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RESUMO 

 

Os adenovírus humanos (HAdV) podem infectar pessoas de todas as idades, 

causando uma ampla gama de quadros clínicos. Em pacientes imunocomprometidos, 

como os indivíduos que receberam transplante, a infecção por esses vírus pode 

resultar em pior prognóstico para o paciente. Determinados aspectos da patogenia 

viral, como a associação entre viremia e/ou carga viral com a doença disseminada, 

bem como o melhor momento para o início da terapia, não estão ainda bem 

esclarecidos em pacientes que foram submetidos ao transplante de células 

progenitoras hematopoiéticas (TACPH), principalmente em indivíduos adultos. 

Dessa forma, o principal objetivo deste estudo foi realizar o monitoramento da 

infecção por HAdV e a caracterização molecular das variantes virais em pacientes 

submetidos ao TACPH, bem como determinar a carga viral e correlacionar a 

infecção com o quadro clínico e prognóstico dos pacientes. Foram analisadas 

amostras de soro e fezes de 21 pacientes submetidos ao TACPH no período de dois 

anos (de outubro/2012 a outubro/2014). As amostras de fezes foram triadas por 

ensaio imunoenzimático e por Nested-PCR, enquanto as amostras de soro foram 

triadas somente por Nested-PCR de uma região parcial do gene hexon (produto 

esperado de 143 pb). Foram detectadas amostras positivas de soro e/ou fezes de 57% 

dos pacientes. De forma geral, os pacientes do presente estudo apresentaram elevadas 

cargas virais (variando de 7,7x103 à 2x108 CG/mL), que foram mais elevadas nas 

fezes. As amostras positivas foram submetidas ao sequenciamento genômico e 

resultados revelaram a ocorrência de adenovírus das espécies C, D e F. O principal 

quadro clínico apresentado pelos pacientes foi a diarreia e a principal intercorrência 

observada, a doença do enxerto contra o hospedeiro (DECH). Dez pacientes foram a 

óbito durante o período de estudo, entretanto, não foi possível associar a infecção por 

HAdV diretamente à causa mortis. Esperamos que os dados obtidos possam auxiliar 

no melhor entendimento do padrão da infecção dos HAdVs em pacientes submetidos 

ao TACPH, de forma a contribuir para que a pesquisa de adenovírus seja incluída na 

rotina de exames desses pacientes.  

 

Palavras-chave: Adenovírus Humanos; Monitoramento; Transplante Alogênico de 

Células Progenitoras Hematopoiéticas; Viremia  
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ABSTRACT 

 

The human adenoviruses (HAdV) infect people of all ages worldwide, causing a 

wide range of clinical syndromes, depending on the viral type. In 

immunocompromised hosts, as transplanted patients, HAdV infection can result in a 

bad prognosis. Some aspects of viral pathogenesis, such as the association between 

viremia and/or viral load with disseminated disease and the optimal moment to start 

the therapy, are still not well established in adult patients that have undergone 

allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (ASCT). Therefore, the main 

objective of this study was to monitor ASCT recipients for HAdV occurrence, and 

also correlate viral positivity, viral load and molecular variant with clinical 

symptoms and patients’ prognosis. For this, stool and serum from 21 patients were 

monitored in a 2 years period (from October/2012 to October/2014). Serum and fecal 

samples were screened by Nested-PCR, using primers targeting a partial region of 

the hexon gene (143bp). Fecal samples were further screened by a commercial 

enzyme immunoassay (EIA). In total, 57% of the patients had at least one positive 

sample (serum or stool) for HAdV. Patients presented high viral load (varying from 

7,7x103 to 2x108 copies/mL), with a higher viral load in stool when compared to 

serum. Positive samples were submitted to genomic sequencing, revealing the 

occurrence of HAdV from C, D and F species. The main clinical symptom presented 

by infected patients was diarrhea, and graft-versus-host disease was the main 

intercurrence; however it was not possible to directly associate viral positivity to 

cause of death. We hope to contribute for a better understanding of the HAdV 

infection pattern in patients submitted to ASCT. Our data highlights the importance 

of the inclusion of HAdV testing in the routine laboratory exams of this group of 

patients. 

 

Keywords: Bone Marrow Transplant; HAdV Monitoring; Human Adenovirus; 

Viremia
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Considerações gerais 

 

As infecções virais constituem uma das mais importantes intercorrências em 

indivíduos submetidos a transplantes. O prognóstico do paciente 

imunocomprometido, seja devido à doença debilitante ou ao tratamento com drogas 

imunossupressoras, depende da implementação de medidas preventivas e de um 

rápido diagnóstico para o controle de infecções oportunistas (Hierholzer 1992, 

Ohrmalm et al. 2011). 

 Dentre os agentes virais mais frequentes entre pacientes 

imunocomprometidos, destacam-se os vírus da família Herpesviridae, como o 

citomegalovírus, herpesvírus 6 e o vírus varicela zoster, os vírus da família 

Polyomaviridae, os adenovírus humanos (HAdV), o vírus influenza, dentre outros 

(Marr 2012). 

Os adenovírus comumente infectam humanos, causando uma variedade de 

sintomas clínicos. De um modo geral, os sintomas podem ser brandos, como no caso 

de infecções gastroentéricas ou no trato respiratório superior, ou mais graves e menos 

frequentes, como hepatite ou meningoencefalite (Ljungman et al. 2003, Centers for 

Disease Control and Prevention - CDC 2011, Ferreira et al. 2012), o que depende de 

fatores como variante viral e características intrínsecas aos indivíduos infectados, 

como a idade e status imunológico. Em indivíduos imunocompetentes, a infecção por 

HAdV é geralmente bem controlada pelo sistema imunológico (Ljungman et al. 

2003, CDC 2011).  

Apesar dos HAdVs serem reconhecidos como importantes agentes 

oportunistas em pacientes transplantados desde os anos 70 (Myerowitz et al. 1975), 

poucos estudos têm sido realizados tendo como alvo a ocorrência de HAdVs em 

determinados tipos de populações de transplantados, como os pacientes adultos 

submetidos ao transplante de células progenitoras hematopoiéticas (TCPH); a 

maioria das pesquisas são realizadas com pacientes pediátricos (Baldwin et al. 2000, 

Lion et al. 2010, Lo et al. 2013).  
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Em pacientes imunocomprometidos, geralmente ocorre disseminação viral, 

o que pode levar a um agravamento do quadro clínico e contribuindo para uma maior 

taxa de mortalidade nesta população (Leen & Rooney 2005, Ganzenmueller et al. 

2011, Ohrmalm et al. 2011). Outro fator que também contribui para um pior 

prognóstico desses pacientes é que em parte considerável dos casos, a infecção por 

HAdV não é diagnosticada ou é diagnosticada equivocadamente como doença do 

enxerto contra o hospedeiro (DECH). Nesses casos, uso de terapia imunossupressora 

utilizada agrava ainda mais o quadro clínico do paciente (Walls et al. 2003, 

Ganzenmueller et al. 2011, Marr 2012). Ademais, o tratamento de escolha contra 

esses agentes permanece ainda controverso, não estando ainda bem definido o 

momento certo para o início da terapia (Kojaoghlanian et al. 2003, Chakrabarti 2007, 

Ohrmalm et al. 2011, Marr 2012, Mynarek et al. 2014). 

 

 

1.2 Transplante de medula óssea 

 

O transplante de medula óssea (TMO) é um meio de reestabelecer a 

hematopoese defeituosa em pacientes com doenças hematológicas malignas, tais 

como leucemias e linfomas, ou não-malignas, como aplasia de medula óssea ou 

anemia de Fanconi, bem como tumores sólidos e imunodeficiências que afetam a 

formação e manutenção do tecido sanguíneo (Amos & Gordon 1995, Seber et al. 

2010). O TMO é caracterizado pela coleta das células-tronco da medula do doador, 

que pode ser o próprio paciente (transplante autólogo) ou um doador compatível 

(transplante alogênico, aparentado ou não), seguida da infusão dessas células no 

paciente após um período de condicionamento (Lima et al. 2012). As células 

progenitoras hematopoiéticas (CPH) da medula óssea infundidas são capazes de se 

implantar na medula óssea do paciente e se diferenciarem em todas as células 

sanguíneas maduras, mantendo a capacidade de autorrenovação (Mendrone Junior 

2009).  

O primeiro relato de infusão de medula óssea data de 1939, quando um 

paciente recebeu as células de seu irmão na tentativa de tratar uma aplasia medular 

(Osgood et al. 1939). Entretanto, somente nas décadas de 50 e 60 começaram a se 
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formar as bases científicas do TMO, com estudos envolvendo a irradiação corporal 

total de doses mieloablastivas em cães e roedores, seguidas de posterior recuperação 

por meio da infusão de medula de doadores aparentados (Lorenz et al. 1951, Thomas 

et al. 1962). Em 1969, o primeiro TMO bem sucedido foi realizado nos Estados 

Unidos por Thomas e colaboradores, em um paciente com leucemia que recebeu 

doses letais de irradiação corporal total, seguido da infusão de células da medula de 

seu irmão (Thomas et al. 1975). 

O grau de compatibilidade imunológica entre o doador e o paciente é 

essencial para o sucesso do transplante. Os antígenos leucocitários humanos (HLA), 

codificados pelo complexo de histocompatibilidade principal, são as proteínas que 

mais influenciam na compatibilidade do enxerto, e há maior probabilidade de irmãos 

serem HLA idênticos. Nesse contexto, quanto maior a divergência entre paciente e 

doador, maior a probabilidade de desenvolvimento de DECH; entretanto, a doação de 

enxertos HLA idênticos não exclui a probabilidade de desenvolver essa complicação 

(Castro Junior et al. 2001, Harris et al. 2013). A incompatibilidade do grupo 

sanguíneo, embora não esteja relacionada à DECH, está associada a um aumento da 

mortalidade dos pacientes transplantados (Jagasia et al. 2012). 

A medula óssea é a principal fonte de células hematopoiéticas. Entretanto, o 

sangue periférico, após tratamento com quimioterápicos e/ou fatores de crescimento 

hematopoético que mobilizam as células do compartimento medular para a periferia, 

possibilita também a coleta de CPH suficientes para o transplante, porém em 

números menores (Mendrone Junior 2009). O fato das células periféricas possuírem 

grandes quantidades de linfócitos maduros e células natural killer diminui o risco de 

recidiva da malignidade devido ao efeito ‘enxerto contra leucemia’, em que o enxerto 

reconhece antígenos tumor-específicos expressos pelas células malignas, 

estimulando a sua eliminação; há, porém, um aumento da frequência de DECH 

crônica nesses pacientes (Vigorito & Souza 2009). O sangue de cordão umbilical 

possui também células transplantáveis, com a vantagem de haver menor incidência 

de DECH nesse tipo de transplante; entretanto, a reconstituição de determinadas 

subpopulações de células, como os neutrófilos e plaquetas, é mais lenta, além do 

número limitado de células que podem ser recuperadas do sangue de cordão 

(Vigorito & Souza 2009). 
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No transplante alogênico de células progenitoras hematopoiéticas (TACPH), 

o paciente deve passar por um período de condicionamento pré-transplante, onde o 

sistema imune deve sofrer uma ablação praticamente total, a fim de se erradicar a 

doença residual do paciente, assim como evitar o estabelecimento de uma resposta de 

rejeição às CPH transplantadas (Reis & Visentainer 2004). Nessa fase, os receptores 

ficam vulneráveis a uma série de infecções. O reestabelecimento funcional dos 

linfócitos e células imunes efetoras é um processo lento e gradual, processo que pode 

durar mais de um ano (Mir & Battiwalla 2009). 

A frequência de pacientes que obtiveram sucesso com o TACPH tem 

aumentado exponencialmente devido ao crescente conhecimento do sistema de 

histocompatibilidade humano; entretanto, a doença do enxerto contra o hospedeiro e 

as infecções ainda representam as mais comuns complicações após o transplante 

alogênico, sendo as principais causas de morbidade e mortalidade (Naoum et al. 

2002, Lima et al. 2012). 

Após o período de condicionamento, os pacientes ficam muito susceptíveis 

a infecções, pois nessa fase a memória imunológica, bem como a ativação da 

resposta imune, estão prejudicadas, sendo importante uma vigilância constante e o 

desenvolvimento de estratégias de tratamento preventivo contra as infecções (Luke et 

al. 2013). A profilaxia contra bactérias é realizada com antibióticos de largo espectro, 

considerando-se os patógenos mais frequentes do local onde o transplante é 

realizado. O uso profilático de fluconazol contra fungos tem também um impacto 

positivo nesses pacientes (Castro Junior et al. 2001). Para a profilaxia contra 

infecções virais, recomenda-se o uso de aciclovir, prevenindo principalmente a 

reativação dos herpesvírus (Nucci & Maiolino 2000, Castro Junior et al. 2001). 

Entretanto, estudos recentes têm demonstrado que outros vírus, tais como 

citomegalovírus, poliomavírus, adenovírus, norovírus, dentre outros, podem causar 

infecções nesses pacientes, podendo contribuir para um pior prognóstico, inclusive 

resultando em óbito (Marr 2012, Lemes et al. 2014) 
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1.2.1 Doença do enxerto contra o hospedeiro 

 

A DECH é uma complicação decorrente da ativação de células T do doador, 

que reconhecem como estranho o tecido do receptor, podendo se apresentar na forma 

aguda ou crônica. Todos os pacientes que receberam CPH alogênicas estão sujeitos a 

desenvolver a DECH. As manifestações clínicas podem afetar principalmente a pele, 

o fígado, o trato gastrointestinal, os olhos e o sistema linfoide (Azevedo 2010, 

Bouzas et al. 2010). Mesmo em transplantes com enxertos HLA idênticos, a 

ocorrência de DECH moderada a grave acontece em cerca de 40% dos casos, devido 

à presença de determinados antígenos incompatíveis e que não são detectados pelos 

métodos tradicionais de tipagem (Castro Junior et al. 2001, Jagasia et al. 2012). 

Por definição, a DECH aguda manifesta-se até cem dias após o transplante, 

a partir da data da enxertia (Castro Junior et al 2001). A graduação clínica da DECH 

aguda ocorre de acordo com a gravidade e porcentagem da pele atingida, dos níveis 

de bilirrubina no sangue e do volume diário de diarreia, variando de I (leve) a IV 

(risco de vida) (Tabela 1). O tratamento é realizado somente em DECH grau II ou 

superior, com o uso de diferentes combinações de metotrexato, ciclosporina, 

corticoides, tacrolimus e micofenolato-mofetil. Entretanto, o tratamento leva a uma 

supressão do sistema imunológico, propiciando o aparecimento de infecções 

oportunistas (Balman et al. 2009). 

 

Tabela 1. Graduação clínico-laboratorial da DECH aguda. 

 
Fonte: Castro Junior et al. 2001. 
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A DECH crônica se expressa como uma doença crônica auto-imune, a partir 

de cem dias após o transplante. Sua graduação pode ser em limitada ou extensa, de 

forma que a DECH limitada ocorre quando envolve porções localizadas da pele ou 

disfunção hepática. A DECH extensa é caracterizada quando há envolvimento 

generalizado da pele, e/ou disfunção hepática, associadas à necrose e cirrose, 

envolvimento ocular, envolvimento das glândulas salivares ou mucosa oral e/ou 

envolvimento de outros órgãos alvo (Castro Junior et al. 2001). Na maioria das 

vezes, trata-se a DECH crônica com o uso de diferentes combinações de 

prednisolona e ciclosporina. Nos casos de DECH extensa onde não há resultado 

satisfatório com esses fármacos, são exigidos tratamentos prolongados com 

talidomida, azatioprina, tacrolimus, micofenolato-monofetil ou psoraleno associado à 

radiação ultravioleta (Peters et al. 2000, Castro Junior et al. 2001, Bouzas et al. 

2010).  

 

 

1.3 Histórico dos adenovírus 

 

Em 1953, Rowe e colaboradores tentavam estabelecer culturas a partir de 

tecidos de adenoides e amigdalas para utilizarem em estudos sobre vírus 

responsáveis pelo resfriado comum, quando perceberam que um agente transmissível 

causava degeneração das células em cultura (Rowe et al. 1953). No ano seguinte, 

foram relatados casos de doença febril respiratória em militares americanos, 

inicialmente com suspeita de infecção pelo vírus influenza. Entretanto, como esse 

não foi identificado em ambos os casos, percebeu-se que o agente em questão 

tratava-se de um novo vírus (Hilleman & Werner 1954, apud Ginsberg 1999). 

Inicialmente estes agentes foram chamados de ‘vírus da degeneração da adenoide’, 

‘vírus adenoide-faríngeo’ e ‘vírus da doença respiratória aguda’, até que em 1956 

adotou-se o nome adenovírus, em razão do tipo de células em que o vírus foi 

originalmente isolado (Enders et al. 1956). 

Desde sua descoberta, vários estudos foram realizados inoculando-se 

diferentes variantes de HAdV em voluntários humanos para uma melhor 

compreensão da patogênese viral (Lichtenstein & Wold 2004). Desta forma, uma 
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ampla gama de sintomas, além dos relacionados ao trato respiratório, foi aos poucos 

sendo associada à infecção por esses vírus em humanos, como queratoconjuntivite, 

gastroenterite, hepatite, miocardite, cistite hemorrágica, dentre outros (Lichtenstein 

& Wold 2004, Wold & Ison 2013).  

Em 1962, um estudo demonstrou que determinado tipo de adenovírus era 

capaz de induzir a formação de tumores malignos em roedores, e pela primeira vez o 

potencial oncogênico foi associado a um vírus patogênico em humanos (Trentin et al. 

1992). Ainda não há evidências da relação entre nenhum HAdV e o desenvolvimento 

de tumores malignos em humanos. Entretanto, a capacidade de induzir tumores em 

roedores atribuiu aos adenovírus grande importância como modelo de estudo para a 

análise dos mecanismos da oncogênese (Wold & Ison 2013). 

Em 1966, a baixa imunidade de um paciente pediátrico foi associada à 

infecção disseminada por HAdV, resultando no óbito da criança (Wigger & Blank 

1966). Posteriormente, em 1975, foi relatado pela primeira vez um caso fatal de 

HAdV em um paciente transplantado, cuja fonte de infecção foi atribuída à uma 

infecção no rim do doador (Myerowitz et al. 1975). A partir da década de 80, com o 

desenvolvimento de métodos moleculares para o estudo dos vírus, a emergência da 

síndrome da imunodeficiência adquirida e o aumento crescente da realização de 

transplantes, foi sendo cada vez mais estabelecida a relação entre infecção por HAdV 

e complicações em pacientes imunocomprometidos (Kojaoghlanian et al. 2003). 

 

 

1.4 Taxonomia e classificação dos adenovírus 

 

Os adenovírus pertencem à família Adenoviridae, a qual é composta por 

cinco gêneros: Atadenovirus, Aviadenovirus, Ichtadenovirus, Mastadenovirus e 

Siadenovirus. Somente os adenovírus pertencentes ao gênero Mastadenovirus 

possuem importância patogênica para humanos, podendo ainda infectar diversos 

mamíferos como morcegos, bovinos, equinos, caninos, murinos, ovinos, porcinos e 

símios (International Committee on Taxonomy of Viruses – ICTV 2013).  

Os HAdV são subdivididos em sete espécies, de A à G, classificados de 

acordo com suas características biológicas, imunológicas, genéticas e bioquímicas. 
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Foram oficialmente reconhecidos, até o momento, 57 sorotipos, classificados por 

meio de reações de hemaglutinação e soroneutralização, e agrupados da seguinte 

forma: espécie A (Ad12, 18, 31), espécie B (Ad3, 7, 11, 14, 16, 21, 34, 35, 50, 55), 

espécie C (Ad1, 2, 5, 6, 57), espécie D (Ad8-10, 13, 15, 17, 19, 20, 22-30, 32, 33, 36-

39, 42-49, 51, 53, 54, 56), espécie E (Ad4), espécie F (Ad40 e 41) e espécie G 

(Ad52) (De Jong et al. 1999, Jones et al. 2007, ICTV 2013, Wold & Ison 2013).  

Recentemente, uma nova classificação baseada em análises da sequência 

genômica completa dos adenovírus utilizando bioinformática foi proposta, sugerindo 

a existência de 68 diferentes tipos de HAdV, incluindo novos vírus emergentes e 

recombinantes (Seto et al. 2011, Buckwalter et al. 2012, Ghebremedhin 2014). 

 

 

1.5 Estrutura e replicação viral 

 

As partículas de adenovírus não possuem envelope, têm capsídeo com 

simetria icosaédrica e diâmetro de aproximadamente 90 nm (Figura 1) (Leen & 

Rooney 2005, Nemerow et al. 2012). O capsídeo viral é formado por 252 

capsômeros, sendo 240 hexagonais designados de hexons, que formam as 20 faces 

triangulares do icosaedro, e 12 pentagonais denominados pentons, que formam os 

vértices do icosaedro (Maizel et al. 1968, Stewart et al. 1993). De cada penton 

projeta-se uma fibra, que apresenta em sua extremidade uma esférula que possui 

propriedades imunogênicas e função de adsorção da partícula à célula alvo (Henaff et 

al. 2011). 
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Figura 1. Representação esquemática da partícula de adenovírus. 

Adaptado de Martin (2012). 

 

A partícula viral infecciosa (Figura 1), ou vírion, é composta por 11 

proteínas estruturais, sendo sete formadoras do capsídeo e quatro que, circundadas 

pelas proteínas do capsídeo, juntamente com o genoma formam o core viral. O 

capsídeo viral é formado pelos polipeptídios II, III, IIIa, IV, VI, VIII e IX. O hexon é 

formado por três moléculas da proteína II, sendo o mais abundante do vírion, e 

possui quatro regiões conservadas (C1 a C4) e três regiões variáveis (V1 a V3) 

(Ebner et al. 2005). O penton é formado por cinco moléculas da proteína III, sendo 

cada um a base de uma fibra, formada por três cópias da proteína IV. A proteína IIIa 

é associada ao hexon que circunda o penton, e funciona como uma ponte entre o 

hexon e a proteína VII do core. As proteínas VI, VIII e IX conferem estabilidade ao 
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hexon, sendo que as proteínas VI e VIII funcionam ainda como uma ponte entre 

elementos do capsídeo e do core viral (Everitt et al. 1973, 1975, Martin 2012, 

Nemerow et al. 2012). 

O core viral é formado pelas proteínas V, VII, X e TP. A proteína V forma 

uma ponte entre o core e o capsídeo, ligando-se na base do penton. A proteína VII 

tem função análoga às histonas, condensando e empacotando o genoma viral. A 

proteína TP (terminal protein), localizada na extremidade 5´ do genoma viral, 

funciona como um iniciador na replicação (Everitt et al. 1975, Fredman & Engler 

1993). A proteína X não tem função bem conhecida, apesar de ter sido provado in 

vitro que ela precipita o DNA, o que sugere uma função de condensação do genoma 

no core viral (Anderson et al. 1989). 

O genoma dos adenovírus consiste de uma molécula de ácido 

desoxirribonucleico de fita dupla linear (dsDNA) (Figura 2). Em 1984, o genoma 

completo do adenovírus (Ad2) foi sequenciado pela primeira vez (Roberts et al. 

1984) e, desde então, diversos outros têm sido sequenciados, revelando genomas de 

aproximadamente 35000 pares de bases (Davison et al. 2003, Berk 2013). O hexon, 

que possui aproximadamente 2800 pares de bases, apresenta relativamente pouca 

variação entre os diferentes sorotipos de HAdV, sendo a região mais conservada do 

genoma, propiciando o estabelecimento de testes altamente específicos que detectam 

todos os sorotipos virais (Ebner et al. 2005). 

 

 

 

 

Figura 2. Representação esquemática da organização genômica dos adenovírus 

do gênero Mastadenovirus (adaptado de Davison et al. 2003) 
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O ciclo replicativo é dividido em duas fases, separadas pelo início da 

replicação do DNA viral. Os eventos iniciais incluem a adsorção, penetração, 

transporte do DNA viral ao núcleo e expressão dos genes imediatos. O genoma 

contém cinco unidades transcricionais imediatas, relacionados com a ativação da 

transcrição e indução da célula hospedeira a entrar na fase S da replicação (E1A), 

bloqueio da apoptose (E1B), replicação do DNA (E2), modulação da resposta imune 

do hospedeiro contra a infecção (E3) e modulação da replicação do DNA, apoptose e 

exportação do mRNA (E4). São quatro as unidades intermediárias, relacionadas com 

a expressão de IX do capsídeo (IX), montagem do capsídeo (IVa2 e L4 

intermediário) e replicação (E2 tardio). Por fim, a unidade transcricional tardia 

codifica principalmente proteínas que estão envolvidas no capsídeo e montagem 

viral. Ao final do ciclo, aproximadamente 104 partículas virais são produzidas por 

célula (Berk 2013). 

 

 

1.6 Propriedades biológicas dos adenovírus  

 

Por não possuírem envelope, apresentarem capsídeo bem organizado e 

genoma composto por DNA, os adenovírus são bastante estáveis em condições 

ambientais, resistindo por longos períodos em meio líquido ou em superfícies em 

estado dessecado, resistindo até mesmo a agentes químicos desnaturantes, 

dependendo de suas concentrações e tempo de incubação (Gordon et al. 1993, 

Mattner et al. 2008). Alguns sorotipos de adenovírus apresentam resistência também 

ao processo de tratamento de águas de esgoto (Mena & Gerba 2009). Constatou-se 

ainda que esses vírus são mais resistentes à luz ultravioleta quando comparados com 

outros vírus transmitidos pela água (Nwachuku et al. 2005).  

Essas características fazem dos adenovírus candidatos em potencial para 

serem utilizados, juntamente com parâmetros físico-químicos e bacteriológicos, 

como agentes indicadores de qualidade das águas (Tavares et al. 2005, Gibson 2014).  

Para a inativação dos HAdV, recomenda-se a desinfecção de superfícies ou 

equipamentos com álcool etílico a 70% ou soluções de cloro à 5000 partes por 

milhão (Rutala et al. 2006). 



 

 

 

 

 12 

1.7 Patogenia viral e quadro clínico de indivíduos infectados 

 

Os HAdVs podem ser transmitidos pela via fecal-oral, principalmente 

através do contato direto de indivíduo susceptível com fezes ou objetos 

contaminados contendo partículas virais viáveis; pela via respiratória; através do 

contato do vírus com a conjuntiva ocular; ou até mesmo por transplante de órgãos 

que contém os vírus na forma latente (Runde et al. 2001, CDC 2011, Wold & Ison 

2013). 

Existem várias moléculas na superfície de células de humanos que 

funcionam como receptores para os HAdVs, tornando estes agentes 

consideravelmente ubíquos quanto ao sítio de entrada no organismo. São atualmente 

reconhecidos como receptores de adenovírus: receptor de coxsackie e adenovírus 

(CAR – diversos sorotipos das espécies A, C, D, E e F); CD46 (diversos sorotipos da 

espécie B e um sorotipo da espécie C); CD80 e CD86 (adenovírus tipo 3); ácido 

siálico (diversos sorotipos da espécie D); algumas integrinas, dentre outros 

receptores (Zhang & Bergelson 2005).  

O período de incubação dos HAdVs em indivíduos saudáveis varia de dois a 

quatorze dias, sendo a doença geralmente autolimitada (CDC 2011, Tebruegge & 

Curtis 2012). Os HAdVs se replicam inicialmente, principalmente, em células do 

epitélio respiratório não-ciliado, como nas tonsilas e adenoides, além de poderem se 

replicar de forma limitada em linfócitos, ou em células maduras das vilosidades do 

intestino delgado, dependendo do sorotipo viral (Lukashok & Horwitz 2006). A 

partir dos sítios primários de infecção, os adenovírus podem atingir as vias 

circulatórias e produzir infecções em diversos tecidos do organismo, de forma que 

esses vírus já foram detectados em praticamente todos os órgãos dos humanos. Em 

pacientes que receberam órgãos sólidos, os adenovírus comumente atingem o órgão 

transplantado (Hierholzer 1992). Os HAdVs são excretados em elevado número de 

partículas virais nas fezes e pelas vias respiratórias de indivíduos infectados, 

atingindo também as vias urinárias de alguns indivíduos, dependendo da espécie e 

sorotipo (Wold & Ison 2013).  

De uma forma geral, a maioria dos adenovírus podem provocar infecções do 

gastrointestinais e respiratórias, podendo causar também infecções oculares ou 
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urinárias, dependendo da espécie e sorotipo (Wadell 1984, Wold & Ison 2013) 

(Tabela 2). Entretanto, deve-se ressaltar que os adenovírus podem ser excretados 

pelas fezes de indivíduos infectados, independentemente do sítio primário de 

replicação viral e quadro clínico, mesmo após uma resposta humoral efetiva, e essa 

excreção pode perdurar por meses (Roy et al. 2011, Wold & Ison 2013). 

 

Tabela 2. Infecções associadas às espécies e sorotipos de Adenovírus. Adaptado 

de Wold & Ison 2013 

Espécie Sorotipos Principais sítios de infecção 

A 12, 18, 31 Respiratório, urinário, GI 

B 3, 7, 11, 14, 16, 21, 34, 35, 50, 55 Respiratório, ocular, urinário, GI 

C 1, 2, 5, 6, 57 Respiratório, urinário, GI 

D 8-10, 13, 15, 17, 19, 20, 22-30, 32, 

33, 36-39, 42-49, 51, 53, 54, 56 

Ocular, GI 

E 4 Ocular, respiratório 

F 40, 41 GI 

G 52 GI 

GI - Gastrointestinal 

 

Os HAdVs podem estar associados a diversas síndromes como: resfriado, 

faringite, bronquite, doença respiratória aguda, pneumonia, conjuntivite, 

gastroenterite, intussuscepção, cistite, doenças exantemáticas e febre. Os vírus 

podem ainda atingir o sistema nervoso central, causando meningite asséptica, 

meningoencefalite e encefalite, principalmente em imunocomprometidos 

(Kojaoghlanian et al. 2003, Lema et al. 2005, CDC 2011, Tebruegge & Curtis 2012). 

Esses vírus podem ainda causar infecções persistentes assintomáticas nas tonsilas, 

adenoides e intestino, podendo ser excretados por meses e até por anos (CDC 2011, 

Roy et al. 2011), o que facilitaria ocorrência de infecções nosocomiais (Leruez-Ville 

et al. 2006, Mattner et al. 2008). A excreção prolongada aliada à elevada resistência 

viral propicia a ocorrência de surtos de adenovírus principalmente em hospitais, onde 

a infecção por esses vírus pode levar a quadros clínicos mais graves (Paris et al. 

2014). 
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1.8 Imunidade aos adenovírus 

 

O principal mecanismo de proteção aos HAdVs consiste da imunidade 

mediada por anticorpos, que é sorotipo-específica, protegendo o indivíduo de 

reinfecções por um mesmo sorotipo viral. Os anticorpos aparecem cerca de sete dias 

após o aparecimento dos sintomas. Os principais epítopos reconhecidos pelos 

anticorpos neutralizantes estão localizados no hexon e na fibra viral, de forma que os 

anticorpos específicos e neutralizantes para a fibra e penton inibem a sua adsorção 

aos receptores do hospedeiro, impedindo assim o estabelecimento da infecção 

(Norrby 1969, Kojaoghlanian et al. 2003, Wold & Ison 2013). 

A imunidade celular também é importante para a resolução da infecção, e as 

células Natural Killer (NK) são uma das primeiras a agir contra células infectadas 

pelo vírus, de forma que sua deficiência foi relatada em casos de infecção grave e 

fatal por HAdV. Valores elevados das interleucinas 6 e 8 e do fator de necrose 

tumoral alfa no soro, produzidas no processo de resposta celular, estão associados à 

infecção grave e fatal por adenovírus (Mistchenko et al. 1994, 1998). 

O desenvolvimento de linfócitos CD4+ e CD8+ específicos são importantes 

para limitar a produção de novas partículas de HAdVs, agindo de forma coordenada 

principalmente contra epítopos da região mais conservada, o hexon, sendo observada 

certa reação cruzada na resposta contra diferentes sorotipos (Wold & Ison 2013). 

Entretanto, os adenovírus codificam para proteínas imunorregulatórias que podem 

atenuar a resposta imune, sendo estas principalmente codificadas pelo gene E3 

(Kojaoghlanian et al. 2003). Essas proteínas ligam-se às moléculas do complexo 

principal de histocompatibilidade (MHC), impedindo o seu transporte à superfície 

celular e, consequentemente, dificultando o reconhecimento de antígenos virais e a 

destruição de células infectadas por HAdV (Wold & Ison 2013).  

Na maioria dos indivíduos imunocompetentes ocorre a proliferação de 

células T CD4+ após a infecção por HAdV, principalmente do subtipo Th1 

(Chirmule et al. 1999). Nos casos de infecção com manifestações clínicas graves e 

até fatais por HAdV em pacientes pediátricos, foi observada uma depleção 

significativa de células T CD4+, células T CD8+, células NK efetoras e células B1, 

dentre outros subtipos (Mistchenko et al. 1998). Estes dados sugerem que, em 
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pacientes que foram submetidos ao TACPH, um dos fatores que podem estar 

associados à maior gravidade da infecção seja a deficiência da resposta imune 

mediada por células T (Feuchtinger et al. 2004). 

 

 

1.9 Métodos diagnósticos 

 

As infecções por HAdV são muitas vezes difíceis de serem diferenciadas de 

outras viroses respiratórias, de algumas infecções bacterianas, e de infecções 

gastrointestinais por outros patógenos, em função da semelhança dos sintomas que 

podem ser apresentados pelos pacientes no curso da infecção. Atualmente, vários 

métodos diagnósticos estão disponíveis para a detecção dos adenovírus. Esse vírus 

pode ser detectado em uma variedade de espécimes clínicos, como aspirado 

nasofaríngeo, swab de garganta, nariz ou conjuntiva, líquor, sangue, urina, fezes e 

biópsias de diferentes órgãos ou tecidos, de forma que a obtenção da amostra mais 

adequada depende do quadro clínico apresentado pelo paciente (Wold & Ison 2013, 

Tebruegge & Curtis 2012). 

O isolamento viral por meio de cultura celular pode ser utilizado no 

diagnóstico dos HAdVs, visto que estes se replicam bem em uma variedade de 

células, produzindo efeito citopático típico geralmente em dois a cinco dias. As 

células mais utilizadas para este fim são as células de rim de embrião humano (HEK) 

(Kojaoghlanian 2003). Para o cultivo dos adenovírus Ad40 e 41, considerados mais 

fastidiosos, tem-se utilizado células conjuntivais Chang, HEp-2, células terciárias de 

rim de macaco Cynomolgus, células de rim de embrião humano transformadas com 

DNA de Ad5 (HEK-293) e células derivadas de adenocarcinoma de pulmão humano 

(A-549) (De Jong et al. 1983). A detecção do vírus após o cultivo in vitro pode ser 

realizada através das técnicas de imunofluorescência, teste de fixação do 

complemento, inibição da hemaglutinação e soroneutralização, além de métodos 

moleculares como PCR ou PCR em tempo real (Wold & Ison 2013). 

A microscopia eletrônica (ME) pode ser utilizada na detecção de HAdV 

diretamente no espécime clínico ou em material proveniente da replicação viral in 

vitro. Esta metodologia permite que se observe a morfologia característica destes 
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agentes de forma rápida e específica, entretanto uma das desvantagens é a baixa 

sensibilidade, que permite a observação de partículas a partir de amostras clínicas 

contendo mais que 106 partículas por mL de amostra (Wold & Ison 2013). Uma 

forma de se aumentar a sensibilidade de detecção seria a utilização da 

Imunomicroscopia eletrônica, que preconiza a incubação prévia da amostra com um 

soro hiperimune, permitindo assim a detecção do vírus em amostras que tenham um 

menor número de partículas de HAdV (Cardoso et al. 1992). 

Os testes de imunocromatografia e ensaios imunoenzimáticos (EIE) podem 

também ser utilizados para a detecção de antígeno viral ou anticorpos de maneira 

específica e sensível, sendo utilizado principalmente para a detecção dos adenovírus 

Ad40 e Ad41, tendo como alvo, geralmente, antígenos da proteína do hexon. 

Entretanto, dependendo do momento da infecção ou quando a replicação viral ocorre 

em outro sítio diferente do intestino, a carga viral nas fezes pode ser insuficiente para 

a detecção por estes métodos (Raboni et al. 2003b, Walls et al. 2003, Zlateva et al. 

2005). 

Os métodos moleculares são bastante eficientes na detecção do material 

genético dos HAdVs, especialmente em amostras nas quais a carga viral é bastante 

reduzida para a detecção por outros métodos. Na reação em cadeia pela polimerase 

(Polymerase Chain Reaction - PCR), tem-se utilizado, para a triagem de amostras, 

pares de iniciadores que têm como alvo regiões parciais do hexon, que são bastante 

conservadas entre as variantes de adenovírus (Allard et al. 1990, Watanabe et al. 

2005). Os HAdVs podem ainda ser caracterizados utilizando-se a Nested-PCR, com 

pares de iniciadores que têm como alvo sequencias mais internas aos iniciadores 

consensuais, que apesar de flanquearem uma região conservada, podem ser 

heterogêneas o suficiente para permitir a diferenciação de sorotipos (Allard et al. 

1992, Puig et al. 1994, Ebner et al. 2005). 

Recentemente, diversos protocolos de reações de PCR em tempo real têm 

sido desenvolvidos com o intuito de determinar a carga viral em amostras clínicas. 

Esta metodologia possui a grande vantagem de permitir a quantificação de cópias 

genômicas do agente em questão, é rápida e bastante sensível e específica, e dentre 

as desvantagens estão o custo elevado, a necessidade de pessoal treinado e 
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equipamento adequado (Heim et al. 2003, Ganzenmueller & Heim 2012, Henke-

Gendo et al. 2012). 

Pode-se ainda utilizar a técnica de Polimorfismo de Comprimento de 

Fragmentos de Restrição (Restriction Length Fragment Polymorphysm - RFLP) que 

utiliza enzimas de restrição, de origem bacteriana, para a clivagem de fragmentos 

obtidos da reação de Nested-PCR, permitindo assim a classificação dos adenovírus 

em sorotipos (Saitoh-Inagawa et al. 1996).  

O sequenciamento genômico, seguido de análise filogenética, é também 

utilizado para a caracterização molecular, através da determinação da sequência 

nucleotídica de regiões parciais ou do genoma viral completo, podendo assim ser 

feita uma análise comparativa das amostras caracterizadas com outros isolados de 

diferentes partes do mundo (Shimada et al. 2004). 

Apesar da variedade de métodos diagnósticos disponíveis para a detecção 

dos HAdV, a eficácia da detecção depende muito do tipo de amostra analisada, visto 

que esses vírus podem se replicar em diversos sítios diferentes, do tempo da 

infecção, apesar da excreção que pode ser prolongada nas fezes ou secreções 

respiratórias, e principalmente das técnicas utilizadas, que podem possuir 

sensibilidade variada (Wold & Ison 2013). 

 

 

1.10 Epidemiologia dos adenovírus humanos 

 

Infecções causadas por HAdV ocorrem em indivíduos de todas as idades e 

em diversas partes do mundo (Ramani & Kang, 2009, CDC 2011, Luksic et al. 2013, 

Walker & Ison 2014). Devido à inespecificidade dos sintomas, o estudo da 

epidemiologia dos adenovírus depende de técnicas laboratoriais específicas para sua 

detecção e caracterização, de forma que talvez sua ocorrência seja subestimada 

(Walls et al. 2003, Wold & Ison 2013). Os percentuais de detecção de HAdV variam 

de acordo com o local e tipo de amostra clínica analisada, entretanto estima-se que 

sejam responsáveis por aproximadamente 8% de todas as infecções virais 

clinicamente relevantes em todo o mundo (Wold & Ison 2013).  
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Dados epidemiológicos sugerem que a maioria dos casos de infecção por 

HAdV no mundo ocorra nos primeiros cinco anos de vida, sendo responsável por 5 a 

15% das infecções no trato respiratório superior e 5% das infecções no trato 

respiratório inferior (Tebrugge & Curtis 2012). Esses vírus são também importantes 

causadores de gastroenterite. Dados da Ásia demonstraram que aproximadamente 

4,4% dos pacientes pediátricos com gastroenterite apresentavam adenovírus nas 

fezes (Li et al. 2005). No mundo, a frequência dos HAdVs entéricos varia de 1,4 a 

10%, dependendo do local avaliado (Ramani & Kang 2009). 

No Brasil, os índices de positividade apresentam grandes variações. Um 

estudo realizado com amostras diarreicas de crianças do Rio de Janeiro, Niterói, Juiz 

de Fora e Londrina verificou a prevalência dos HAdVs entéricos em 1,5% dos casos 

(Soares et al. 2002). Um levantamento envolveu estudos em todo o país em um 

período de 10 anos, com pacientes de diversas idades apresentando doença 

semelhante à influenza. Nesse estudo, 37.120 amostras de secreção nasofaríngea 

foram analisadas, verificando-se a positividade paras adenovírus em 2% das amostras 

(Freitas 2013). Outro estudo realizado no Rio de Janeiro envolvendo pacientes com 

conjuntivite constatou a prevalência do vírus em 60% das amostras de secreção 

ocular (Maranhão et al. 2009).  

No Centro-Oeste, um trabalho envolvendo crianças hospitalizadas com 

gastroenterite aguda verificou a positividade dos adenovírus em 3,6% das amostras 

fecais (Andreasi et al. 2008). Em Goiânia, um estudo detectou positividade em 1,6% 

das amostras fecais de crianças menores de 11 anos assintomáticas (Camarota et al. 

1992), enquanto outro estudo detectou adenovírus em 2,1% de amostras fecais de 

crianças menores de 5 anos hospitalizadas (Cardoso et al. 1992). 

 

 

1.11 Adenovírus em pacientes submetidos ao TACPH 

 

Os pacientes imunocomprometidos, de uma forma geral, apresentam 

duração dos sintomas mais prolongada quando comparados com indivíduos 

saudáveis, e desenvolvem mais facilmente manifestações mais graves e 

disseminadas, em decorrência de viremia, como cistite hemorrágica, gastroenterite 
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hemorrágica, encefalite, pneumonia, hepatite e falência múltipla dos órgãos 

(Hierholzer 1992, Chakrabarti 2007, Tebruegge & Curtis 2012). 

No caso de pacientes que foram submetidos ao TACPH, a infecção por 

HAdV pode ser consequência de diferentes situações: da reativação viral em 

células previamente infectadas do próprio hospedeiro, da infecção recente antes 

do período de condicionamento, do transplante de células infectadas, ou ainda em 

razão de infecção nosocomial. Tem-se relatado que a infecção é mais comum em 

pacientes apresentando a doença do enxerto contra o hospedeiro, que pode ter a 

infecção agravada pelo tratamento imunossupressivo utilizado nesses casos 

(Chakrabarti 2007). Além dos sintomas anteriormente citados, verificam-se os 

sintomas gastrointestinais como uma das mais comuns manifestações clínicas nos 

pacientes infectados (Lion et al. 2003, Mynarek et al. 2014).  

Alguns estudos sugerem que a detecção de DNA dos HAdV nas fezes 

pode preceder a viremia ou infecção disseminada (Lion et al. 2003, Lion et al. 

2010, Mynarek et al. 2014). A confirmação desta hipótese, através de mais 

estudos que realizassem a triagem de amostras de soro e fezes de pacientes, antes 

e após o transplante, poderia ser utilizada como potencial forma de se evitar a 

doença disseminada, iniciando-se o tratamento no momento adequado.  

Dentre os fatores de risco associados à infecção por adenovírus em 

pacientes submetidos ao TACPH estão a idade, principalmente nos pacientes 

pediátricos, a depleção de células T, o próprio transplante alogênico, a ocorrência de 

doença do enxerto contra o hospedeiro, a irradiação de corpo inteiro e a medula óssea 

como fonte das células progenitoras. A infecção disseminada, por sua vez, está 

relacionada com a terapia imunossupressora, linfocitopenia, o número de sítios de 

detecção de HAdV e a detecção de carga viral crescente no sangue (Watson et al. 

2012). 

A reconstituição imune, que deve ocorrer após a ablação do sistema imune 

em decorrência do preparo para o transplante, é um processo gradual, de forma que a 

recuperação da imunidade inata ocorre rapidamente, dentro de cem dias após o 

transplante. Entretanto, a recuperação da imunidade adquirida é lenta, de forma que 

células T CD4 podem permanecer em baixa quantidade mesmo dois anos após o 

transplante (Puissant-Lubrano et al. 2014). Nesse contexto, estudos têm relatado que 
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a linfopenia severa em pacientes submetidos ao TACPH (menos de 300 células/mm³) 

está associada à progressão da infecção por adenovírus à doença disseminada e 

frequentemente fatal (Suparno et al. 2004, Erard et al. 2007, Lindemans et al. 2010). 

Ainda, estudos observaram que a infecção por HAdV é mais comum antes do dia 50 

após o transplante, estando essa infecção relacionada à maior carga viral no soro e 

piora do quadro clínico (Baldwin et al. 2000, George et al. 2011, Mynarek et al. 

2014, Rynans et al. 2014). 

Um estudo com pacientes submetidos ao TACPH envolvendo 

transplantados com ou sem depleção de células T verificou que a depleção, além de 

tornar os pacientes mais susceptíveis à infecção viral, era um fator de risco para 

infecção com sintomas clínicos mais graves por HAdV, além da presença de viremia 

(Lee et al. 2013). A persistência viral pode também resultar em patogenia nos 

pacientes imunocomprometidos, os quais podem eventualmente apresentar 

manifestações clínicas associadas à reativação de vírus pré-existentes, como 

consequência da imunossupressão (Kojaoghlanian et al. 2003). Entretanto, os 

mecanismos da infecção latente por HAdV precisam ainda ser elucidados (Wold & 

Ison 2013). 

A incidência dos adenovírus em pacientes imunocomprometidos varia de 

acordo com a idade e o tipo de população estudada, o grau da imunossupressão e os 

métodos utilizados no diagnóstico. Entretanto, os maiores índices de detecção foram 

reportados em pacientes submetidos ao transplante alogênico de células progenitoras 

hematopoiéticas (Kojaoghlanian 2003). A grande maioria dos estudos com pacientes 

submetidos ao TACPH foi realizada com pacientes pediátricos, nos quais a 

incidência reportada varia de 8-50% (Walls et al. 2003, Pagter et al. 2009, 

Gazenmueller et al. 2011, Watson et al. 2012). 

Em um estudo de oito anos realizado nos Estados Unidos envolvendo 

pacientes adultos que receberam transplante de medula, 3% dos pacientes foram 

diagnosticados com adenovírus, de forma que esses pacientes quase sempre 

apresentaram infecções sintomáticas, com uma maior taxa de mortalidade, quando 

comparado a outros pacientes não infectados (La Rosa et al. 2001). Um outro estudo 

de treze anos envolvendo pacientes pediátricos que receberam o TACPH nos Estados 

Unidos relatou que, dos pacientes que apresentaram infecção respiratória, 19% foram 
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causados pelo adenovírus, sendo esse vírus o maior associado à mortalidade dos 

pacientes dentre os vírus analisados (Lo et al. 2013). Em um estudo também com 

crianças transplantadas, verificou-se que a probabilidade de sobrevivência de 

pacientes submetidos ao TACPH era de 15,4% em pacientes infectados por HAdV, 

em comparação com a probabilidade de sobrevivência de 50% em pacientes não 

infectados, sendo, portanto, a infecção por HAdV o maior fator de risco ao óbito 

destes pacientes (George et al. 2011). 

Na Alemanha, um estudo de Runde et al. (2001) constatou que, em 

pacientes pediátricos e adultos submetidos ao TACPH, o risco cumulativo da 

infecção por adenovírus no período de seis meses foi de 29%. Na Inglaterra, um 

estudo retrospectivo envolvendo principalmente crianças relatou que de 527 

pacientes submetidos ao transplante de células progenitoras hematopoiéticas, 100 

apresentaram algum episódio de infecção por adenovírus, sendo este o responsável 

direto pela morte de seis pacientes (Baldwin et al. 2000). Os HAdV das espécies A, 

B, C, D, E e F já foram detectados em amostras sorológicas e fecais de pacientes 

submetidos ao TACPH, com prevalência dos adenovírus da espécie C (Baldwin et al. 

2000, Lion et al. 2010, Kajon et al. 2014, Mynarek et al. 2014). 

No Brasil, existem poucos estudos envolvendo a detecção dos HAdVs em 

pacientes que foram submetidos ao transplante de medula (Machado et al. 2003, 

Raboni et al. 2003a, Raboni et al. 2003b, Watanabe et al. 2013). Raboni et al. 

(2003a), em um estudo retrospectivo com pacientes que realizaram TACPH no 

Paraná que apresentaram infecção no trato respiratório superior, constataram a 

positividade para HAdV somente em dois pacientes, de um total de 722 

transplantados.  

Machado et al. (2003), em um estudo prospectivo com 179 pacientes 

submetidos ao TACPH que apresentaram infecção respiratória, em São Paulo, não 

detectaram positividade para HAdV. Em um estudo prospectivo envolvendo 

diferentes grupos de pacientes (transplantados, internados e funcionários de um 

hospital de São Paulo), foi observada uma taxa de positividade de 29,5% entre os 

pacientes submetidos ao TACPH apresentando infecção respiratória aguda. Estes 

pacientes apresentaram 12 vezes mais chance de se infectarem pelo adenovírus 

quando comparados com os profissionais da saúde do hospital, sendo este o grupo 
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onde houve a maior positividade (Watanabe et al. 2013). Por fim, um estudo 

prospectivo do Paraná envolvendo 75 pacientes submetidos ao TACPH que 

apresentaram cistite hemorrágica, detectou o HAdV na urina de quatro pacientes, 

sendo um antes do transplante e três após o transplante (Raboni et al. 2003b). 

Nenhum dos estudos do Brasil, porém, realizou o monitoramento da positividade 

para HAdV em amostras fecais ou séricas, tampouco a caracterização molecular dos 

HAdVs encontrados na população de pacientes submetidos ao TACPH. No Centro-

Oeste, não há dados referentes ao adenovírus nessa população. 

 

 

1.12 Prevenção e tratamento 

 

Medidas de saneamento básico, educação e higiene pessoal, embora 

auxiliem na diminuição da transmissão, não são suficientes para se evitar por 

completo a transmissão desses agentes. Medidas gerais de prevenção da transmissão 

ou infecção por HAdV consiste em medidas que impeçam o contato do vírus com a 

boca, nasofaringe e mucosa ocular, como lavar as mãos com frequência, evitar 

contado das mãos com o rosto, cobrir a boca e nariz ao espirrar ou tossir, e evitar o 

contato com doentes. Não existe tratamento específico para a infecção por HAdV. A 

maioria das infecções por estes agentes são brandas e autolimitadas, e alguns casos 

mais graves requerem apenas tratamentos paliativos contra os sintomas (CDC 2011). 

Atualmente existe uma vacina oral contra os HAdVs dos sorotipos 4 e 7, 

aprovada em março de 2011 para os militares dos Estados Unidos. A vacina é 

administrada em dois comprimidos, contendo vírus vivo atenuado. No entanto, não é 

disponibilizada para o público em geral. (CDC 2011). 

A resistência dos adenovírus, associada à excreção prolongada dos 

pacientes, é especialmente preocupante em ambientes hospitalares, justamente onde 

esses vírus estão mais propensos a causar severas consequências clínicas (Paris et al. 

2014). A infecção nosocomial por adenovírus tem sido associada ao aumento da 

morbidade e mortalidade de pacientes imunocomprometidos, reforçando a 

importância da adoção de boas medidas de controle de infecção nesses ambientes 

(Choi et al. 2013, Lonngren et al. 2014). 
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Em alguns casos de infecção por HAdV com manifestações clínicas graves 

em pacientes imunocomprometidos, tem-se administrado com certo sucesso o 

cidofovir, um fármaco antiviral que age principalmente contra vírus DNA, inibindo a 

replicação viral, mas com resultados ainda controversos (Legrand et al. 2001, 

Ljungman et al. 2003, Matthes-Martin et al. 2012, Lugthart et al. 2015). O uso de 

cidofovir tem sido relacionado com um decréscimo na mortalidade por HAdV em 

pacientes que foram submetidos ao TACPH, e recomenda-se o seu uso em pacientes 

com depleção de células T ou em casos de tratamento de doença do enxerto contra o 

hospedeiro com altas doses de imunossupressores (Neofytos et al. 2007). A terapia 

deve ser considerada em casos de viremia com mais de 100 000 cópias/mL. No caso 

de pacientes em que o sistema imune não é totalmente reconstituído, ou que não 

toleram o cidofovir, intervenções imunoterápicas como a infusão de linfócitos do 

doador devem ser consideradas (Neofytos et al. 2007). Em um estudo envolvendo 

pacientes transplantados com ausência da reconstituição de células T, o cidofovir 

controlou a viremia de HAdV na maioria dos pacientes, entretanto o fármaco não foi 

capaz de impedir a progressão da viremia em 17% dos casos. Foi constatado que a 

reconstituição das células T é o mais importante no combate à infecção por HAdV, e 

que o monitoramento da carga viral e da reconstituição de linfócitos são essenciais 

para evitar uma exposição desnecessária a tratamentos potencialmente tóxicos 

(Lugthart et al. 2015). 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

 

Os adenovírus humanos (HAdV) estão associados a elevados índices 

de morbidade e mortalidade em indivíduos imunocomprometidos (George et al. 

2011). Apesar da importância desses agentes em pacientes pediátricos 

submetidos a transplante de células progenitoras hematopoiéticas ter sido 

relatada na literatura (Baldwin et al. 2000, Lion et al. 2010, Lo et al. 2013), 

determinados aspectos da patogenia viral, como a associação entre viremia ou 

carga viral com a doença disseminada (Ohrmalm et al. 2011), bem como o 

melhor momento para o início da terapia, principalmente em indivíduos 

adultos, não estão ainda bem esclarecidos (Chakrabarti 2007). A infecção por 

adenovírus pode ainda mimetizar a DECH, e seria essencial que fosse 

estabelecido o diagnóstico diferencial por meio do monitoramento da infecção 

por adenovírus. Ademais, não existe consenso quanto a melhor amostra clínica 

para a triagem desses agentes. Portanto, é de extrema relevância a realização de 

pesquisas relacionada a este agente na referida população a fim de que tais 

aspectos sejam melhor compreendidos. 

Além da análise dos índices de positividade para estes vírus, a 

caracterização molecular das amostras positivas é fundamental para que se 

possa avaliar quais as espécies e subtipos virais acometem mais 

frequentemente estes indivíduos, associando as variantes virais com o quadro 

clínico apresentado. Somente desta forma, uma melhor compreensão da 

epidemiologia molecular desses agentes na referida população poderá ser 

estabelecida. 

O diagnóstico da infecção por HAdVs não faz parte da rotina de 

acompanhamento de pacientes submetidos a transplante, atendidos pelo 

Sistema Único de Saúde, em nenhum centro de referência do Brasil. 

Esperamos, portanto, que os dados obtidos com o presente estudo possam 

auxiliar na determinação da melhor amostra clínica (soro ou fezes) para a 

pesquisa dos HAdV, bem como na padronização e implementação de testes 

diagnósticos sensíveis e específicos para que estes possam, num futuro 
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próximo, ser incluídos na rotina de exames destes pacientes. Desta forma, o 

esquema terapêutico mais eficaz e o melhor momento de sua prescrição 

poderão ser definidos e implementados. 

Finalmente, ao nosso conhecimento, nenhum estudo foi ainda 

realizado no Brasil envolvendo o acompanhamento de pacientes adultos 

submetidos ao TACPH que tenham tido como foco a detecção, determinação 

da carga viral e caracterização molecular dos adenovírus, em associação com 

as características clínicas apresentadas pelos pacientes. 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

 Monitorar a ocorrência de infecção por adenovírus humanos (HAdV) em 

pacientes submetidos ao transplante alogênico de células progenitoras 

hematopoiéticas (TACPH) em um dos centros de referência de transplantes de 

medula óssea do Brasil. 

 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Pesquisar HAdVs em amostras fecais e sanguíneas de pacientes submetidos ao 

TACPH; 

 Determinar a carga viral das amostras positivas para adenovírus; 

 Realizar a caracterização molecular das amostras de HAdV identificadas; 

 Avaliar o padrão de infecção por HAdV nos pacientes submetidos a TACPH, 

correlacionando: quadro clínico, carga viral, excreção viral nas fezes, viremia, 

variante viral e prognóstico dos pacientes. 
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4 MÉTODOS 

 

 

4.1 Delineamento do estudo 

 

Trata-se de um estudo prospectivo descritivo de monitoramento da infecção 

por HAdV em pacientes que foram submetidos ao transplante alogênico de células 

progenitoras hematopoiéticas (TACPH). Foi utilizado como critério de inclusão no 

estudo o tipo de transplante: alogênico e aparentado. Como critério de exclusão foi 

definido o transplante ser do tipo autólogo. O estudo foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da UFG e do Hospital Araújo Jorge (protocolo 429/11) (Anexos 1 

e 2). 

 

 

4.2 Local e material de estudo 

 

A Unidade de Transplante de Medula Óssea (UTMO) do Hospital Araújo 

Jorge/Associação de Combate ao Câncer em Goiás (HAJ/ACCG) foi criada em 2000 

e é o primeiro e único serviço credenciado pelo Ministério da Saúde para este tipo de 

procedimento em todo Centro-Oeste e Distrito Federal pelo Sistema Único de Saúde. 

Nos últimos três anos, a UTMO/HAJ/ACCG realizou uma média anual de 14 

TACPH e 29 transplantes autólogos de células progenitoras hematopoiéticas.  

A UTMO/HAJ possui quatro quartos (217-220) para o atendimento de 

transplantados, com um leito em cada quarto, interligados por um corredor comum. 

Os quartos são equipados com filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air), 

garantindo a filtragem do ar. Cada quarto possui um banheiro individual como 

medida de prevenção de contaminação entre os pacientes, que não podem circular 

livremente no corredor da unidade. O contato com os pacientes só é permitido 

mediante higienização das mãos em uma antessala e utilização de capote estéril e 

máscara descartável. A alimentação dos pacientes é realizada nos quartos de 

internação da UTMO, não sendo permitida a entrada de nenhum alimento trazido de 

fora do hospital, e os pacientes só podem consumir água mineral disponibilizada pelo 

hospital. 
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A população de estudo foi constituída por 21 pacientes, com idades entre 4 e 

61 anos (média de 37 anos), que foram submetidos a TACPH na 

UTMO/HAJ/ACCG. O material de estudo para a pesquisa de adenovírus consistiu de 

amostras de sangue e de fezes dos pacientes que aceitaram participar da pesquisa. As 

amostras clínicas dos pacientes foram coletadas somente após o preenchimento e 

assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) (Apêndice 1). A 

coleta teve início em outubro de 2012, e foi finalizada em outubro de 2014.  

Antes da realização do transplante, foram obtidas uma amostra de sangue e 

uma de fezes dos pacientes. Após o transplante, as amostras de fezes e soro foram 

coletadas, na medida do possível, semanalmente, e sempre que houvesse suspeita 

clínica de infecção por vírus gastroentérico ou suspeita de doença do enxerto contra 

hospedeiro, até a alta do paciente. Após a alta, a coleta foi realizada nas consultas 

ambulatoriais no HAJ. Todo o material biológico coletado foi imediatamente 

encaminhado ao Laboratório de Virologia Humana do Instituto de Patologia Tropical 

e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás (IPTSP/UFG) para processamento 

e armazenamento adequados. 

 A partir da ficha de investigação clínica (Apêndice 2), preenchida por 

médicos e enfermeiros responsáveis, foram obtidas informações sobre os principais 

sintomas e sinais clínicos apresentados pelos pacientes durante o período da 

pesquisa. Os prontuários médicos foram revisados para a obtenção de informações 

clínicas e dados laboratoriais utilizados neste estudo. 

 

 

4.3 Preparo das amostras clínicas 

 

As amostras de sangue total foram submetidas à centrifugação a 1500g por 

10 minutos, e o soro foi separado e dividido em três alíquotas, sendo duas 

armazenadas a -80 e uma a -20°C, até o momento do uso.  

As amostras de fezes foram inicialmente processadas para a obtenção de 

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

sobrenadantes foram separados e as alíquotas estocadas a -20°C e -80°C até o uso.  
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4.4 Pesquisa de HAdV por ensaio imunoenzimático 

 

Para a realização da triagem inicial das amostras de fezes, foi realizado um 

ensaio imunoenzimático, utilizando-se um kit comercial (RIDASCREEN® 

Adenovirus test, R-Biopharm, Germany). O teste RIDASCREEN® Adenovirus 

utiliza micropoços sensibilizados com anticorpos monoclonais, específicos para 

antígenos da proteína hexon dos adenovírus. 

De forma breve, as amostras a serem analisadas foram pipetadas juntamente 

com anticorpos monoclonais biotinilados anti-adenovírus (conjugado 1) nos 

respectivos poços da placa de microtitulação para incubação por uma hora a 

temperatura ambiente. Soluções controle positivo e negativo, fornecidos pelo kit, 

foram utilizadas em triplicata. A placa foi então lavada com tampão de lavagem 

(solução de NaCl fosfatada) por cinco vezes e, em seguida foi pipetado o conjugado 

de estreptavidina-peroxidase (conjugado 2) e realizada mais uma incubação e 

lavagem. Na presença de antígenos de adenovírus nas amostras de fezes, formava-se 

um complexo tipo sanduíche dos anticorpos imobilizados, antígenos de adenovírus e 

os anticorpos conjugados com o complexo biotina-estreptavidina-peroxidase. Após a 

adição de substrato (peróxido de hidrogênio + tetrametilbenzina), foi desenvolvida 

coloração azulada nas amostras positivas.  Através da adição da solução de paragem 

(ácido sulfúrico a 0,5 M) foi observada uma mudança de cor de azul para amarelo, 

sendo a intensidade da coloração proporcional à concentração de antígenos presentes 

na amostra. A densidade óptica de cada amostra foi determinada através da leitura da 

absorbância em leitora de ELISA (ST-360 Microplate Reader, KHB) utilizando-se 

comprimento de onda de 450 nm. O valor do cut-off foi determinado pela média dos 

valores obtidos pelo controle negativo acrescido de 0,15. Foram consideradas 

positivas as amostras com valor 10% acima do valor marginal obtido. 

 

 

4.5 Extração do DNA viral 

 

O DNA viral foi extraído utilizando-se kits comerciais, a partir de 

aproximadamente 100 µg de fezes in natura (QIAamp Stool Mini Kit, QIAGEN), e 

de 200 µL de soro (QIAamp MinElute Spin Kit, QIAGEN), de acordo com os 
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protocolos fornecidos pelo fabricante. A extração do DNA viral foi padronizada 

utilizando-se amostras controle positivas para adenovírus, previamente armazenadas 

no Laboratório de Virologia Humana da UFG. De modo breve, as amostras foram 

inicialmente submetidas a incubações utilizando-se tampões de lise fornecidos pelo 

kit. Em seguida, foram adicionados 500µL de etanol às amostras, que foram 

aplicadas em colunas contendo membrana de sílica enquanto o lisado foi descartado 

por centrifugação. A etapa seguinte consistiu de sucessivas etapas de lavagem 

utilizando 500µL dos tampões fornecidos pelos kits. Por fim, 80µL do tampão de 

eluição fornecido pelo kit foi utilizado para promover a eluição das amostras, que 

foram posteriormente armazenadas a -20°C até o momento do uso. 

 

 

4.6 Pesquisa de HAdV por PCR e Nested-PCR 

 

Para a pesquisa do ácido nucleico de adenovírus foram utilizados protocolos 

de PCR e Nested-PCR descritos por Allard et al. (1992) e Puig et al. (1994). Os 

iniciadores utilizados têm como alvo uma região parcial conservada do hexon. As 

sequências dos iniciadores consenso que foram utilizados são: 5'-

GCCGCAGTGGTCTTACATGCACATC-3′ (hexAA1885) e 5'-

CAGCACGCCGCGGATGTCAAAGT-3′ (hexAA1913), flanqueando um produto 

de 300 pares de bases.  

Para a reação de PCR, 5μL do DNA viral extraído foi adicionado à uma 

mistura com volume final de 25μL, contendo 20mM Tris-HCL pH 8,4, 0,2mM de 

dATP, dCTP, dTTP e dGTP, 1,5mM de MgCL2, 10pM dos iniciadores externos e 1U 

de Taq DNA polimerase. A amplificação ocorreu em 40 ciclos de 94°C 

(desnaturação) por um minuto, 56°C (anelamento) por um minuto e 72°C (extensão) 

por 45 segundos, e uma extensão final de 7 minutos a 72°C.  

Na reação de Nested-PCR, foram utilizados iniciadores com as seguintes 

sequências: 5’-GCCACCGAGACGTACTTCAGCCTG-3’ (nexAA1893) e 5’-

TTGTACGAGTACGCGGTATCCTCGCGGTC-3’ (nexAA1905), flanqueando um 

produto de 143 pares de bases. Para a reação, 1 μL do produto de PCR foi adicionado 

a uma mistura de volume final de 25μL, contendo 20mM de Tris-HCL pH 8,4, 

0,2mM de dATP, dCTP, dTTP e dGTP, 1,5mM de MgCL2, 20pM dos iniciadores 
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externos e 1U de Taq DNA polimerase. A amplificação ocorreu em 25 ciclos de 

94°C (desnaturação) por um minuto, 56°C (anelamento) por um minuto e 72°C 

(extensão) por 45 segundos, e uma extensão final de 5 minutos a 72°C. 

Os produtos da amplificação foram submetidos à eletroforese em gel de 

agarose (2%), corado com brometo de etídio à 0,5μg/mL, utilizando-se como padrão 

de tamanho molecular o 100pb DNA ladder (Invitrogen). Em seguida, os produtos 

foram visualizados e registrados em transluminador com luz UV.  

Em cada reação foram incluídos controles positivos (amostras positivas para 

adenovírus previamente caracterizadas por sequenciamento genômico) e negativos 

(água MiliQ estéril). As amostras de soro e fezes de cada paciente foram 

manipuladas separadamente e todas as etapas dos ensaios moleculares foram 

conduzidas em diferentes cabines de fluxo laminar. 

 

 

4.7 Determinação da carga viral 

 

 

As amostras positivas para HAdV foram submetidas à PCR em tempo real 

(qPCR) para determinação da carga viral, em parceria com o Laboratório de Genética 

e Citogenética/UFG. Primeiramente as amostras foram diluídas a 1:10 a fim de 

minimizar inibições. A reação consistiu no uso de 10μL de DNA em um volume 

final de reação de 25μL contendo 1x de Master Mix (Applied Biosystems), 0,9μM de 

cada iniciador e 0,225μM de sonda TaqMan, marcada com FAM-TAMRA: HAdV F 

(5´-CWTACATGCACATCKCSGG -3´) e HAdV R (5´-

CRCGGGCRAAYTGCACCAG -3´), flanqueando uma região de 72 pb. O programa 

de ciclagem foi de 50 °C por 1 minuto, 95 °C por 10 minutos, seguido de 45 ciclos 

de 95 °C por 15 segundos e 60 °C por 1 minuto, com coleta de dados na última 

temperatura, conforme protocolo descrito por Hernroth et al. (2002). As 

amplificações foram feitas em duplicata no aparelho StepOnePlusTM Real-Time PCR 

System (Applied Biosystems), utilizando como padrão o plasmídeo pBR322 

contendo parte do gene hexon, em diluições seriadas com concentração de 10-2 a 108 

CG/mL, gerando uma curva padrão (R > 0.98) com resultado sendo expresso em 

cópias genômicas por mililitro (CG/mL). 
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4.8 Purificação e sequenciamento genômico das amostras positivas para 

HAdV 

 

Todas as amostras positivas para HAdV foram purificadas a partir dos 

produtos resultantes da Nested-PCR, utilizando-se isopropanol a 65% e etanol a 

70%. De forma breve, foram adicionados dois volumes de isopropanol a 65% no 

produto obtido, seguido de centrifugação por quinze minutos a 12.000 rpm/10°C. Em 

seguida, o sobrenadante foi desprezado e o tubo foi invertido em papel toalha. 

Adicionou-se mais dois volumes de etanol a 70% e centrifugou-se por quinze 

minutos a 12.000 rpm/10°C. O sobrenadante foi desprezado novamente e os tubos 

foram invertidos em papel toalha durante uma hora ou até ficarem completamente 

secos e, após esta etapa, foram adicionados 15μL de água milliQ.  

As amostras purificadas foram submetidas ao sequenciamento genômico, 

utilizando-se as mesmas condições e pares de iniciadores da reação de Nested-PCR, 

em sequenciador automático (DNA ABI PRISM 3130, Applied Biosystems), e o 

sistema de reação de sequenciamento Big Dye Terminator Cycle Sequencing 

(Applied Biosystems, Foster City, CA).  

 

 

4.9 Análise das sequências obtidas no sequenciamento genômico 

 

As sequências obtidas no sequenciamento foram alinhadas e cortadas 

utilizando-se o programa CodonCode Aligner para a obtenção dos contigs, com o 

valor mínimo de qualidade de PHRED igual a 20. As sequencias obtidas foram 

comparadas com sequências de referência depositadas no banco de dados de 

sequências genéticas (Genbank) do National Center for Biotechnology Information 

(NCBI) (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/) para a caracterização das espécies 

de HAdV, utilizando-se o programa Clustal X2 (Thompson et al. 1997). A árvore 

filogenética foi construída utilizando-se o programa MEGA 6.0 (Molecular 

Evolutionary Genetics Analysis), pelo método neighbor-joining (Tamura et al. 2013). 
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4.10 Análise estatística 

  

A análise estatística dos dados foi realizada utilizando-se o programa Epi 

Info versão 6.0, disponível em <http://wwwn.cdc.gov/epiinfo/>. Quando apropriado, 

o teste exato de Fisher foi aplicado, sendo considerados estatisticamente 

significativos valores de p<0,05. 
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5 RESULTADOS 

 

 

Vinte e um pacientes, submetidos ao TACPH, foram incluídos no estudo, 

correspondendo a 100% dos pacientes submetidos a esse procedimento no Hospital 

Araújo Jorge no período de outubro/2012 a outubro/2014. Os pacientes participantes 

eram predominantemente adultos, sendo onze pacientes do sexo masculino e dez do 

sexo feminino, com idade variando de 4 a 61 anos, com média de 35 anos, sendo dois 

pacientes pediátricos (Tabela 3).  

A maioria dos pacientes (57%) apresentava leucemia mielóide (aguda ou 

crônica) como doença primária. Para o condicionamento dos pacientes, foram 

utilizadas diferentes combinações dos quimioterápicos: bussulfano (76% dos 

pacientes), fludarabina (52% dos pacientes), ciclofosfamida (48% dos pacientes) e 

melfalano (14% dos pacientes). Como profilaxia para a doença do enxerto contra o 

hospedeiro, os pacientes receberam ciclosporina associada ao metrotexato. A 

profilaxia antimicrobiana teve início no período de condicionamento, utilizando-se 

os fármacos trimetoprima sulfametoxazol (antibacteriano de amplo espectro), 

fluconazol (antifúngico de amplo espectro), albendazol (antiparasitário de amplo 

espectro) e aciclovir (antiviral ativo principalmente contra vírus da família 

Herpesviridae). Foram utilizadas como fonte de células progenitoras hematopoiéticas 

a medula óssea (55%) e o sangue periférico (45%). Dados detalhados de cada 

paciente participante do estudo estão apresentados na Tabela 3. 

O período médio de acompanhamento dos pacientes foi de 163 dias, 

variando de 4 a 586 dias. No total, foram coletadas e analisadas 250 amostras, sendo 

105 amostras fecais (média de cinco por paciente, variando de zero a 12 amostras por 

paciente) e 145 amostras de soro (média de sete por paciente, variando de uma a 18 

amostras por paciente). A coleta de fezes de dois pacientes não pôde ser realizada. 

Antes do transplante, foi possível realizar a coleta de amostras clínicas de soro e/ou 

fezes de 19 pacientes. 

Dentre as amostras de fezes, nenhuma foi positiva por EIE para a pesquisa 

de antígenos de HAdV. Entretanto, 16 amostras (15,24%) foram positivas para 

HAdV por Nested-PCR, sendo essas provenientes de oito pacientes diferentes, 

correspondendo a 42% dos pacientes que tiveram amostras fecais analisadas (8/19). 
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Dentre as amostras séricas, onze (7,59%) foram positivas para HAdV por 

Nested-PCR, sendo essas provenientes de sete pacientes diferentes, correspondendo a 

33% dos pacientes analisados (7/21). 

Dentre as amostras de pacientes que apresentaram linfopenia severa (<300 

células/mm³), 39% foram positivas para HAdV, enquanto somente 16% foram 

positivas para o vírus dentre as amostras dos pacientes que não apresentaram essa 

condição. Valores semelhantes foram encontrados quando considerada a leucopenia 

severa (<1000 células/mm³), de forma que 38,5% das amostras dos pacientes nessa 

condição foram positivas para HAdV, contra 18% positivas dentre os pacientes sem 

leucopenia severa (p=0,1829). 

Vinte e sete amostras clínicas de soro ou fezes (10,8%) foram positivas para 

HAdV (Tabela 4). No total, 57% (12/21) dos pacientes apresentaram pelo menos 

uma amostra positiva de soro ou fezes em algum momento do estudo. Quatro 

pacientes apresentaram amostras de soro ou fezes positivas antes do transplante. 

Com exceção dos meses de janeiro e junho, foram encontradas amostras positivas em 

todos os meses do ano. As amostras positivas para HAdV por Nested-PCR foram 

também testadas por qPCR, sendo possível determinar a carga viral em 25 amostras. 

A carga viral no soro variou de 7,7x103 à 2,1x106 CG/mL, enquanto que nas fezes 

variou de 2,6x106 à 2x108 CG/mL (Tabela 4). 

As amostras clínicas positivas para adenovírus foram ainda submetidas ao 

sequenciamento genômico, sendo possível obter sequencias de qualidade de 26 

amostras, encontrando-se similaridade com sequencias de HAdV das espécies C, D e 

F (Tabela 4). Um paciente (001) apresentou positividade para as três espécies de 

adenovírus durante o período de monitoramento. As amostras positivas para HAdV 

com sequências parciais idênticas foram agrupadas em haplótipos, e comparadas com 

sequências de referência depositadas no Genbank (Figura 3). Ao final da análise, 

foram designados quatro haplótipos e duas sequencias únicas, que foram depositados 

no Genbank. O haplótipo (HP) 1 representa amostras de adenovírus C detectadas nas 

fezes do paciente 003, 006, 015 e no soro do paciente 018 (número de acesso: 

KP894101); o HP2 representa amostras detectadas no soro dos pacientes 001, 003 e 

013 (número de acesso: KP894102); o HP3 representa amostras detectadas nas fezes 

dos pacientes 006, 019 e 021 (número de acesso: KP894105); o HP4 representa 
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amostras detectadas no soro dos pacientes 001, 003, 008, 010, 013, 014 e nas fezes 

do paciente 009 (número de acesso: KP894106). As amostras 1.3 (número de acesso: 

KP894104) e 15.1 (número de acesso: KP894103) foram sequencias únicas 

encontradas nas fezes dos pacientes 001 e 015, respectivamente. Foram encontradas 

amostras positivas para HAdV de pacientes internados em todos os quartos da 

UTMO do HAJ. Com exceção dos pacientes que ficaram internados no quarto 218, 

dos quais só foi possível sequenciar uma única amostra (HAdV C), as três espécies 

(C, D e F) foram detectadas em amostras de pacientes que ficaram internados em 

todos os quartos da UTMO do HAJ/ACCG. 

A análise dos prontuários médicos e fichas laboratoriais dos pacientes 

indicou que os principais sintomas clínicos apresentados pelos pacientes foram 

gastrointestinais, dentre eles: mucosite, vômito, dor abdominal, diarreia e 

constipação intestinal. A diarreia foi o sintoma mais frequente, afetando 16 

pacientes, dos quais nove (56,2%) apresentaram positividade para HAdV no 

momento da sintomatologia. Somente um paciente que excretou HAdV nas fezes não 

apresentou diarreia. Outros sintomas apresentados pelos pacientes com positividade 

estão descritos na Tabela 4. 

A complicação mais frequente entre os pacientes foi a DECH, de forma que 

onze pacientes apresentaram DECH aguda em algum momento do estudo. Seis 

desses pacientes apresentaram positividade para HAdV (Tabela 2). A DECH crônica 

manifestou-se somente nos pacientes 001 (oral e hepática), 004 (hepática e ocular) e 

006 (oral) no período do estudo. Os pacientes 001 e 006 manifestaram essa 

complicação somente 49 e 245 dias após a última amostra positiva para HAdV, 

respectivamente. 

Intercorrências bacterianas ocorreram em seis pacientes (28,6%), entretanto 

sem causar grandes complicações. Infecções fúngicas ocorreram também em seis 

pacientes, sendo responsáveis pelo óbito de quatro deles (011, 012, 014 e 021), que 

apresentaram infecção pulmonar. A reativação de citomegalovírus foi frequente, 

ocorrendo em 10 pacientes (47,6%), dos quais três apresentaram coinfecção com 

adenovírus. Os pacientes positivos para CMV foram tratados com ganciclovir. O 

poliomavírus foi também detectado em três pacientes, provocando infecções 

urinárias, dos quais dois apresentaram coinfecção com HAdV. Por fim, a infecção 
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por norovírus acometeu seis pacientes dentre os dez que tiveram amostras testadas 

(Lemes et al. 2014), dos quais dois apresentaram coinfecção com HAdV. Pacientes 

diagnosticados com a infecção por HAdV não foram tratados com nenhum antiviral 

específico para esse vírus durante o período do estudo. 

Dez pacientes (47,6%) foram a óbito no decorrer do estudo, dos quais seis 

(60%) apresentaram positividade para HAdV, dois dos quais apresentaram viremia. 

A causa mortis de cada paciente está descrita na Tabela 3. 
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Tabela 3. Características gerais da população de estudo e resultados da pesquisa de HAdV nas amostras clínicas. 

Nº do 

Paciente 
Sexo Idade 

Tipo de 

Neoplasia 

Fonte do 

Transplante 

Período de 

acompanhamento 

(ano, meses, dias) 

Número de amostras 

analisadas (Soro / 

Fezes) 

Positividade 

para HAdV 
DECH 

Aguda (grau) 

DECH 

Crônica 
Óbito (DPT e causa 

mortis) 

001 M 57 LMC MO 1a, 7m, 9d (586d) 14 / 10 + Pele e Fígado (II) Oral, Hepática   - 

002 F 43 LMA CPSP 7m, 1d (213d) 12 / 11 - Intestino (III) - 407, DECH, Sepse 

003 F 33 AM MO 2m, 18d (78d) 7 / 12 + Intestino (IV) - 101, DECH, FMO 

004 F 35 LMA CPSP 1a, 3m, 12d (468d) 18 / 12 - Pele (II) Hepática, Ocular - 

005 F 51 LMA MO 1m, 2d (33d) 2 / 4 - - - - 

006 M 23 LMA MO 1a, 3m, 26d (482d) 11 / 8 + Intestino (IV) Oral - 

007 M 37 LLA CPSP 3m, 12d (104d) 4 / 3 - Pele (II) - 142, Recidiva, Sepse 

008 M 21 LLA CPSP 1a, 1m, 10d (405d) 13 / 12 + Pele (II) - - 

009 F 46 LMA MO 1m, 24d (56d) 6 / 6 + Pele e Fígado (III) - 62, PTT e AVC 

010 F 26 SMD MO 4m, 9d (134d) 6 / 4 + - - - 

011 M 61 LMC MO 4d 1 / 2 - - - 18, IR por quadro 

séptico fúngico  

012 F 49 SMD MO/CPSP 22d 3 / 2 - Intestino e pele (III) - 23, Aspergilose 

pulmonar 

013 M 39 MFI CPSP 26d 4 / 5 + - - - 

014 F 52 LMA MO 2m, 15d (74d) 4 / 3 + - - 102, Aspergilose 

pulmonar, Recidiva 

015 M 4 LMC CPSP 3m (89d) 7 / 4 + Fígado, Pele, 

Intestino (IV) 

- 113, PTT e AVC 

hemorrágico 

016 M 27 LMA CPSP 6m, 20d (203d) 5 / 1 - Fígado, Intestino 

(IV) 

- - 

017 M 32 LMA CPSP 4m, 23d (147d) 6 / 0 - - - - 

018 F 41 HPN MO 4m, 4d (126d) 8 / 3 + - - - 

019 M 33 AM MO 11d 2 / 2 + - - 61, encefalopatia 

pós-PCR 

020 M 17 LLA CSPS 3m, 26d (121d) 4 / 0 - - - - 

021 F 9 LMC MO 1m, 18d (52d) 8 / 1 + - - 158, Sepse pulmonar 

AM= Aplasia medular; AVC= Acidente vascular cerebral; CPSP= Células progenitoras de sangue periférico; DECH= Doença do enxerto contra o hospedeiro; DPT= Dia pós-

transplante; FMO= Falência múltipla dos orgãos; HPN= Hemoglobinúria paroxística noturna; IR = Insuficiência Respiratória; LLA= Leucemia Linfóide Aguda; LMA= 

Leucemia mielóide aguda; LMC= Leucemia mielóide crônica; MFI= Mielofibrose idiopática; MO= Medula óssea; PCR= Parada Cardiorrespiratória; PTT= Púrpura 

trombocitopênica trombótica; SMD= Síndrome mielodisplásica. 
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Tabela 4. Características das amostras positivas para HAdV. 

Nº do 

Paciente 

Amostra 

Clínica 
DPT 

qPCR 

(CG/mL) 
Espécie Sintomatologia do Paciente na Data da Positividade 

DPT DECH 

aguda (grau) 
Óbito (DPT e causa mortis) 

001 

Soro 9 2,07x106 F Vômito, Dor abdominal, Mucosite, Diarreia, NoV+ 

41-76 Pele e 

Fígado (II) 
- 

Fezes 17 1,97x108 D Vômito, Diarreia, NoV+ 

Soro 76 3,78x104 F Rash cutâneo 

Soro 153 5,79x104 C Diarreia 

003 

Fezes 21 8,78x107 C Diarreia, Dor abdominal, Rash cutâneo, NoV+ 

82-101, Intestino 

(IV) 
101, DECH, FMO 

Fezes 24 4,34x106 C Diarreia, Dor abdominal, Rash cutâneo, NoV+ 

Fezes 31 3,14x106 C Diarreia, Dor abdominal, NoV+ 

Soro 45 7,11x104 C Diarreia, Dor abdominal, NoV+ 

Soro 60 3,75x104 F Diarreia, Obstrução nasal, Cefaleia, Vertigem, NoV+ 

006 

Fezes 8 5,45x107 D Diarreia, Amigdalite, Disúria, Hematúria 

69-103, Intestino 

(IV) 
- 

Fezes 21 4,55x106 D Diarreia 

Fezes 103 2,68x107 C Diarreia 

Fezes 117 4,65x107 C Diarreia, Amigdalite, Adenopatia 

008 Soro 86 2,68x105 F Diarreia, Rash cutâneo, CMV+ 38-86, Pele (II) - 

009 
Fezes 28 7,89x106 F Obstrução Nasal, CMV+ 13-55, Pele e 

Fígado (III) 
62, PTT e AVC 

Fezes 53 2,57x106 F Diarreia 

010 Soro -1 3,5x105 F Diarreia, Rash cutâneo - - 

013 

Soro -4 1,26x104 C Náuseas  

- Soro 6 6,59x105 F Dor abdominal, Distensão gasosa, Febre - 

Fezes 18 7,45x106 - Diarreia, infecção fúngica oral  

014 Soro 37 7,73x103 F Mucosite, Rash cutâneo, Tosse, Pneumonia - 
102, Aspergilose pulmonar, 

Recidiva 

015 

Fezes -2 2,67x106 C Diarreia, Febre 39-61, Fígado, 

Pele e Intestino 

(IV) 

113, PTT e AVC hemorrágico Fezes 5 6,79x106 C Vômito, Náuseas, Diarreia, Dor abd, Cistite hemorrágica (PoV+) 

Fezes 59 - C Diarreia, Hematúria (PoV+) 

018 Soro 20 3,98x104 C Assintomático; CMV+ - - 

019 Fezes -1 - D Febre, Pneumonia - 61, encefalopatia pós-PCR 

021 Fezes 4 3,42x107 D Náuseas, Vômito, Diarreia, Febre, Disúria e Hematúria (PoV+) - 158, Sepse pulmonar 

AVC = Acidente Vascular Cerebral; CMV = Citomegalovírus; DECH = Doença do Enxerto contra o Hospedeiro; DPT = Dia pós-transplante; FMO = Falência Múltipla dos 

Órgãos; NoV = Norovírus; PoV = Poliomavírus; PCR = Parada Cardiorrespiratória; PPT = Purpura Trombocitopênica Trombótica; qPCR = Reação em Cadeia pela 

Polimerase em tempo real. 
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Figura 3. Árvore filogenética das sequências parciais do hexon dos adenovírus 

detectados no estudo. As amostras caracterizadas nesse estudo estão marcadas 

com um quadrado. Os nós internos foram representados por valores de 

bootstrap obtidos em 1000 replicatas. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Neste estudo de monitoramento da ocorrência de infecção por adenovírus 

em pacientes submetidos ao TACPH na UTMO/HAJ/ACCG foi observado um 

considerável índice de positividade para esses agentes, além de cargas virais elevadas 

nas fezes e soro de alguns pacientes, sendo possível ainda realizar a identificação de 

diferentes espécies de HAdV nas amostras analisadas. 

Os adenovírus são reconhecidos como potencialmente fatais em pacientes 

imunocomprometidos desde a década de 70 (Myerowitz et al. 1975). Esses pacientes 

estão mais susceptíveis à infecção viral disseminada e ao agravamento do quadro 

clínico causado pela infecção. Esses fatores, muitas vezes associados à falta de 

diagnóstico da infecção por HAdV, resultam em uma maior taxa de mortalidade na 

população de transplantados (Leen & Rooney 2005, Ganzenmueller et al. 2011, 

Ohrmalm et al. 2011).  

Apesar da reconhecida importância dos adenovírus em pacientes submetidos 

ao transplante de células progenitoras hematopoiéticas (Hierholzer 1992, 

Kojaoghlanian et al. 2003), sua pesquisa, neste grupo populacional, ainda é 

negligenciada no Brasil. No mundo, a grande maioria dos estudos têm sido 

realizados somente em pacientes pediátricos (Walls et al. 2003, Pagter et al. 2009, 

Gazenmueller et al. 2011, Watson et al. 2012).  

Não foram encontradas diferenças significantes quanto à positividade para 

HAdV em relação ao sexo, idade, fonte de enxerto ou tipo de condicionamento dos 

pacientes. Foram detectados adenovírus em pacientes acometidos por diversos tipos 

de neoplasia. Dentre os pacientes que receberam células progenitoras 

hematopoiéticas provenientes da medula óssea, 63% apresentaram positividade para 

adenovírus após o transplante, enquanto somente 30% dos pacientes que receberam 

células progenitoras de sangue periférico foram positivos para o vírus após o 

transplante (p=0,135). Esse dado pode estar relacionado ao menor número de células 

T que são transplantadas quando a fonte de células progenitoras é a medula óssea, 

uma vez que estudos mostraram que os linfócitos maduros presentes no enxerto 

contribuem funcionalmente para a imunidade do receptor no período pós-transplante 

(Reis & Visentainer 2004, Vigorito & Souza 2009). Estudos anteriores verificaram 
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que o enxerto de medula óssea constituía um fator de risco para a infecção por HAdV 

(Schonberger et al. 2010, Ohrmalm et al. 2011). 

Amostras de pacientes apresentando linfopenia ou leucopenia severa foram 

mais positivas para HAdV (39% e 38,5%, respectivamente) quando comparadas com 

amostras de pacientes que não apresentavam essa condição (16% e 18%, 

respectivamente), entretanto esses dados não foram estatisticamente significativos 

(p=0,1332). Apesar de estudos associarem a menor contagem de leucócitos com a 

doença disseminada e/ou fatal por HAdV (Suparno et al. 2004, Erard et al. 2007, 

Lindemans et al. 2010), em nosso estudo a leucopenia não esteve associada à um pior 

prognóstico da infecção por HAdV. 

Os HAdVs foram detectados em amostras de fezes e/ou soro de 57% 

(12/21) dos pacientes participantes do estudo. As amostras de fezes positivas por 

Nested-PCR não foram detectadas por EIE, o que pode ser justificado pela menor 

sensibilidade do ensaio imunoenzimático quando comparado com métodos 

moleculares (Raboni et al. 2003b). 

Quatro pacientes apresentaram uma amostra positiva para adenovírus no 

soro ou nas fezes antes do transplante. Nesses casos, o paciente pode ter sido 

infectado antes da internação para o condicionamento pré-transplante, ou o vírus 

pode ter sido reativado durante o período de condicionamento (Garnett et al. 2009, 

Roy et al. 2011, Hiwarkar et al. 2013), ou ainda adquirido no hospital (Ganime et al. 

2014, Silva et al. 2014). Pacientes positivos após esse período podem, ainda, ter 

recebido enxerto infectado no transplante (Rynans et al. 2014) 

A positividade para adenovírus em pacientes que foram submetidos ao 

transplante alogênico de medula óssea é bastante variável, com taxas de positividade 

entre 3 e 57% (Hale et al. 1999, Baldwin et al. 2000, Schilham et al. 2002, Lion et al. 

2003, Raboni et al. 2003a, Symeonidis et al. 2006, Lion et al. 2010, Mynarek et al. 

2014, Rynans et al. 2014). No Brasil, um estudo realizado em São Paulo com 

pacientes que foram submetidos ao TACPH detectou a presença do vírus em 29,5% 

das amostras de aspirado nasofaríngeo testadas, sendo que todos os pacientes 

apresentavam quadro clínico de infecção respiratória (Watanabe et al. 2013). Outro 

estudo conduzido no Paraná verificou, a partir de aspirado nasofaríngeo ou lavado 

broncoalveolar, que os HAdV eram responsáveis por 3% das infecções respiratórias 
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virais dos pacientes submetidos ao transplante de medula óssea (Raboni et al. 2003a). 

Ainda no Paraná, um estudo envolvendo 75 pacientes submetidos ao TACPH que 

apresentaram cistite hemorrágica detectou o HAdV na urina de quatro pacientes 

(5,3%) sendo um antes do transplante e três após o transplante (Raboni et al. 2003b). 

Por fim, um estudo realizado em São Paulo não detectou amostras positivas para 

HAdV em lavados nasais de pacientes submetidos ao transplante de medula óssea 

(Machado et al. 2003). Entretanto, ao nosso conhecimento nenhum estudo prévio 

conduzido em pacientes transplantados em Centros de Transplantes do Brasil havia 

realizado a pesquisa nas fezes ou no soro dos pacientes, a determinação da carga 

viral e nem a caracterização molecular das amostras positivas. Ademais, não há 

dados referentes à positividade para adenovírus em pacientes submetidos ao TACPH 

na região Centro-Oeste. 

Não foi observada sazonalidade definida para a infecção pelo HAdV em 

nosso estudo, de forma que o vírus não foi detectado somente nos meses de janeiro e 

junho, corroborando dados encontrados em uma pesquisa realizada com pacientes 

adultos submetidos à TACPH na Polônia, que também não verificou variação 

sazonal (Rynans et al. 2014). Estudos anteriores realizados em outras populações no 

Brasil sugerem que os adenovírus circulam durante todo o ano (Cardoso et al. 1992, 

Andreasi et al. 2008, Maranhão et al. 2009). 

O monitoramento da presença do DNA dos adenovírus no soro (viremia) 

nos pacientes submetidos ao TACPH é de extrema importância, visto que esta 

conduta poderia auxiliar na tomada de medidas preventivas a fim de se evitar 

elevadas cargas virais com consequente disseminação viral no organismo, o que 

poderia resultar em doença sistêmica e potencialmente fatal por adenovírus (Lion et 

al. 2010, Rynans et al. 2014). 

De uma forma geral, não houve relação entre a presença de viremia e a 

positividade para HAdV nas fezes, de forma que somente três pacientes 

apresentaram amostras positivas tanto no soro quanto nas fezes, mas nunca 

concomitantemente. Um estudo realizado na Holanda com pacientes pediátricos 

submetidos ao TACPH verificou também fraca correlação entre a positividade no 

soro e a positividade em amostras de fezes inoculadas em cultura de células 

(Schilham et al. 2002). Em contrapartida, Mynarek et al. (2014) observaram 
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concordância entre a detecção de HAdV no soro e nas fezes. Dados da literatura 

revelam que, em pacientes pediátricos, a detecção de adenovírus em mais de dois 

sítios foi associada à presença de vírus no sangue periférico, indicando a ocorrência 

de infecção invasiva (Baldwin et al. 2000). Entretanto no estudo de Lion et al. (2003) 

foi observado que pacientes pediátricos que desenvolveram doença disseminada e 

fatal por HAdV apresentaram positividade para o vírus somente no sangue periférico. 

A positividade para HAdV foi um evento único em 50% dos pacientes 

(6/12), sendo encontrado em duas ou mais amostras de fezes e/ou soro dos outros 

seis pacientes. Em um estudo conduzido na Polônia, a detecção de HAdV no soro de 

pacientes adultos submetidos ao TACPH foi também um evento único em 34% dos 

casos (Rynans et al. 2014). 

Em nossa pesquisa, foi possível observar que 70,4% das amostras positivas 

foram detectadas antes do dia 50 após o transplante, com média de 37 dias após o 

transplante. De forma semelhante, o tempo médio para o início da positividade para 

HAdV no trabalho de Rynans et al. (2014) em adultos foi de 47 dias após o 

transplante. No estudo de George et al. (2011), esse tempo foi de 42 dias em 

pacientes pediátricos, e no estudo de Baldwin et al. (2000), também com pacientes 

pediátricos, a data média da positividade foi 18 dias após o transplante. Já na 

pesquisa de Schonberger et al. (2010), a viremia por HAdV foi observada 

predominantemente nos três primeiros meses após o transplante. A maior 

positividade para HAdV nos primeiros dias após o transplante pode estar relacionada 

ao fato dos pacientes sofrerem ablação praticamente total da medula, com uma lenta 

e gradual recuperação da resposta imune nos primeiros meses, estando, portanto, 

mais susceptíveis a infecções oportunistas (Nucci & Maiolino 2000, Reis & 

Visentainer 2004).  

Mynarek e colaboradores verificaram que os pacientes apresentando 

positividade no soro antes de 50 dias após o transplante tinham maior risco de 

apresentar carga viral superior a 10.000 cópias/mL, e consequentemente maior risco 

de óbito (Mynarek et al. 2014). Em nosso estudo, somente uma amostra apresentou 

carga viral inferior a 104 cópias genômicas/mL, sendo, portanto, observadas elevadas 

cargas virais nas amostras de pacientes infectados por HAdV. 
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Os HAdV foram mais detectados nas fezes do que no soro em nosso estudo, 

sugerindo que a pesquisa desse vírus nas fezes poderia ser mais eficiente que no soro. 

A carga viral em nosso estudo, de forma geral, foi alta, sendo nitidamente mais 

elevada nas fezes, o que sugere que este tipo de amostra clínica, cuja coleta é não 

invasiva, poderia potencialmente ser utilizado como uma amostra de mais fácil 

obtenção para pesquisa do vírus, pelo menos em alguns casos, quando comparada ao 

soro. A pesquisa de HAdV nas fezes poderia também ser indicada para se diferenciar 

os casos de DECH da infecção localizada no intestino por HAdV, uma vez que a 

infecção por vírus gastroentéricos podem mimetizar o quadro clínico apresentado por 

pacientes que manifestam a DECH (Marr 2012).  

Na Polônia, a média da carga viral (618 cópias/mL) no soro dos pacientes 

adultos submetidos ao TACPH foi muito inferior à média detectada em nosso estudo 

(3,28x105 cópias genômicas/mL) (Rynans et al. 2014). Entretanto, em um estudo na 

Holanda envolvendo crianças e adultos que receberam o TACPH, um paciente adulto 

foi a óbito apresentando doença disseminada por HAdV, com um pico de 1x1010 

cópias/mL de plasma (Kalpoe et al. 2007). Outro estudo, realizado na Inglaterra, 

encontrou cargas virais maiores que 108 cópias/g de fezes e 107 cópias/mL no sangue 

periférico, sendo corroborado pelas altas taxas encontradas em nosso estudo (Lion et 

al. 2003). Variações na carga viral entre diferentes estudos podem ser influenciadas 

pelo tipo de amostra analisada e por diferenças metodológicas de padronização e de 

execução, sendo, portanto, de extrema importância a realização de diferentes estudos 

para que se possa chegar a um consenso quanto ao monitoramento da carga viral de 

HAdV na referida população. 

A excreção de um grande número de partículas virais nas fezes de 

indivíduos que se encontram em ambiente hospitalar pode propiciar a ocorrência de 

infecções nosocomiais, o que contribuiria para um pior prognostico dos pacientes 

transplantados (Silva et al. 2014). Em um estudo realizado em Paris, um adenovírus 

do sorotipo 31 (espécie A) foi responsável por um surto nosocomial em uma unidade 

de TACPH, onde os pacientes afetados apresentaram predominantemente diarreia e 

febre (Leruez-Ville et al. 2006). 

Em nosso estudo, a média da carga viral dos pacientes que sobreviveram foi 

mais alta quando comparada à carga viral dos pacientes que vieram a óbito. 
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Entretanto, um estudo realizado na Alemanha com pacientes pediátricos submetidos 

ao TACPH detectou que as crianças que apresentavam carga viral no sangue acima 

de 10x104 cópias/mL tinham menor sobrevida quando comparadas com pacientes 

com menor carga viral ou negativas para HAdV (Mynarek et al. 2014).  

Ainda na Alemanha, verificou-se que a detecção no soro em pacientes 

adultos submetidos ao TACPH de mais de 1,3x107 cópias de HAdV por mL estava 

altamente associada ao óbito (Ganzenmueller et al. 2011). No estudo de Claas et al. 

(2005), os pacientes pediátricos submetidos ao TACPH que apresentaram carga viral 

no sangue superior a 106 cópias/mL tenderam a ter um maior risco de apresentar 

complicações fatais; entretanto, alguns pacientes que apresentaram carga viral no 

sangue de até 107 cópias/mL estiveram assintomáticos, demonstrando que altas 

cargas virais não resultam necessariamente em doença. 

É importante ressaltar que ainda não há consenso quanto ao melhor método 

e amostras clinica a serem utilizados para a pesquisa de HAdV nos pacientes 

submetidos ao TACPH; alguns estudos recomendam a pesquisa quantitativa semanal 

de HAdV no sangue a fim de se evitar complicações por esse vírus (Lankester et al. 

2002, Claas et al. 2005, Schonberger et al. 2010, Rynans et al. 2014, Schilham et al. 

2014, Lugthart et al. 2015), e outros estudos sugerem que a pesquisa nas fezes é 

importante para se monitorar esses pacientes (Jeulin et al. 2011, van Montfrans et al. 

2015), podendo inclusive predizer a viremia (Lion et al. 2003, Lion et al. 2010, 

Mynarek et al. 2014). Essas pesquisas, porém, são eventos recentes e escassos em 

pacientes adultos (Jeulin et al. 2011, Ohrmalm et al. 2011, Taniguchi et al. 2012, 

Rynans et al. 2014) 

Os adenovírus das espécies C, D e F foram detectados em nosso estudo, 

com predominância do HAdV C, corroborando diversos estudos realizados 

anteriormente em ambiente hospitalar (Baldwin et al. 2000, Lion et al. 2003, Lion et 

al. 2010, Mynarek et al. 2014). Os pacientes que apresentaram adenovírus da espécie 

C, com exceção do paciente 018 que foi assintomático, apresentaram sintomas 

respiratórios e gastrointestinais, o que pode ter relação com a infecção. O paciente 

015, apesar de seus sintomas urinários terem sido relacionados ao poliomavírus, pôde 

ter esse quadro agravado em decorrência da infecção por HAdV C. O paciente 

paciente 003 apresentou amigdalite, que é compatível com a da infecção por 
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adenovírus C. Os pacientes infectados por HAdV D apresentaram diarreia (exceto o 

paciente 019), que pode ser provocada por vírus dessa espécie, entretanto nenhum 

apresentou sintomas oculares, que são os mais característicos dessa infecção. Por 

fim, a presença de adenovírus F, que geralmente está associada à diarreia (Wold & 

Ison 2013), não foi associada a quadros de gastroenterite no caso dos pacientes 001, 

009 e 014.  

Foi observado ainda que o paciente 001 apresentou positividade, em 

amostras consecutivas, para as três espécies de adenovírus. Em um estudo realizado 

na Alemanha, promovendo o acompanhamento de 238 crianças submetidas ao 

TACPH, foram encontradas amostras das espécies A, B, C e F, sendo a C 

predominante (Mynarek et al. 2014). Na Áustria, pacientes submetidos ao TACPH 

apresentaram amostras positivas para adenovírus das espécies A, B, C, D e F, com 

prevalência da espécie C (Lion et al. 2003, Lion et al. 2010). Na Inglaterra, dentre os 

pacientes pediátricos e adultos que receberam o transplante, foram encontrados 

adenovírus das espécies B, C, D e E, com maior predominância da espécie C 

(Baldwin et al. 2000). Em estudo recente foi ainda detectado uma nova variante de 

adenovírus espécie D em um paciente pediátrico (Kajon et al. 2014).  

Dados da literatura sugerem ainda que os adenovírus de qualquer espécie 

podem causar infecções com risco de mortalidade em pacientes que receberam o 

TACPH (Lion et al. 2003). Essas evidências reforçam a variabilidade genética dos 

HAdV e sugerem a circulação concomitante de diferentes espécies em ambiente 

nosocomial. Entretanto, como não existem estudos referentes à caracterização 

molecular dos adenovírus em pacientes submetidos ao TACPH no Brasil, não foi 

possível realizarmos comparações com estudos conduzidos no país. 

Nove pacientes HAdV positivos (75%) apresentaram diarreia, sendo esse o 

principal sintoma associado à positividade para HAdV. A presença de HAdV nas 

fezes esteve mais associada à diarreia quando comparada com a viremia, de forma 

que somente um paciente que excretou HAdV não apresentou esse quadro. A 

presença de viremia, por outro lado, não esteve associada à diarreia em três 

pacientes. Na maioria dos estudos, a gastroenterite foi o principal sintoma 

apresentado por pacientes infectados por HAdV (Baldwin et al. 2000, Lion et al. 

2003, Symeonidis et al. 2006, Mynarek et al. 2014) o que é corroborado por nosso 
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trabalho. Entretanto, o estudo de Rynans et al. (2014) detectou sintomas respiratórios 

como os mais comuns nos pacientes infectados, seguido da cistite hemorrágica, que 

só foi encontrada em um paciente de nosso estudo, e ainda assim atribuída à infecção 

por poliomavírus. Um estudo realizado nos Estados Unidos detectou a cistite 

hemorrágica como sendo o principal sintoma associado à infecção por HAdV (Hale 

et al. 1999). 

Os pacientes 001 e 003, que apresentaram amostras positivas de soro e 

fezes, apresentaram coinfecção com norovírus (NoV), detectado em estudo realizado 

previamente em nosso laboratório (Lemes et al. 2014), o que pode ter contribuído 

para a ocorrência de diarreia aguda. Ademais, o paciente 001 apresentou vômito, 

sintoma também característico da infecção por NoV (Green 2013). 

O paciente 003 apresentou excreção de HAdV C nas fezes por um período 

de dez dias, e em seguida o vírus passou a ser detectado somente no soro das 

amostras subsequentes, indicando que a positividade nas fezes precedeu a viremia. 

Alguns estudos sugerem que a presença do DNA dos HAdV nas fezes pode preceder 

a viremia ou infecção disseminada, sendo sua pesquisa nas fezes, portanto, uma 

potencial forma de prever a infecção disseminada, permitindo assim iniciar o 

tratamento antes que o paciente desenvolva uma elevada viremia (Lion et al. 2003, 

Lion et al. 2010, Mynarek et al. 2014, Schilham et al. 2014). O fato, porém, não foi 

observado em outros pacientes do nosso estudo. Mynarek e colaboradores 

observaram, ainda, que a detecção de uma carga viral no sangue acima de 10.000 

cópias/mL estava associada à detecção simultânea dos vírus nas fezes, o que não foi 

observado em nosso estudo. 

Os sintomas respiratórios foram observados em quatro pacientes positivos 

para HAdV, sendo eles: obstrução nasal (pacientes 003 e 009), amigdalite (paciente 

006) e pneumonia (paciente 14), sendo essa atribuída à infecção por Aspergillus sp. 

Entretanto, atribuir os sintomas respiratórios aos HAdV é difícil, em vista do elevado 

número de vírus respiratórios que podem estar associados a esses sintomas, além de 

outros microorganismos (Ljungman et al. 2001). Em um estudo realizado com 

pacientes predominantemente adultos submetidos ao TACPH na França, a infecção 

por HAdV foi responsável por 9,6% (16/166) das infecções respiratórias virais 

(Wolfromm et al. 2014). No Brasil, dois estudos envolvendo pacientes que 
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receberam o transplante de medula detectaram HAdV em 3% e 29,5% das amostras 

respiratórias (Raboni et al. 2003a, Watanabe et al. 2013, respectivamente). 

Dentre os onze pacientes que foram diagnosticados com DECH, seis (54%) 

apresentaram positividade para HAdV no momento do diagnóstico. Estudos 

anteriores demonstraram que a detecção do vírus é mais comum em pacientes que 

apresentam a DECH aguda quando comparado com pacientes sem essa complicação 

(Chakrabarti 2007, Watson et al. 2012, Rynans et al. 2014). No estudo de Rynans et 

al. (2014), a DECH foi significativamente mais frequente entre os pacientes adultos 

positivos para HAdV, com média de carga viral mais alta nesses pacientes, 

corroborando dados de nosso estudo, onde tanto no soro quanto nas fezes a média da 

carga viral foi mais alta nos pacientes que apresentaram DECH aguda. Em outro 

estudo, a positividade nas fezes para vírus gastroentéricos (adenovírus, norovírus, 

parechovírus e astrovírus) antes do TACPH foi associado à maior probabilidade de 

desenvolver DECH aguda intestinal (van Montfrans et al. 2015). Em nosso estudo, 

porém, somente um paciente que apresentou amostra positiva antes do transplante 

desenvolveu DECH intestinal.  

A DECH crônica manifestou-se somente em dois pacientes que 

apresentaram amostras positivas para HAdV em nossa pesquisa, mas em um período 

posterior ao da positividade, não sendo relacionado, portanto, ao vírus. Os sintomas 

provocados pelo adenovírus podem mimetizar a DECH em pacientes 

imunocomprometidos (febre, diarreia, hepatite e rash), e a imunossupressão desses 

pacientes pode piorar o quadro do paciente. Nesses casos, seria importante realizar a 

pesquisa desse e de outros vírus oportunistas para diferenciar a DECH da infecção 

(Marr 2012) 

Os pacientes do nosso estudo que apresentaram amostras positivas para 

HAdV não receberam tratamento específico; o cidofovir, fármaco que tem sido 

indicado para o tratamento de HAdV, não é vendido no Brasil, sendo importado 

somente em casos emergenciais. No estudo de Mynarek et al. (2014), o tratamento 

com cidofovir diminuiu os níveis de HAdV no sangue da maioria das crianças 

transplantadas. Os autores alertam, porém, que os resultados foram controversos, 

visto que a carga de alguns pacientes aumentou durante o tratamento, enquanto 

outros pacientes tiveram a carga diminuída concomitantemente com o aumento do 
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número de linfócitos no sangue, não podendo atribuir o clearance do vírus 

unicamente ao fármaco. 

Em um outro estudo, também com pacientes pediátricos submetidos ao 

TACPH, a viremia de HAdV foi controlada em 75% dos pacientes tratados com 

cidofovir, apesar da reconstituição de células Natural Killer poder ter também 

influenciado na recuperação (Lugthart et al. 2015). Um tratamento alternativo contra 

a infecção por HAdV foi proposto por Feuchtinger et al. (2006), que consiste na 

infusão de células T específicas ao vírus do doador no paciente infectado. Mynarek 

et al. (2014), em seu estudo, sugerem o uso dessa alternativa nos casos onde os 

pacientes não responderem ao tratamento com o cidofovir.  

Em nosso estudo, corroborando dados encontrados por Schonberger et al. 

(2010), a viremia não esteve associada ao óbito, e não foi possível atribuir o óbito de 

nenhum paciente diretamente ao HAdV. Entretanto, por não ter sido realizada a 

pesquisa de HAdV em amostras do trato respiratório, de tecidos ou de órgãos, não se 

pode descartar completamente a influência dos adenovírus no prognóstico desses 

pacientes. O HAdV já foi associado à mortalidade de pacientes submetidos ao 

TACPH em diversos estudos (Lion et al. 2003, Kalpoe et al. 2007, Omar et al. 2010, 

Ganzenmueller et al. 2011, Jeulin et al. 2011, Mynarek et al. 2014). O estudo de 

George et al. (2011) verificou que a sobrevivência dos pacientes submetidos ao 

TACPH positivos para HAdV era somente de 15,4%, significativamente menor 

quando comparada com pacientes que não foram infectados pelo adenovírus (50%). 

Apesar do presente estudo envolver todos os pacientes que foram 

submetidos ao transplante nesse hospital no período de dois anos, são necessários 

mais estudos envolvendo o acompanhamento de um maior número de pacientes, com 

a coleta de amostras de diversos sítios do organismo, para obter resultados mais 

consistentes e conclusivos em relação ao prognóstico e à sintomatologia; os 

resultados obtidos foram de difícil correlação, em parte pelo número reduzido de 

pacientes. Acreditamos que os dados obtidos podem auxiliar na tomada de medidas 

relativas ao tratamento da infecção por adenovírus e no fornecimento de subsídios 

para que a detecção de adenovírus seja incluída nos testes rotineiros durante o 

acompanhamento de pacientes que receberam o TACPH. Esperamos ainda que 

nossos resultados contribuam para que a infecção por agentes virais seja considerada 
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no diagnóstico diferencial da doença do enxerto contra hospedeiro, a fim de que se 

previna o agravamento do quadro de imunossupressão destes pacientes, diminuindo 

assim a morbidade e mortalidade no referido grupo populacional. 
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7 CONCLUSÕES  

 

 

 Os dados do presente estudo revelam a ocorrência de HAdV em pacientes 

submetidos ao transplante alogênico de células progenitoras hematopoiéticas em 

um dos centros de referência de transplantes de medula óssea do Brasil. 

 

o Foi observada positividade para HAdVs em amostras de fezes e soro dos 

pacientes submetidos ao TACPH, não sendo observada, entretanto, uma 

concordância na detecção entre os dois tipos de amostras clínicas; 

 

o Os pacientes do presente estudo apresentaram elevadas cargas virais, quando 

comparados a carga viral detectada em pacientes adultos de outros estudos, 

tendo sido ainda observadas cargas virais mais elevadas em amostras de fezes 

quando comparadas as de soro, o que sugere que o monitoramento de HAdV 

nas fezes poderia ser potencialmente utilizado para o diagnóstico precoce da 

infecção; 

 

o Foram detectados adenovírus das espécies C, D e F, revelando a ocorrência 

de diferentes espécies de HAdV na população avaliada; 

 

o O principal quadro clínico apresentado pelos pacientes foi a diarreia e a 

principal intercorrência observada a DECH, entretanto, não foi possível 

estabelecer uma associação direta entre a positividade para HAdV e a causa 

mortis. 

  



 

 

 

 

 53 

REFERÊNCIAS 

 

Allard A, Albinsson B, Wadell G. Detection of adenoviruses in stools from healthy 

persons and patients with diarrhea by two-step polymerase chain reaction. J Med 

Virol 37: 149-157, 1992. 

Allard A, Girones R, Juto P, Wadell G. Polymerase chain reaction for detection of 

adenoviruses in stool samples. J Clin Microbiol 28: 2659-2667, 1990. 

Amos TA, Gordon MY. Sources of human hematopoietic stem cells for 

transplantation--a review. Cell Transplant 4: 547-569, 1995. 

Anderson CW, Young ME, Flint SJ. Characterization of the adenovirus 2 virion 

protein, mu. Virology 172: 506-512, 1989. 

Andreasi MS, Cardoso DDP, Fernandes SM, Tozetti IA, Borges AM, Fiaccadori FS, 

Santos RA, Souza M. Adenovirus, calicivirus and astrovirus detection in fecal 

samples of hospitalized children with acute gastroenteritis from Campo Grande, MS, 

Brazil. Mem Inst Oswaldo Cruz 103: 741-744, 2008. 

Azevedo, W. Acute graft-versus-host disease. Rev Bras Hematol Hemoter 32, 2010. 

Baldwin A, Kingman H, Darville M, Foot AB, Grier D, Cornish JM, Goulden N, 

Oakhill A, Pamphilon DH, Steward CG, Marks DI. Outcome and clinical course of 

100 patients with adenovirus infection following bone marrow transplantation. Bone 

Marrow Transplant 26: 1333-1338, 2000. 

Balman FF, Vaz RS, Fernandes A, Guimarães ATB. Allogeneic hematopoietic stem 

cell transplantation and acute graft versus host disease (aGVHD): a review over 

prophylaxis and treatment. Rev Bras Alerg Imunopatol 32: 211-216, 2009. 

Berk AJ. Adenoviridae. In: Knipe DM, Howley PM. Fields Virology, 6th Edition. 

Lippincott Williams & Wilkins. Philadelphia, 2013. 

Bouzas LFS, Silva MM, Tavares RCBS, Moreira MCR, Correa MEP, Funke VAMF, 

Valdetaro J, Souza MP, Colturato VAR, Vigorito AC, Mauad MA, Mauad LMQ. 

Guidelines for the diagnosis, classification, prophylaxis and treatment of chronic 

graft-versus-host disease. Rev Bras Hematol Hemoter 32, 2010. 

Buckwalter SP, Teo R, Espy MJ, Sloan LM, Smith TF, Pritt BS. Real-time 

qualitative PCR for 57 human adenovirus types from multiplespecimen sources. J 

Clin Microbiol 50: 766-771, 2012. 

Camarota SC, Azevedo MS, Martins RM, Barbosa AJ, Ferreira Júnior PA, Araújo 

SV, Cardoso DDP. The occurrence of rotavirus and adenovírus in children up to 11 

years old without diarrheal symptomatology in Goiânia, Goiás. Rev Soc Bras Med 

Trop, 25, 31-35, 1992. 



 

 

 

 

 54 

Cardoso DDP, Martins RMB, Kitajima EW, Barbosa AJ, Camarota SCT, Azevedo 

MSP. Rotavirus and adenovirus in children 0-5 years of age with or without 

gastrenteritis in hospitals from Goiânia - GO, Brazil. Rev Inst Med trop S Paulo 34, 

1992. 

Castro Junior CG, Gregianin LJ, Brunetto AL. Bone marrow transplantation and cord 

blood transplantation in children. J Pediatr 77, 2001 

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Adenovirus. 2011. Disponível 

em: <http://www.cdc.gov/adenovirus/index.html>. Acesso em: 5 de mar, 2015. 

Chakrabarti S. Adenovirus infections after hematopoietic stem cell transplantation: 

still unravelling the story. Clin Infect Dis 45: 966-968, 2007. 

Chirmule , Propert K, Magosin S, Qian Y, Qian R, Wilson J. Immune responses to 

adenovirus and adeno-associated virus in humans. Gene Ther 6: 1574-1583, 1999. 

Choi JH, Choi EH, Kang HJ, Park KD, Park SS, Shin HY, Lee HJ, Ahn HS. 

Respiratory viral infections after hematopoietic stem cell transplantation in children. 

J Korean Med Sci 28: 36-41, 2013. 

Claas EC, Schilham MW, de Brouwer CS, Hubacek P, Echavarria M, Lankester AC, 

van Tol MJ, Kroes AC. Internally controlled real-time PCR monitoring of adenovirus 

DNA load in serum or plasma of transplant recipients. J Clin Microbiol 43: 1738-

1744, 2005. 

Davison AJ, Benko M, Harrach B. Genetic content and evolution of adenoviruses. J 

Gen Virol 84: 2895-2908, 2003. 

De Jong JC, Wermenbol AG, Verweij-Uijterwaal MW, Slaterus KW, Wertheim-Van 

Dillen P, Van Doornum GJ, Khoo SH, Hierholzer JC. Adenoviruses from human 

immunodeficiency virus-infected individuals, including two strains that represent 

newcandidate serotypes Ad50 and Ad51 of species B1 and D, respectively. J Clin 

Microbiol 37: 3940-3945, 1999. 

De Jong JC, Wigand R, Kidd AH, Wadell G, Kapsenberg JG, Muzerie CJ, 

Wermenbol AG, Firtzlaff RG. Candidate adenoviruses 40 and 41: fastidious 

adenoviruses from human infant stool. J Med Virol 11: 215-231, 1983. 

Ebner K, Pinsker W, Lion T. Comparative sequence analysis of the hexon gene in the 

entire spectrum of human adenovirus serotypes: phylogenetic, taxonomic and clinical 

implications. J Virol 79, 12635-12642, 2005. 

Enders JF, Bell JA, Dingle JH, Francis TJr, Hilleman MR, Huebner RJ, Payne AM. 

Adenoviruses: Group name proposed for new respiratory-tract viruses. Science 124: 

119-120, 1956. 

Erard V, Huang ML, Ferrenberg J, Nguy L, Stevens-Ayers TL, Hackman RC, Corey 

L, Boeckh M. Quantitative real-time polymerase chain reaction for detection of 



 

 

 

 

 55 

adenovirus after T cell-replete hematopoietic cell transplantation: viral load as a 

marker for invasive disease. Clin Infect Dis 45: 958-965, 2007. 

Everitt E, Lutter L, Philipson L. Structural proteins of adenoviruses. XII. Location 

and neighbor relationship among proteins of adenovirion type 2 as revealed by 

enzymatic iodination, immunoprecipitation and chemical cross-linking. Virology 67: 

197-208, 1975. 

Everitt E, Sundquist B, Pettersson U, Philipson L. Structural proteins of 

adenoviruses. X. Isolation and topography of low molecular weight antigens from the 

virion of adenovirus type 2. Virology 52: 130-147, 1973. 

Ferreira CE, Raboni SM, Pereira LA, Nogueira MB, Vidal LR, Almeida SM. Viral 

acute gastroenteritis: clinical and epidemiological features of co-infected patients. 

Braz J Infect Dis 16: 267-272, 2012. 

Feuchtinger T, Lang P, Hamprecht K, Schumm M, Greil J, Jahn G, Niethammer D, 

Einsele H. Isolation and expansion of human adenovirus-specific CD4+ and CD8+ T 

cells according to IFN-gamma secretion for adjuvant immunotherapy. Exp Hematol 

32: 282-289, 2004. 

Feuchtinger T, Matthes-Martin S, Richard C, Lion T, Fuhrer M, Hamprecht K, 

Handgretinger R, Peters C,Schuster FR, Beck R, Schumm M, Lotfi R, Jahn G, Lang 

P. Safe adoptive transfer of virus-specific T-cell immunity for the treatment of 

systemic adenovirus infection after allogeneic stem cell transplantation. Br J 

Haematol 134: 64-76, 2006. 

Fredman JN, Engler JA. Adenovirus precursor to terminal protein interacts with the 

nuclear matrix in vivo and in vitro. J Virol 67: 3384-3395, 1993. 

Freitas FT. Sentinel surveillance of influenza and other respiratory viruses, Brazil, 

2000-2010. Braz J Infect Dis 17: 62-68, 2013. 

Ganime AC, Carvalho-Costa FA, Santos M, Costa Filho R, Leite JP, Miagostovich 

MP. Viability of human adenovirus from hospital fomites. J Med Virol 86: 2065-

2069, 2014. 

Ganzenmueller T, Buchholz S, Harste G, Dammann E, Trenschel R, Heim A. High 

lethality of human adenovirus disease in adult allogeneic stem cell transplant 

recipients with high adenoviral blood load. J Clin Virol 52: 55-59, 2011. 

Ganzenmueller T, Heim A. Adenoviral load diagnostics by quantitative polymerase 

chain reaction: techniques and application. Rev Med Virol 22 194-208, 2012. 

Garnett CT, Talekar G, Mahr JA, Huang W, Zhang Y, Ornelles DA, Gooding LR. 

Latent species C adenoviruses in human tonsil tissues. J Virol 83: 2417-2428, 2009. 

George D, El-Mallawany NK, Jin Z, Geyer M, Della-Latta P, Satwani P, Garvin JH, 

Bradley MB, van de Ven C, Morris E, Schwartz J, Cairo MS. Adenovirus infection 

in paediatric allogeneic stem cell transplantation recipients is a major independent 



 

 

 

 

 56 

factor for significantly increasing the risk of treatment related mortality. Br J 

Haematol 156: 99-108, 2011. 

Ghebremedhin B. Human adenovirus: Viral pathogen with increasing importance. 

Eur J Microbiol Immunol (Bp) 4: 26-33, 2014. 

Gibson KE. Viral pathogens in water: occurrence, public health impact, and available 

control strategies. Curr Opin Virol 4: 50-57, 2014. 

Ginsberg HS. Discovery and Classification of Adenoviruses. In: Prem Seth. 

Adenoviruses: Basic Biology to Gene Therapy. R. G. Landes Company. Austin, 

1999. 

Gordon YJ, Gordon RY, Romanowski E, Araullo-Cruz TP. Prolonged recovery of 

desiccated adenoviral serotypes 5, 8, and 19 from plastic and metal surfaces in vitro. 

Ophthalmology 100: 1835-1839, 1993. 

Green KY. Caliciviridae: The Noroviruses. In: Knipe DM, Howley PM. Fields 

Virology, 6th Edition. Lippincott Williams & Wilkins. Philadelphia, 2013. 

Hale GA, Heslop HE, Krance RA, Brenner MA, Jayawardene D, Srivastava DK, 

Patrick CC. Adenovirus infection after pediatric bone marrow transplantation. Bone 

Marrow Transplant 23: 277-282, 1999. 

Harris AC, Ferrara JL, Levine JE. Advances in predicting acute GVHD. Br J 

Haematol 160: 288-302, 2013. 

Heim A, Ebnet C, Harste G, Pring-Akerblom P. Rapid and quantitative detection of 

human adenovirus DNA by real-time PCR. J Med Virol 70: 228-239, 2003. 

Henaff D, Salinas S, Kremer EJ. An adenovirus traffic update: from receptor 

engagement to the nuclearpore. Future Microbiol 6: 179-192, 2011. 

Henke-Gendo C, Ganzenmueller T, Kluba J, Harste G, Raggub L, Heim A. Improved 

quantitative PCR protocols for adenovirus and CMV with an internal inhibition 

control system and automated nucleic acid isolation. J Med Virol 84: 890-896, 2012. 

Hernroth BE, Conden-Hansson AC, Rehnstam-Holm AS, Girores R, Allard AK. 

Environmental factors influencing human viral pahogens and their potential indicator 

organisms in the blue mussel, Mytilus edulius: the first Scandinavian report. Appl 

Environ Microbiol 68: 4523-4533, 2002. 

Hierholzer JC. Adenoviruses in the immunocompromised host. Clin Microbiol Rev 

5: 262-274, 1992. 

Hilleman MR, Werner JR. Recovery of a new agent from patients with acute 

respiratory illness. Proc Soc Exp Bio Med 85: 183-188, 1954. 

Hiwarkar P, Gaspar HB, Gilmour K, Jagani M, Chiesa R, Bennett-Rees N, Breuer J, 

Rao K, Cale C, Goulden N, Davies G, Amrolia P, Veys P, Qasim W. Impact of viral 



 

 

 

 

 57 

reactivations in the era of pre-emptive antiviral drug therapy following allogeneic 

haematopoietic SCT in paediatric recipients. Bone Marrow Transplant 48: 803-808, 

2013. 

International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV). Virus taxonomy: 2013 

release. Disponível em: http://www.ictvonline.org/virusTaxonomy.asp. Acesso em: 4 

de mar, 2015. 

Jagasia M, Arora M, Flowers ME, Chao NJ, McCarthy PL, Cutler CS, Urbano-

Ispizua A, Pavletic SZ, Haagenson MD, Zhang MJ, Antin JH, Bolwell BJ, Bredeson 

C, Cahn JY, Cairo M, Gale RP, Gupta V, Lee SJ, Litzow M, Weisdorf DJ, Horowitz 

MM, Hahn T. Risk factos for acute GVHD and survival after hematopoietic cell 

transplantation. Blood 119: 296-307, 2012. 

Jeulin H, Salmon A, Bordigoni P, Venard V. Diagnostic value of quantitative PCR 

for adenovirus detection in stool samples as compared with antigen detection and cell 

culture in haematopoietic stem cell transplant recipients. Clin Microbiol Infect 17: 

1674-1680, 2011. 

Jones MS 2nd, Harrach B, Ganac RD, Gozum MM, Dela Cruz WP, Riedel B, Pan C, 

Delwart EL, Schnurr DP. New adenovirus species found in a patient presenting with 

gastroenteritis. J Virol 81: 5978-5984, 2007. 

Kajon AE, Lamson D, Shudt M, Oikonomopoulou Z, Fisher B, Klieger S, St George 

K, Hodinka RL. Identification of a novel intertypic recombinant species D human 

adenovirus in a pediatric stem cell transplant recipient. J Clin virol 61: 496-502, 

2014. 

Kalpoe JS, Heiden PL, Barge RM, Houtzager S, Lankester AC, Tol MJ, Kroes AC. 

Assessment of disseminated adenovirus infections using quantitative plasma PCR in 

adult allogeneic stem cell transplant recipients receiving reduced intensity or 

myeloablative conditioning. Eur J Haematol 78: 314-321, 2007. 

Kojaoghlanian T, Flomenberg P, Horwitz MS. The impact of adenovirus infection on 

the immunocompromised host. Rev Med Virol 13: 155-171, 2003 

La Rosa AM, Champlin RE, Mirza N, Gajewski J, Giralt S, Rolston KV, Raad I, 

Jacobson K, Kontoyiannis D, Elting L, Whimbey E. Adenovirus infections in adult 

recipients of blood and marrow transplants. Clin Infect Dis 32: 871-876, 2001. 

Lankester AC, Tol MJ, Claas EC, Vossen JM, Kroes AC. Quantification of 

adenovirus DNA in plasma for management of infection in stem cell graft recipients. 

Clin Infect Dis 34: 864-867, 2002. 

Lee YJ, Chung D, Xiao K, Papadopoulos EB, Barker JN, Small TN, Giralt SA, 

Zheng J, Jakubowski AA, Papanicolaou GA. Adenovirus viremia and disease: 

comparison of T cell-depleted and conventional hematopoietic stem cell 

transplantation recipients from a single institution. Biol Blood Marrow Transplant 

19: 387-392, 2013. 



 

 

 

 

 58 

Leen AM, Rooney CM. Adenovirus as an emerging pathogen in 

immunocompromised patients. Br J Haematol 128: 135-144, 2005. 

Legrand F, Berrebi D, Houhou N, Freymuth F, Faye A, Duval M, Mougenot JF, 

Peuchmaur M, Vilmer E. Early diagnosis of adenovirus infection and treatment with 

cidofovir after bone marrow transplantation in children. Bone Marrow Transplant 

27: 621-626, 2001. 

Lema CL, Cisterna DM, Freire MC. Neurologic disease due to adenovirus infection. 

Medicina (B Aires) 65: 196-200, 2005. 

Lemes LG, Corrêa TS, Fiaccadori FS, Cardoso DD, Arantes AM, Souza KM, Souza 

M. Prospective study on Norovirus infection among allogeneic stem cell transplant 

recipientes: prolonged viral excretion and viral RNA in the blood. J Clin Virol 61: 

329-333, 2014. 

Leruez-Ville M, Chardin-Ouachée M, Neven B, Picard C, Le Guinche I, Fischer A, 

Rouzioux C, Blanche S. Description of an adenovirus A31 outbreak in a paediatric 

haematology unit. Bone Marrow Transplant 38: 23-28, 2006. 

Li L, Phan TG, Nguyen TA, Kim KS, Seo JK, Shimizu H, Suzuki E, Okitsu S, 

Ushijima H. Molecular epidemiology of adenovirus infection among pediatric 

population with diarrhea in Asia. Microbiol Immunol 49: 121-128, 2005. 

Lichtenstein DL, Wold WS. Experimental infections of humans with wild-type 

adenoviruses and with replication-competent adenovirus vectors: replication, safety, 

and transmission. Cancer Gene Ther 11: 819-829, 2004. 

Lima ENA, Fernandes MZ, Ferreira MAF, Nokana CFW, Freitas RA, Medeiros 

AMC. Bone marrow transplantation: graft versus host disease and oral changes. Rev 

Odonto Ciênc 27, 2012. 

Lindemans CA, Leen AM, Boelens JJ. How I treat adenovirus in hematopoietic stem 

cell transplant recipients. Blood 116: 5476-5485, 2010. 

Lion T, Baumgartinger R, Watzinger F, Matthes-Martin S, Suda M, Preuner S, 

Futterknecht B, Lawitschka A, Peters C, Potschger U, Gadner H. Molecular 

monitoring of adenovirus in peripheral blood after allogeneicbone marrow 

transplantation permits early diagnosis of disseminated disease. Blood 102: 1114-20, 

2003. 

Lion T, Kosulin K, Landlinger C, Rauch M, Preuner S, Jugovic D, Pötschger U, 

Lawitschka A, Peters C, Fritsch G, Matthes-Martin S. Monitoring of adenovirus load 

in stool by real-time PCR permits early detection of impending invasive infection in 

patients after allogeneic stem cell transplantation. Leukemia 24: 706-714, 2010. 

Ljungman P, Ribaud P, Eyrich M, Matthes-Martin S, Einsele H, Bleakley M, 

Machaczka M, Bierings M, Bosi A, Gratecos N, Cordonnier C. Cidofovir for 

adenovirus infections after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation: a 



 

 

 

 

 59 

survey by the Infectious Diseases Working Party of the European Group for Blood 

and Marrow Transplantation. Bone Marrow Transplant 31: 481-486, 2003. 

Ljungman P, Ward KN, Crooks BN, Parker A, Martino R, Shaw PJ, Brinch L, Brune 

M, Camara R, Dekker A, Pauksen K, Russell N, Schwarer AP, Cordonnier C. 

Respiratory virus infections after stem cell transplantation: a prospective study from 

the Infectious Diseases Working Party of the European Group for Blood and Marrow 

Transplantation. Bone Marrow Transplant 28: 479-484, 2001. 

Lo MS, Lee GM, Gunawardane N, Burchett SK, Lachenauer CS, Lehmann LE. The 

impact of RSV, adenovirus, influenza, and parainfluenza infection in pediatric 

patients receiving stem cell transplant, solid organ transplant, orcancer 

chemotherapy. Pediatr Transplant 17: 133-143, 2013. 

Lonngren C, Morrow BM, Haynes S, Yusri T, Vyas H, Argent AC. North-South 

divide: distribution and outcome of respiratory viral infections in paediatric intensive 

care units in Cape Town (South Africa) and Nottingham (United Kingdom). J 

Paediatr Child Health 50: 208-215, 2014. 

Lorenz E, Uphoff D, Reid TR, Shelton E. Modification of irradiation injury in mice 

and guinea-pigs by bone marrow injections. J Natl Cancer Inst 12: 197-201, 1951. 

Lukashok S, Horwitz MS. Adenovirus persistence. In: Ahmed R, Chen I. Persistent 

Viral Infections. John Wiley & Sons. Chichester, 2006. 

Lugthart G, Oomen MA, Jol-van der Zijde CM, Ball LM, Bresters D, Kollen WJ, 

Smiers FJ, Vermont CL, Bredius RG, Schilham MW, van Tol MJ, Lankester AC. 

The effect of cidofovir on adenovirus plasma DNA levels in stem cell transplantation 

recipients without T cell reconstitution. Biol Mlood Marrow Transplant 21: 293-299, 

2015. 

Luke JL, McDonald L, Jude V, Chan KW, Cuellar NG. Clinical practice implications 

of immunizations after pediatric bone marrow transplant: a literature review. J 

Pediatr Oncol Nurs 30: 7-17, 2013. 

Luksic I, Kearns PK, Scott F, Rudan I, Campbell H, Nair H. Viral etiology of 

hospitalized acute lower respiratory infections in children under 5 years of age -- a 

systematic review and meta-analysis. Croat Med J 54: 122-134, 2013. 

Machado C, Boas LS, Mendes AV, Santos MF, da Rocha IF, Sturaro D, Dulley FL, 

Pannuti CS. Low mortality rates related to respiratory virus infections after bone 

marrow transplantation. Bone Marrow Transplant 31: 695-700, 2003. 

Maizel JV Jr, White DO, Scharff MD. The polypeptides of adenovirus. II. Soluble 

proteins, cores, top components and the structure of the virion. Virology 36: 126-136, 

1968. 

Maranhão AG, Soares CC, Albuquerque MC, Santos N. Molecular epidemiology of 

adenovirus conjunctivitis in Rio de Janeiro, Brazil, between 2004 and 2007. Ver Inst 

Med Trop S Paulo 51: 227-229, 2009. 



 

 

 

 

 60 

Marr KA. Delayed opportunistic infections in hematopoietic stem cell transplantation 

patients: a surmountable challenge. Hematology Am Soc Hematol Educ Program 

2012: 265-270, 2012. 

Martin CS. Latest Insights on Adenovirus Structure and Assembly. Viruses 4: 847-

877, 2012. 

Matthes-Martin S, Feuchtinger T, Shaw PJ, Engelhard D, Hirsch HH, Cordonnier C, 

Ljungman P. European guidelines for diagnosis and treatment of adenovirus 

infection in leukemia and stem cell transplantation: summary of ECIL-4 (2011). 

Transpl Infect Dis 14: 555-563, 2012. 

Mattner F, Sykora KW, Meissner B, Heim A. An adenovirus type F41 outbreak in a 

pediatric bone marrow transplant unit: analysis of clinical impact and preventive 

strategies. Pediatr Infect Dis J 27: 419-424, 2008. 

Mena KD, Gerba CP. Waterborne adenovirus. Rev Environ Contam Toxicol 198: 

133-167, 2009. 

Mendrone Junior, A. Peripheral blood as a source of stem cells. Rev Bras Hematol 

Hemoter 31, 2009. 

Mir MA, Battiwalla M. Immune Deficits in Allogeneic Hematopoietic Stem Cell 

Transplant (HSCT) Recipients. Micopathologia 168: 271-282, 2009. 

Mistchenko AS, Diez RA, Mariani AL, Robaldo J, Maffey AF, Bayley-Bustamante 

G, Grinstein S. Cytokines in adenoviral disease in children: association of 

interleukin-6, interleukin-8, and tumor necrosis factor alpha levels with clinical 

outcome. J Pediatr 124: 714-720, 1994. 

Mistchenko AS, Koch ER, Kajon AE, Tibaldi F, Maffey AF, Diez RA. Lymphocyte 

subsets and cytokines in adenoviral infection in children. Acta Paediatr 87: 933-939, 

1998. 

Myerowitz RL, Stalder H, Oxman MN, Levin MJ, Moore M, Leith JD, Gantz NM, 

Hierholzer JC, Hierholzer JC. Fatal disseminated adenovirus infection in a renal 

transplant recipient. Am J Med 59: 591-598, 1975. 

Mynarek M, Ganzenmueller T, Mueller-Heine A, Mielke C, Gonnermann A, Beier 

R, Sauer M, Eiz-Vesper B, Kohstall U, Sykora KW, Heim A, Maecker-Kolhoff B. 

Patient, virus, and treatment-related risk factors in pediatric adenovirus infection 

after stem cell transplantation: results of a routine monitoring program. Biol Blood 

Marrow Transplant 20: 250-256, 2014. 

Naoum FA, Martins LTV, Castro NS, Barros JC, Chiatone CS. Perfil microbiológico 

dos pacientes nos primeiros trinta dias pós transplante de medula óssea do Serviço de 

Transplantes da Santa Casa de São Paulo. Rev Bras Hematol Hemoter 24, 2002. 

Nemerow GR, Stewart PL, Reddy VS. Structure of human adenovirus. Curr Opin 

Virol 2: 115-121, 2012. 



 

 

 

 

 61 

Neofytos D, Ojha A, Mookerjee B, Wagner J, Filicko J, Ferber A, Dessain S, Grosso 

D, Brunner J, Flomenberg N, Flomenberg P. Treatment of adenovirus disease in stem 

cell transplant recipients with cidofovir. Biol Blood Marrow Transplant 13: 74-81, 

2007. 

Norrby E. The structural and functional diversity of Adenovirus capsid components. 

J Gen Virol 5: 221-236, 1969. 

Nucci M, Maiolino A. Infecções em Transplante de Medula Óssea. Medicina 

Ribeirão Preto 33: 278-293, 2000. 

Nwachuku N, Gerba CP, Oswald A, Mashadi FD. Comparative inactivation of 

adenovirus serotypes by UV light disinfection. Appl Environ Microbiol 71: 5633-

5636, 2005. 

Ohrmalm L, Lindblom A, Omar H, Norbeck O, Gustafson I, Lewensohn-Fuchs I, 

Johansson JE, Brune M, Ljungman P, Broliden K. Evaluation of surveillance strategy 

for early detection of adenovirus by PCR of peripheral blood inhematopoietic SCT 

recipients: incidence and outcome. Bone Marrow Transplant 46: 267-272, 2011. 

Omar H, Yun Z, Lewensohn-Fuchs I, Pérez-Bercoff L, Orvell C, Engström L, Vuong 

GK, Ljungman P. Poor outcome of adenovirus infections in adult hematopoietic stem 

cell transplant patients with sustained adenovirus viremia. Transpl Infect Dis, 2010. 

Osgood EE, Riddle MC, Mathews TJ. Aplastic anemia treated with daily 

transfusions and intravenous marrow; case report. Ann Intern Med 13: 357-367, 

1939. 

Pagter AP, Haveman LM, Schuurman R, Schutten M, Bierings M, Boelens JJ. 

Adenovirus DNA positivity in nasopharyngeal aspirate preceding hematopoietic 

stem cell transplantation: a verystrong risk factor for adenovirus DNAemia in 

pediatric patients. Clin Infect Dis 49: 1536-1539, 2009. 

Paris F, Beck C, Pires MR, Santos RP, Kuchenbecker RS, Barth AL. Viral 

epidemiology of respiratory infections among children at a tertiary hospital in 

Southern Brazil. Rev Soc Bras Med Trop 47, 2014. 

Peters C, Minkov M, Gadner H, Klingebiel T, Vossen J, Locatelli F, Cornish J, 

Ortega J, Bekasi A, Souillet G, Stary J, Niethammer D. Statement of current majority 

practices in graft-versus-host disease prophylaxis and treatment in children. Bone 

Marrow Transplant 26: 405-411, 2000. 

Puig M, Jofre J, Lucena F, Allard A, Wadell G, Girones R. Detection of 

adenoviruses and enteroviruses in polluted waters by nested PCR amplification. Appl 

Environ Microbiol 60: 2963-2970, 1994. 

Puissant-Lubrano B, Huynh A, Attal M, Blancher A. Evolution of peripheral blood T 

lymphocyte subsets after allogenic or autologous hematopoietic stem cell 

transplantation. Immunobiology 2985: 60-66, 2014. 



 

 

 

 

 62 

Raboni SM, Nogueira MB, Tsuchiya LR, Takahashi GA, Pereira LA, Pasquini R, 

Siqueira MM. Respiratory tract viral infections in bone marrow transplant patients. 

Transplantation 76: 142-146, 2003a. 

Raboni SM, Siqueira MM, Portes SR, Pasquini R. Comparison of PCR, enzyme 

immunoassay and conventional culture for adenovirus detection in bone marrow 

transplant patients with hemorrhagic cystitis. J Clin Virol 27: 270-275, 2003b. 

Ramani S, Kang G. Viruses causing childhood diarrhea in the developing world. 

Curr Opin Infect Dis 22: 477-482 2009. 

Reis MLA, Visentainer JEL. Immunology reconstitution after allogeneic bone 

marrow transplantation. Rev Bras Hematol Hemoter 26, 2004. 

Roberts RJ, O’Neill KE, Yen CT. DNA sequences from the adenovirus 2 genome. J 

Biol Chem 259: 13968-13975, 1984. 

Rowe WP, Huebner RJ, Gilmore LK, Parrott RH, Ward TG. Isolation of a 

cytopathogenic agent from human adenoids undergoing spontaneous degeneration in 

tissue culture. Proc Soc Exp Bio Med 84: 570-573, 1953. 

Roy S, Calcedo R, Medina-Jaszek A, Keough M, Peng H, Wilson JM. Adenoviruses 

in lymphocytes of the human gastro-intestinal tract. PLoS One 6: e24859, 2011. 

Runde V, Ross S, Trenschel R, Lagemann E, Basu O, Renzing-Köhler K, Schaefer 

UW, Roggendorf M, Holler E. Adenoviral infection after allogeneic stem cell 

transplantation (SCT): report on 130 patients from a single SCT unit involved in a 

prospective multi center surveillance study. Bone Marrow Transplant 28: 51-57, 

2001. 

Rutala WA, Peacock JE, Gergen MF, Sobsey MD, Weber DJ. Efficacy of hospital 

germicides against adenovirus 8, a common cause of epidemic keratoconjunctivitis in 

health care facilities. Antimicrob Agents Chemother 50: 1419-1424, 2006. 

Rynans S, Dzieciątkowski T, Przybylski M, Basak GW, Rusicka P, Tomaszewska A, 

Halaburda K, Jędrzejczak WW, Mlynarczyk G. Incidence of adenoviral DNAemia in 

Polish adults undergoing allogeneic haematopoietic stem cell transplantation. Arch 

Immunol Ther Exp (Warsz) 63: 79-84, 2014. 

Saitoh-Inagawa W, Oshima A, Aoki K, Itoh N, Isobe K, Uchio E, Ohno S, Nakajima 

H, Hata K, Ishiko H. Rapid diagnosis of adenoviral conjunctivitis by PCR and 

restriction fragment length polymorphism analysis. J Clin Microbiol 34: 2113-2116, 

1996. 

Schilham MW, Claas EC, van Zaane W, Heemskerk B, Vossen JM, Lankester AC, 

Toes RE, Echavarria M, Kroes AC, van Tol MJ. High levels of adenovirus DNA in 

serum correlate with fatal outcome of adenovirus infection in children after 

allogeneic stem-cell transplantation. Clin Infect Dis 35: 526-532, 2002. 



 

 

 

 

 63 

Schonberger S, Meisel R, Adams O, Pufal Y, Laws HJ, Enczmann J, Dilloo D. 

Prospective, comprehensive, and effective viral monitoring in children undergoing 

allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. Biol Blood Marrow Transplant 

16: 1428-1435, 2010. 

Seber A, Bonfim CMS, Daudt, LE, Gouveia RV, Ginani VC, Mauad M, Castro 

Junior CG. Indications for pediatric hematopoietic stem cell transplantation: 

consensus presented at the First Meeting on Brazilian Hematopoietic Stem Cell 

Transplantation Guidelines - Brazilian Society of Bone Marrow Transplantation, Rio 

de Janeiro, 2009. Rev Bras Hematol Hemoter 32, 2010. 

Seto D, Chodosh J, Brister JR, Jones MS, Members of the Adenovirus Research 

Community. Using the whole-genome sequence to characterize and name human 

adenoviruses. J Virol 85: 5701-5702, 2011. 

Shimada Y, Ariga T, Tagawa Y, Aoki K, Ohno S, Ishiko H. Molecular diagnosis of 

human adenoviruses d and e by a phylogeny-based classification method using a 

partial hexon sequence. J Clin Microbiol 42: 1577-1584, 2004. 

Silva VSS, Mello MH, Staggeimer R, Henzel A, Rigotto C, Spilky FR. Adenovirus 

presence in surfaces and equipment from ambulatories, internship units, and 

operating rooms in a Brazilian hospital Am J Infect Control 42: 693-694, 2014. 

Soares CC, Volotão EM, Albuquerque MC, da Silva FM, de Carvalho TR, Nozawa 

CM, Linhares RE, Santos N. Prevalence of enteric adenoviruses among children with 

diarrhea in four Brazilian cities. J Clin Virol 23: 171-177, 2002. 

Stewart PL, Fuller SD, Burnett RM. Difference imaging of adenovirus: bridging the 

resolution gap between X-ray crystallography and electron microscopy. EMBO J 12: 

2589-2599, 1993. 

Suparno C, Milligan DW, Moss PA, Mautner V. Leuk Lymphoma 45: 873-885. 

Adenovirus infections in stem cell transplant recipients: recent developments in 

understanding of pathogenesis, diagnosis and management. Leuk Lymphoma 45: 873-

885, 2004. 

Symeonidis N, Jakubowski A, Pierre-Louis S, Jaffe D, Pamer E, Sepkowitz K, 

O'Reilly RJ, Papanicolaou GA. Invasive adenoviral infections in T-cell-depleted 

allogeneic hematopoietic stem cell transplantation: high mortality in the era of 

cidofovir. Transpl Infect Dis 9: 108-113, 2007. 

Tamura K, Stecher G, Peterson D, Filipski A, Kumar S. MEGA6: Molecular 

Evolutionary Genetics Analysis version 6.0. Mol Biol Evol 30: 2725-2729, 2013. 

Taniguchi K, Yoshihara S, Tamaki H, Fujimoto T, Ikegame K, Kaida K, Nakata J, 

Inoue T, Kato R, Fujioka T, Okada M, Soma T, Ogawa H. Incidence and treatment 

strategy for disseminated adenovirus disease after haploidentical stem cell 

transplantation. Ann Hematol 91: 1305-1312, 2012. 



 

 

 

 

 64 

Tavares TM, Cardoso DDP, Marta W, Brito ED. Vírus entéricos veiculados por 

água: aspectos microbiológicos e de controle de qualidade da água. Rev Pat Trop 34: 

85-104, 2005. 

Tebruegge M, Curtis N. Adenovirus: an overview for pediatric infectious diseases 

specialists. Pediatr Infect Dis J 31: 626-627, 2012. 

Thomas ED, Collins JA, Hernan Jr EC, Ferrebee JW. Marrow transplantations in 

lethally irradiated dogs given methotrexate. Blood 19: 217-228, 1962. 

Thomas ED, Storb R, Clift RA, Fefer A, Johnson FL, Neiman PE. Bone marrow 

transplantation. N Engl J Med 292: 832-843, 1975. 

Thompson JD, Gibson TJ, Plewniak F, Jeanmougin F, Higgins DG. The 

CLUSTAL_X windows interface: flexible strategies for multiple sequence alignment 

aided by quality analysis tools. Nucleic Acids Res 25: 4876-4882, 1997. 

Trentin JJ, Yabe Y, Taylor G. The quest for human cancer viruses. Science 137: 835-

841, 1962. 

van Montfrans J, Schulz L, Versluys B, de Wildt A, Wolfs T, Bierings M, Gerhardt 

C, Lindemans C, Wensing A, Boelens JJ. Viral PCR Positivity in Stool before 

Allogeneic Hematopoietic Cell Transplantation is Strongly Associated with Acute 

Intestinal Graft-versus-Host Disease. Biol Blood Marrow Transplant, 2015 

Vigorito AC, Souza CA. Hematopoietic stem cell transplant and recovery of 

hematopoiesis. Rev Bras Hematol Hemoter 31, 2009. 

Wadell G. Molecular epidemiology of human adenoviruses. Curr Top Microbiol 

Immunol 110: 191-220, 1984. 

Walker E, Ison MG. Respiratory viral infections among hospitalized adults: 

experience of a single tertiary healthcare hospital. Influenza Other Respir Viruses 8: 

282-292, 2014. 

Walls T, Shankar AG, Shingadia D. Adenovirus: an increasingly important pathogen 

in paediatric bone marrow transplant patients. Lancet Infect Dis 3: 79-86, 2003. 

Watanabe A, Carraro E, Camargo C, Puerari D, Guatura S, Granato C, Bellei N. 

Human adenovirus detection among immunocompetent and immunocompromised 

patients presenting acute respiratory infection. Rev Soc Bras Med Trop 46: 161-165, 

2013. 

Watanabe M, Kohdera U, Kino M, Haruta T, Nukuzuma S, Suga T, Akiyoshi K, Ito 

M, Suga S, Komada Y. Detection of adenovirus DNA in clinical samples by SYBR 

Green real-time polymerase chain reaction assay. Pediatr Int 47 286-291, 2005. 

Watson T, MacDonald D, Song X, Bromwich K, Campos J, Sande J, DeBiasi RL. 

Risk factors for molecular detection of adenovirus in pediatric hematopoietic stem 

cell transplantation recipients. Biol Blood Marrow Transplant 18: 1227-1234, 2012. 



 

 

 

 

 65 

Wigger HJ, Blanc WA. Fatal hepatic and bronchial necrosis in adenovirus infection 

with thymic alymphoplasia. N Engl J Med 275: 870-874, 1966. 

Wold WSM, Ison MG. Adenoviruses. In: Knipe DM, Howley PM. Fields Virology, 

6th Edition. Lippincott Williams & Wilkins. Philadelphia, 2013.  

Wolfromm A, Porcher R, Legoff J, Peffault de Latour R, Xhaard A, de Fontbrune 

FS, Ribaud P, Bergeron A, Socié G, Robin M. Viral respiratory infections diagnosed 

by multiplex PCR after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation: long-term 

incidence and outcome. Biol Blood Marrow Transplant 20: 1238-1241, 2014. 

Zhang Y, Bergelson JM. Adenovirus receptors. J Virol 79: 12125-12131, 2005. 

Zlateva KT, Maes P, Rahman M, Van Ranst M. Chromatography paper strip 

sampling of enteric adenoviruses type 40 and 41 positive stool specimens. Virol J 10: 

2-6, 2005.  



 

 

 

 

 66 

APÊNDICES E ANEXOS 

Apêndice 1. Termo de consentimento livre e esclarecido. 

 
 

 
 



 

 

 

 

 67 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 68 

Apêndice 2. Ficha de investigação clínica. 
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Anexo 1. Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da UFG. 
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Anexo 2. Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa do HAJ/ACCG. 
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Anexo 3. Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da UFG, referente ao primeiro 

pedido de emenda ao projeto inicial. 
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Anexo 4. Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da UFG, referente ao segundo 

pedido de emenda ao projeto inicial. 
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