......../.............. 

Nome e Assinatura do pesquisador _______________________________________ 

 

Consentimento da participação da criança como sujeito da pesquisa pelo 

responsável legal 

Eu, _________________________________________, RG_____________, 

CPF____________________, endereço ________________________________, abaixo 

assinado concordo que _____________________________________ cuja 

responsabilidade legal me é conferida autorizo que a criança participe do estudo 

¨Detecçaõ de Bocavírus Humano (HBoV) em crianças com infecções respiratótias 

e/ou gastroenterite: estudo caso-controle¨, como sujeito de pesquisa.  

Fui devidamente informado e esclarecido pelo Pesquisador________________ 

sobre a pesquisa, os procedimentos envolvidos, assim com os possíveis riscos e 

benefícios decorrentes da participação da criança pela qual sou responsável legal.  

Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem 

que isto leve a qualquer penalidade ou interrupção do seu acompanhamento 

assistência/tratamento e que todas as informações pessoais obtidas serão mantidas em 

sigilo. Recebi uma cópia deste documento com todas as páginas rubricadas e assinadas 

por mim e pelo pesquisador participante deste estudo. Autorizo a execução do trabalho 

de pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste estudo sobre o bocavírus humano e, 

ainda, a formação de um banco de dados e um biorrepositório das amostras (fezes e de 

secreções nasais) cujo regulamento foi aprovado pelo CEP/IPTSP/UFG, seguindo as 

normas da resolução do CNS 441 de 2011. E que as amostras obtidas poderão ser 

utilizadas em pesquisas futuras sem a necessidade do preenchimento de um novo termo 

de consentimento (TCLE);para o bocavírus humano e para outros vírus como o: 

rotavírus (A), calicivírus, adenovírus, astrovírus, enterovírus, aichi vírus, 

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

parainfluenza, adenovírus respiratório, rinovírus, metapneumovírus humano, 

coronavírus e os H1N1. 

Local e data: _____________________________ 

Nome e assinatura do sujeito ou responsável legal: _____________________________ 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e aceite 

do sujeito em participar. 

Testemunhas 

Nome e assinatura: _______________________________ 

Nome e assinatura: _______________________________ 
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Anexo 2 – Ficha de investigação clinica 
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Anexo 3 – Parecer do comitê de ética 
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