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RESUMO 
 

 

Rotavírus do grupo A (RVA) são reconhecidos como os principais agentes virais da 

gastroenterite aguda infantil e, devido aos relevantes índices de morbi-mortalidade, a 

vacinação tem sido considerada a melhor alternativa para a prevenção e o controle de 

RVA. No Brasil, em março de 2006 o Ministério da Saúde adicionou ao Programa 

Nacional de Imunização a Vacina Oral de Rotavírus Humano (VORH), a qual foi 

desenvolvida a partir de uma amostra monovalente atenuada G1P[8]. Neste contexto, 

o presente estudo objetivou a investigação da ocorrência das infecções por RVA na 

cidade de Goiânia após a implantação da VORH, bem como proceder a uma análise 

comparativa das amostras de RVA circulantes nos períodos pré e pós-vacinal. Para 

identificação de RVA, 65 espécimes fecais coletados no período de 2008 a 2009 de 

crianças com gastroenterite aguda, foram submetidos ao Ensaio Imunoenzimático e 

Eletroforese em Gel de Poliacrilamida, sendo observado um índice total de detecção 

de 16,9% (11/65). Após caracterização molecular, o genótipo G2 foi identificado em 

10 amostras, sendo que quatro destas foram definidas como G2P[4]. Para análise 

comparativa, as amostras G2P[4], bem como outras 15 amostras coletadas nos 

períodos pré e pós-vacinal, foram submetidas ao sequenciamento genômico para as 

regiões codificantes das proteínas VP6, VP7 e NSP4. A caracterização molecular do 

gene de VP7 mostrou que as amostras G1 pertenciam às linhagens I e II, sublinhagens 

d e b, respectivamente, e que todas as amostras G2 pertencem à linhagem II, com a 

diferenciação de três sublinhagens, a, c e d, as quais foram correlacionadas com os 

períodos de coleta. Considerando os genogrupos de VP6 e genótipos de NSP4 

identificados, observou-se predominância para genogrupo I e genótipo A no período 

pós-vacinal, enquanto, genogrupo II e genótipo B foram identificados com maior 

frequência antes da implantação da vacina. A associação entre os genótipos G e P 

com genogrupos de VP6 e genótipos de NSP4 revelou predominância da combinação 

G1-P[8]-II-B no período pré-vacinal e da associação G2-P[4]-I-A no período pós-

vacinal o que sugere uma substituição destas combinações após a implantação da 

VORH. 
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ABSTRACT 
 

 

The group A rotaviruses (RVA) are recognized as the main viral agents of acute childhood 

gastroenteritis, and due to the high morbidity-mortality rates vaccination has being 

considered the best alternative for prevention and control of RVA. In Brazil, in March, 

2006 the Ministry of Health included the human rotavirus oral vaccine – VORH, which 

was developed from a monovalent attenuated strain G1P[8], in the National Immunization 

Program. In this context, the present study aimed at the investigation of the occurrence of 

RVA infections in the city of Goiânia after the implementation of the VORH, as well as 

the comparative analysis of the RVA circulating strains during the pre- and post-

vaccination periods. For the RVA identification, 65 fecal samples obtained from children 

with acute gastroenteritis, in the period from 2008 to 2009, were tested by an 

immunoenzymatic assay and by polyacrilamide gel electrophoresis, with a total detection 

rate of 16.9% (11/65). After molecular characterization, the G2 genotype was identified 

in 10 samples, and four of those were considered as G2P[4] genotype. For the 

comparative analysis, the G2P[4] samples, as well as other 15 samples, obtained in the 

pre- and post-vaccination periods, were submitted to genomic sequencing of the coding 

regions for the proteins VP6, VP7 and NSP4. The molecular characterization of the VP7 

gene showed that the G1 samples belonged to lineages I and II, sublineages d and b, 

respectively, and that all the G2 samples belonged to lineage II, with the differentiation 

of three sublineages, a, c and d, which were correlated with the collection periods. 

Regarding the VP6 genogroups and the NSP4 genotypes, a predominance of genogroup 

I and genotype A in post-vaccination period was observed, whereas a predominance of 

genogroup II and genotype B was identified in the period before de vaccine 

implementation. The association between the G and P genotypes with VP6 genogroups 

and NSP4 genotypes revealed the predominance of the G1-P[8]-II-B combination in the 

pre-vaccination period, and the association G2-P[4]-I-A in the post-vaccination period, 

which suggests the substitution of these combinations after the implementation of the 

VORH.
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1 INTRODUÇÃO / REVISÃO DA LITERATURA 
 

 

1.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

 A diarreia é o sintoma característico da infecção do trato gastrointestinal, e tem 

como causas bactérias, vírus ou protozoários, sendo ainda, definida pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) como a ocorrência de três ou mais evacuações pastosas ou 

líquidas no período de 24 horas podendo ainda distinguir-se em três tipos clínicos: diarreia 

aguda aquosa com duração de até 14 dias, diarreia aguda com sangue ou disenteria e 

diarreia persistente com duração superior a 14 dias (WHO, 2009).   

 A diarreia persistente e repetidas infecções causadas por enteropatógenos 

contribuem para a severidade da gastroenterite devido à possibilidade de desidratação 

que, por sua vez, constitui um fator importante para o óbito (Banerjee et al., 2004; 

Santosham et al., 2010). Ademais, estudos apontam que repetidos episódios de diarreia 

nos dois primeiros anos de vida podem comprometer o desenvolvimento psicomotor e 

cognitivo infantil (Berkman et al., 2002; Niehaus et al., 2002). 

 A doença diarreica é uma importante causa de morbidade e mortalidade em 

crianças menores de cinco anos de idade em todo o mundo. Segundo a OMS, em 2004, 

em países de média e baixa renda foram registradas cerca de 1,87 milhões de mortes com 

aproximadamente 78% destas ocorrendo em países em desenvolvimento como os da 

África e sudoeste da Ásia (WHO, 2009). Observa-se que os maiores índices de 

mortalidade ocorrem em locais com limitadas condições de acesso a saneamento básico, 

água potável e cuidados de saúde (Petri et al., 2008). 

 Estudos ressaltam que o melhoramento das condições de higiene, sanitização e 

suprimento de água em países em desenvolvimento tem reduzido a quantidade de agentes 

bacterianos e parasitários envolvidos na gastroenterite aguda, porém, não se observa um 

impacto significativo nas hospitalizações por agentes virais (Velázquez et al., 2004; 

Ramani & Kang, 2009). Neste contexto, a gastroenterite viral se apresenta como um 

problema de saúde pública tanto em países em desenvolvimento quanto em países 

desenvolvidos (Iturriza-Gómara et al., 2007; Chen et al., 2009; Forster et al., 2009; Tran 

et al., 2010). 

Dentre os diferentes vírus reconhecidos como agentes etiológicos desta 

enfermidade, quatro têm maior destaque, rotavírus, calicivírus, astrovírus e adenovírus 
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(Wilhelmi et al., 2003; Clark & Mckendrik, 2004), sendo os rotavírus do grupo A os 

enteropatógenos mais frequentemente relatados na gastroenterite infantil (Chen et al., 

2009; Johargy et al., 2010). 

 Rotavírus foi identificado pela primeira vez como patógeno humano em 1973 em 

Melbourne, Austrália, através da microscopia eletrônica (ME) a partir da observação de 

cortes ultrafinos do epitélio duodenal de crianças com diarreia não bacteriana (Bishop et 

al., 1973). No mesmo ano, na Inglaterra, Flewett et al. (1973), também verificaram a 

presença de partículas virais nas fezes de crianças hospitalizadas. Os vírus foram 

inicialmente denominados como reovirus-like, orbivirus-like ou duovirus. Assim, 

considerando sua aparência de roda quando observado ao microscópio eletrônico foi 

nomeado Rotavirus (do latim rota = roda). Uma vez caracterizados os rotavírus humanos 

logo foram associados a agentes virais descritos como causadores de diarreia em 

camundongos (Adams & Kraft, 1963) e bezerros (Mebus et al., 1969) recém-natos, além 

de um vírus identificado a partir de swab retal de macaco saudável (SA11 [Simian Agent 

11]) (Malherbe & Strickland-Chomley, 1967). 

 No Brasil, o primeiro registro de rotavírus associado à doença diarreica ocorreu 

em 1976, na cidade de Belém, Pará, por meio de ME de espécimes fecais provenientes de 

crianças com quadro de gastroenterite aguda (Linhares et al., 1977). Desde então, 

sucederam-se inúmeros estudos com relação a este vírus (Cardoso et al., 2003; Gurgel et 

al., 2009; Gómez et al., 2010; Mascarenhas et al., 2010; Rigotto et al., 2010). 

 

 

1.2. CLASSIFICAÇÃO DOS ROTAVÍRUS 

 

Rotavirus é um gênero da família Reoviridae que também comporta outros oito 

gêneros: Aquareovirus, Coltivirus, Cypovirus, Fijivirus, Orbivirus, Orthoreovirus, 

Oryzaviru e Phytoreovirus. Rotavirus e Orthoreovirus infectam humanos e animais, 

enquanto os Aquareovirus, Coltivirus, Cypovirus e Orbivirus, até o momento, foram 

descritos apenas em animais. Os demais gêneros infectam plantas (Fijivirus, 

Phytoreovirus e Oryzavirus) ou insetos (Cypovirus) (ICTV, 2009). 

O gênero Rotavirus inclui sete (A-G), dentre estes, três (A-C) infectam humanos, 

sendo rotavírus do grupo A (RVA) os de maior importância epidemiológica (Estes & 

Kapikian, 2007). 
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1.3. ROTAVÍRUS DO GRUPO A 

 

1.3.1. Estrutura morfológica 

 

 RVA mede aproximadamente 100 nanômetros (nm) de diâmetro (incluindo as 

espículas). São vírus desnudos e apresentam um capsídeo com simetria icosaédrica 

(Figura 1) formado por três camadas proteicas que envolvem o genoma viral, o qual é 

composto por 11 segmentos de RNA de fita dupla (dsRNA – double-strand ribonucleic 

acid). Essas camadas são referidas como, capsídeo externo, intermediário e interno ou 

core (Estes & Kapikian, 2007). 

   

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Microscopia eletrônica de partículas completas e seccionadas de rotavírus isolados de 
espécimes fecais de humano. Fonte: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ICTVdb/WIntkey/Images/ 

em_reovi.htm). 

 

 O capsídeo externo é formado pelas proteínas VP7 e VP4. O arcabouço desta 

camada é formado por 260 trímeros resultantes do agrupamento de 780 cópias de VP7 do 

qual protrudem 120 cópias de VP4 que formam dímeros. Abaixo desta camada externa 

encontra-se o capsídeo intermediário que é formado por 780 moléculas de proteína VP6 

que se organizam em trímeros. Essa camada, por sua vez, envolve o core o qual é 

constituído de 120 cópias de VP2 ordenadas na forma de dímeros, cuja superfície interna 

é ligada ao complexo enzimático formado pelas proteínas estruturais VP1 e VP3. Esta 

camada mais interna engloba o genoma viral (Estes & Kapikian, 2007).  

 A reconstrução tridimensional da partícula viral por meio crio-eletromicroscopia 

revelou a existência de 132 canais que atravessam as camadas externa e intermediária e 

ligam a superfície externa ao core. Estes canais permitem o trânsito de íons e moléculas 

para dentro e para fora da partícula e distinguem-se em três tipos, I, II e III. Os canais tipo 

I são em número de 12 e estão localizados no vértice quíntuplo do icosaedro atravessam 

as três camadas proteicas. Os canais tipo II são em número de 60 e circundam os canais 
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tipo I, sendo ainda, parcialmente preenchidos por VP4 a qual interage por meio destes 

com VP7 e VP6. Esta interação está relacionada com a manutenção da estrutura 

icosaédrica e dos domínios funcionais da partícula viral. Os canais tipo III consistem em 

60 unidades e circundam os vértices triplos do icosaedro (Pesavento et al., 2006, Estes & 

Kapikian, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Representação da partícula viral íntegra e seccionada de RVA. A. Representação da 
partícula completa. Os números romanos indicam os canais I, II e III que permitem a comunicação 

entre o interior e o exterior da partícula viral. Em vermelho estão representadas as espículas de 

VP4 e em amarelo a proteína VP7 do capsídeo externo (Adaptado de Pesavento et al., 2003). B. 

Corte transversal expondo o capsídeo intermediário e o core. A proteína VP6 do capsídeo 
intermediário está destacada em azul, enquanto VP2 do core é representada em verde. A estrutura 

vermelha apontada na superfície do capsídeo interno representa o complexo enzimático formado 

por VP1 e VP3 (Adaptado de Prasad et al., 1996).  

 

 

1.3.2. Estrutura genômica 

 

 Como referido, RVA têm genoma dsRNA segmentado que consiste em 

aproximadamente 18.550 pares de bases (pb) cujos segmentos apresentam tamanhos que 

variam de 667pb (segmento 11) a 3.302pb (segmento 1) e, massa molecular de 2,0 x 105 

a 2,2 x 106 daltons (Da). Cada segmento genômico é transcrito em um RNA mensageiro 

(mRNA – messenger ribonucleic acid) que inicia no sentido 5’ com uma estrutura cap 

(m7 GppG(m)GPy) não codante, seguida por uma região codante e finaliza com uma 

extremidade 3’ também não codante que não apresenta sinal de poliadenilação e se 

encerra com duas citosinas (Figura 3). Os tamanhos das sequências não codantes 5’ e 3’ 

A B 
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são variáveis entre os diferentes segmentos, contudo, estas sequências são conservadas 

entre amostras homólogas (Estes & Kapikian, 2007). 

 Os mRNAs apresentam uma sequência consenso 5’-UGUGACC-3’ que contém 

importantes sinais para expressão e replicação gênica. Ademais, evidências indicam que 

a sequência terminal GACC atua no sentido de promover a tradução do mRNA 

(Chizhikov & Patton, 2000). Considerando os quadros de leitura aberta (ORF – Open 

Reading Frame) observa-se que cada uma delas codifica uma proteína, à exceção da ORF 

do gene 11 que codifica duas proteínas. Deste modo, os RVA codificam 12 proteínas, seis 

estruturais (VP1-4, 6-7) e seis não estruturais (NSP1-6) (Estes & Kapikian, 2007). 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Representação da estrutura básica de um segmento genômico de RVA (Adaptado de 

Estes & Kapikian, 2007). 
 

 

1.3.3. Estrutura proteica 

 

 As seis proteínas estruturais de RVA têm atividade na estruturação da partícula, 

na replicação viral, bem como na elicitação da resposta imune do hospedeiro. Neste 

sentido, a proteína VP1 representa 2% da massa do vírus e, juntamente com a proteína 

VP3 forma um complexo enzimático que se associa ao genoma viral (Estes & Cohen, 

1989). VP1 é reconhecida como a RNA-polimerase-RNA-dependente do vírus e atua 

como transcriptase e replicase, enquanto VP3 exerce atividade de guanililtransferase e 

metiltransferase (Liu et al., 1992; Patton et al., 1999; Patton & Chen, 1999). Este 

complexo enzimático está disposto na superfície interna do core que é formado por VP2 

que possui atividade antigênica e imunogênica sendo necessária no processo de 

replicação do RNA viral (Cohen et al., 1989; Mansell & Patton 1990; Patton et al., 1997). 

 A proteína VP6 que constitui o capsídeo intermediário ocupa cerca de 60% da 

massa viral e possui um papel fundamental na conformação da estrutura do vírus visto 

sua interação com o capsídeo externo e o core, sendo ainda altamente antigênica e 

 

REGIÃO 5’ NÃO CODANTE REGIÃO 3’ NÃO CODANTE 
GACC 

 

Sequência terminal 

Promotor de tradução 

OPEN READING FRAME 
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imunogênica (Estes & Cohen, 1989; Charpilienne et al., 2002; Greig et al., 2006; Estes 

& Kapikian, 2007).  

 Em relação à VP4, ressalta-se sua atividade hemaglutinante e sua capacidade de 

induzir a formação de anticorpos neutralizantes. Ademais, esta proteína é sensível à ação 

de proteases e participa ativamente na etapa de adsorção do vírus à célula hospedeira. A 

clivagem de VP4 potencializa a penetração e a infectividade viral e os produtos proteicos 

resultantes deste processo, VP8* e VP5*, respectivamente, estão envolvidos na interação 

com o ácido siálico e às integrinas celulares (αvβ3, a4β1, α2β1) (Dormitzer et al., 2002; 

Estes & Kapikian, 2007). Como referido, esta proteína forma espículas que emergem do 

icosaedro formado por VP7 a qual é glicosilada e, assim como VP4, também elicita 

formação de anticorpos neutralizantes (Estes & Kapikian, 2007). 

 Considerando as seis proteínas não estruturais, verifica-se a associação da maioria 

destas com o RNA genômico, bem como a participação das mesmas na morfogênese e 

patogenicidade de RVA. Neste contexto, NSP1 é reconhecida como uma das proteínas 

mais variáveis entre os RVA demonstrando maior conservação em amostras que infectam 

a mesma espécie de hospedeiro (Dunn et al., 1994).  

Estudos sugerem a implicação de NSP1 na modulação da resposta imune inata, 

uma vez que foi demonstrado que esta proteína pode interagir com o fator de regulação 

três do interferon (IRF3 – IFN regulatory factor 3) impedindo sua ativação e, por 

conseguinte, interferindo na resposta imunológica (Barro & Patton, 2005). O IRF3 está 

presente no citoplasma celular e quando da infecção viral este fator sofre mudanças 

estruturais que resultam na sua ativação (Sharma et al., 2003). Esta forma ativada é então 

translocada para o núcleo onde interage com promotores específicos que estimulam a 

expressão dos interferons α e β (INFα e IFNβ) (Au et al., 1995). Assim, o impedimento 

da ativação do IRF3 pode suprimir a estimulação dos INFα e IFNβ. Portanto, é possível 

que NSP1 tenha um papel na determinação da virulência de RVA (Broome et al., 1993; 

Barro & Patton, 2005). 

 A proteína NSP2, juntamente com NSP5, está envolvida na formação do 

viroplasma em células infectadas, além de participar dos processos de replicação do 

genoma e montagem da partícula viral (Silvestre et al., 2004). NSP5 é uma proteína 

fosforilada encontrada em intermediários de replicação do core associada não só com 

NSP2, mas também com VP1, VP2 e VP3 (Gallegos & Patton, 1989). Adicionalmente 

tem sido verificada a presença de NSP6 em associação com NSP5 na estrutura 

viroplasmática. Ademais, NSP6 tem demonstrado afinidade pelo ácido nucleico assim 
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como NSP2 e NSP5, o que indica seu provável envolvimento nos processos de síntese do 

RNA e replicação do vírus (Torres-Vega et al., 2000; Rainsford & McCrae, 2007). 

 A proteína NSP3 também é encontrada em intermediários de replicação o que 

sugere sua participação na morfogênese viral. NSP3 tem função semelhante à proteína de 

ligação poliadenilada celular (PABP – polyadenylate-binding protein) de eucariotos que 

junto com os fatores de iniciação eucariótica eIF4E e eIF4G promovem a circularização 

do mRNA celular o que parece ser importante para um início eficiente da tradução 

(Imataka et al., 1998; Preiss & Hentze, 1998). 

Como referido, RVA não possui poliadenilação na extremidade 3’, ao contrário, 

apresenta uma sequência consenso que por sua vez se liga especificamente ao domínio 

N-terminal de NSP3. Esta proteína não estrutural também apresenta um domínio C-

terminal que interage com alta afinidade com eIF4G (Poncet et al., 1993; Piron et al., 

1998; Deo et al., 2002; Groft & Burley, 2002; Jayaram et al., 2004). Desta forma, a 

ligação de NSP3 ao eIF4G acaba por inibir a ligação deste à proteína de ligação 

poliadenilada celular e, por conseguinte, promove a tradução dos mRNAs dos rotavírus 

concomitantemente à interrupção da tradução do mRNA celular (Vende et al., 2000; 

Padilla-Noriega et al., 2002).    

 Em relação a NSP4, vários estudos têm demonstrado seu envolvimento no 

processo de replicação (Maass & Atkinson, 1990; Taylor et al., 1996). Além disso, esta 

proteína é reconhecida como uma enterotoxina viral visto sua capacidade, bem como de 

seu peptídeo sintético NSP4 114-135, de induzir diarreia idade-dependente em 

camundongos jovens na ausência de alterações histológicas no tecido epitelial do 

intestino delgado (Ball et al., 1996). Como referido, devido a diversidade genética de 

NSP4 é possível sua classificação em seis grupos genéticos (A-F) (Cunliffe et al., 1997; 

Horie et al., 1997; Ciarlet et al., 2000; Mori et al., 2002; Estes & Kapikian, 2007), com 

os genótipos A e B sendo os mais frequentes em isolados de humanos (Iturriza-Gómara 

et al., 2003).  

 A tabela 1 resume as principais características das proteínas estruturais e não 

estruturais de RVA. 
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Tabela 1. Principais características e funções das proteínas estruturais e não estruturais de RVA (Adaptado de Estes & Kapikian, 2007). 

Gene Tamanho (pb) Proteína Aminoácidos Massa Molecular (kDa) Atividade 

1 3.302 VP1 1.088 125 RNA-polimerase RNA-dependente 

2 2.690 VP2 881 84 Composição o core viral; é necessária para a atividade de replicase 

de VP1 

3 2.591 VP3 835 88 Metiltransferase; guanililtransferase 

4 2.362 

 

 

VP4 

 

VP5* 

VP8* 

776 

 

529 

247 

88 

 

60 

28 

Hemaglutinina; adsorção à célula hospedeira; sensível à proteólise; 

induz anticorpos neutralizantes; antígeno P 

5 1.581 NSP1 491 53 Ligação ao RNA; interação e degradação do IRF3 

6 1.356 VP6 397 41 Composição do capsídeo intermediário; antígeno viral; permite a 

definição dos grupos de rotavírus 

7 1.104 NSP3(1) 315 34 Ligação ao RNA; promove a tradução do mRNA viral e inibe a 

tradução celular 

8 1.059 NSP2(1) 317 35 Ligação ao RNA; participa da formação do viroplasma junto com 

NSP5 

9 1.062 VP7(1) 326 38 Glicoproteína estrutural; induz anticorpos neutralizantes; antígeno 

G 

10 751 NSP4 175 28 Glicoproteína transmembrana do retículo endoplasmático; receptor 

intracelular de VP6; atua na morfogênese; enterotoxina viral 

11 667 NSP5 198 26 Ligação ao RNA; participa da formação do viroplasma junto com 

NSP2; interage com NSP6 

  NSP6 92 11 Interage com NSP5 no viroplasma 

*Produtos de clivagem de VP4. 
 (1) Proteína codificada pelos genes 7, 8 ou 9. 
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1.3.4. Classificação 

 

RVA é classificado sorologicamente por meio da especificidade de anticorpos 

monoclonais (MAbs – monoclonal antibodies) para a proteína VP6, sendo verificados 

quatro subgrupos (SG) de VP6: SG I, SG II, SG I+II e SG não-I/não-II (Estes & Kapikian, 

2007). Além disso, RVA pode ser classificado em genogrupos ou subgrupos genéticos a 

partir da caracterização molecular de uma região que abrange o epítopo subgrupo-

específico do gene de VP6. De acordo com esta classificação há dois subgrupos ou 

genogrupos: genogrupo I (SG I), com duas linhagens genéticas, IA e IB, e genogrupo II 

(SG II, SGI+II e SG não-I/não-II), com três linhagens genéticas, IIA, IIB e IIC (Iturriza-

Gómara et al., 2002). 

 Há também uma classificação binária feita em função das proteínas VP7 e VP4 

do capsídeo externo que designam os sorotipos/genótipos G e P, respectivamente. Esta 

denominação é dada devido à proteína VP7 ser considerada uma glicoproteína e, VP4 ser 

sensível a ação de proteases. Os sorotipos são definidos a partir da reatividade do vírus a 

ensaios de neutralização com soros hiperimunes ou ensaios imunoenzimáticos com 

MAbs, enquanto os genótipos são determinados por meio da reação em cadeia pela 

polimerase (RT-PCR – reverse transcription polymerase chain reaction) a partir de DNA 

complementar do genoma viral, hibridização dos genes que codificam para estas proteínas 

e ainda pelo emprego da técnica de sequenciamento genômico das sequências parciais ou 

totais dos nucleotídeos dos referidos genes (Estes & Kapikian, 2007).  

 Os sorotipos e genótipos G são correspondentes e atualmente são reconhecidos 23 

genótipos G (G1-G23), dos quais 14 sorotipos foram descritos em humanos, sendo 11 

isolados nessa espécie (Estes & Kapikian, 2007; Matthijnssens et al., 2008a; Ursu et al., 

2009).  

 Em relação à classificação de P, até o momento, foram descritos 32 genótipos 

(P[1]-P[32]) (Matthijnssens et al., 2008a; Schumann et al., 2009; Collins et al., 2010) e, 

20 sorotipos, com 11 destes, relatados em infecções de humanos (Estes & Kapikian, 

2007). A relação entre os sorotipos e genótipos P não mostra concordância e, por esta 

razão, o sorotipo é expresso por um número disposto após a letra P, o qual pode estar ou 

não acompanhado de uma letra maiúscula indicando seu subtipo, enquanto o genótipo se 

dispõe ao final da notação como um número dentro de colchetes (Santos et al., 2008). 

 Adicionalmente RVA pode ser classificado a partir da análise do gene que codifica 

a proteína NSP4 para o qual têm sido definidos seis grupos genéticos (A-F) que parecem 
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se agrupar de acordo com a espécie do hospedeiro (Cunliffe et al., 1997; Horie et al., 

1997; Ciarlet et al., 2000; Mori et al., 2002; Estes & Kapikian, 2007). A maioria dos 

isolados de humanos apresentam os genótipos NSP4-A e NSP4-B, no entanto, amostras 

provenientes de humanos também podem ser caracterizadas como genótipo C, porém, 

com menor frequência (Iturriza-Gómara et al., 2003; Cho et al., 2006). Os genótipos 

NSP4-A e NSP4-B têm sido associados aos genogrupos I e II de VP6, respectivamente. 

Diferenças nesta relação são sugestivas de recombinação entre amostras de RVA 

(Iturriza-Gómara et al., 2003).  

 Atualmente, também tem sido considerada uma nova classificação proposta pela 

Rotavirus Classification Working Group (RCWG) que foi definida após a análise das 

sequências completas das ORFs dos 11 segmentos de 53 amostras de RVA (Matthijnssens 

et al., 2008a). O intuito é minimizar erros de classificação evitando a duplicidade de 

informações em relação a novos genótipos, visto a possibilidade da ocorrência de 

rearranjos intra ou interespécies entre os segmentos de RVA os quais podem originar 

amostras quimeras (Matthijnssens et al., 2008b).  

 Deste modo foram propostas as notações Gx-P[x]-Ix-Rx-Cx-Mx-Ax-Nx-Tx-Ex-

Hx que representam, respectivamente, os genótipos dos segmentos que codificam VP7-

VP4-VP6-VP1-VP2-VP3-NSP1-NSP2-NSP3-NSP4-NSP5/6, com a letra x indicando o 

número de genótipos. Considerando o segmento 11 observa-se apenas uma classificação, 

uma vez que a ORF de NSP6 está dentro da ORF de NSP5 e a análise em separado das 

sequências de ambas origina árvores filogenéticas semelhantes (Matthijnssens et al., 

2008b).   

 A tabela 2 apresenta o resumo dos genótipos dos segmentos de RVA, bem como, 

o ponto de corte (cut-off) da identidade das sequências de nucleotídeos para a definição 

dos referidos genótipos.  

 A nova classificação proposta pela RCWG não se opõe às classificações usadas 

rotineiramente e, até o momento, tem sido observada a correspondência entre os 

genótipos de ambas as classificações. A tabela 3 representa a correlação entre a 

classificação proposta para os 11 segmentos de RVA e as classificações frequentemente 

utilizadas para os genótipos de VP7 e VP4, bem como para os genogrupos de VP6 e 

genótipos de NSP4. 
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Tabela 2. Classificação dos genótipos dos 11 segmentos genômicos de RVA (Adaptado 

de Matthijnssens et al., 2008b). 

Proteína Identidade dos 

nucleotídeos 

cut-off (%) 

Genótipos Características da proteína 

VP7 80 23G Glicosilada 

VP4 80 32P Sensível a Protease 

VP6 85 11I Capsídeo Interno 

VP1 83 4R RNA-polimerase RNA-dependente 

VP2 84 5C Proteína do Core 

VP3 81 6M Metiltransferase 

NSP1 79 14A Antagonista de interferon 

NSP2 85 5N NTPase 

NSP3 85 7T Potencializador de Tradução 

NSP4 85 11E Enterotoxina 

NSP5 91 6H Fosfoproteína 

 

 

Tabela 3. Correlação entre a classificação para os 11 segmentos genômicos de RVA e 

demais classificações.  

Proteína 

 

Classificação A* Classificação B** 

VP7 G1-G23 G1-G23 

VP4 P[1]-P[32] P[1]-P[32] 

VP6 I1 SG II (Wa-like) 

 I2 SG I (DS1-like) 

 I3 SG I (AU1-like) 

VP1 R1-R3 - 

VP2 C1-C3 - 

VP3 M1-M3 - 

NSP1 A1-A3, A9, A11 e A12 - 

NSP2 N1-N3 - 

NSP3 T1-T3, T6 - 

NSP4 E1 B (Wa-like) 

 E2 A (DS-1-like) 

 E3 

E7 

E4/E11 

E10 

C (AU1-like) 

D (EW-like) 

E (PO-13) 

F (Ch-1) 

NSP5 H1-H3, H6 - 
*Classificação proposta para os 11 segmentos de RVA. 
**Classificação frequentemente empregada para os genótipos de VP7, VP4, NSP4 e 

genogrupos de VP6 encontrados em isolados de humanos. 
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1.4. REPLICAÇÃO 

 

 A maioria das informações referentes ao ciclo de replicação de RVA foi obtida a 

partir de estudos de cultivo celular em células de rim de macaco e células polarizadas do 

epitélio intestinal. Outras informações são provenientes de ensaios in vitro baseados na 

expressão e interação de proteínas individuais e do RNA as quais têm sido gradativamente 

confirmadas pelo uso de microscopia confocal e RNA de interferência. Considerando a 

infecção in vivo, tem-se observado o tropismo destes vírus por enterócitos diferenciados 

do intestino delgado o que presume a existência de receptores celulares específicos (Estes 

& Kapikian, 2007). 

 A etapa inicial da replicação de RVA esquematizada na figura 4 envolve a 

adsorção destas à célula hospedeira a qual é mediada pelas proteínas VP4 e VP7. Para o 

início desta etapa admite-se que o ácido N-acetilneuramínico, também denominado ácido 

siálico, seja requerido por amostras de rotavírus animal e, como consequência, a ligação 

vírus-célula é sensível à ação da neuraminidase (Estes & Kapikian, 2007). Entretanto, 

muitas amostras de rotavírus animal e humano são resistentes à neuraminidase (Ciarlet & 

Estes, 1999). 

 Para amostras sensíveis à neuraminidase e que utilizam o ácido siálico como 

receptor, admite-se que para o início da adsorção o domínio para a ligação esteja na VP8* 

e que, seguida uma mudança conformacional, o domínio VP5* torna-se disponível para 

se ligar à integrina α2β1. Nas amostras resistentes à neuraminidase pode existir uma 

conformação que permite a ligação direta de VP5* à integrina α2β1. Após a ligação inicial 

podem ocorrer interações adicionais de VP5* e VP7 com a proteína celular de choque 

térmico 70 (hsp70 – heat shock protein 70) e as integrinas αvβ3, αxβ2 e a4β1, na 

dependência do tipo celular de estudo (Estes & Kapikian, 2007).  

 Os passos seguintes correspondem à penetração e desnudamento da partícula 

viral. Estas duas etapas ainda não estão completamente desvendadas, no entanto, sabe-se 

que a clivagem de VP4 por enzimas proteolíticas em seus produtos, VP5* e VP8*, 

potencializa a penetração e infectividade do vírus (Estes et al., 1981). Apesar de 

desconhecido o modo como ocorre o processo de clivagem da VP4 foi observado que 

partículas virais tratadas com tripsina penetram mais rapidamente nas células do que 

aquelas não tratadas (Kaljot et at., 1988). Sugere-se que situação semelhante também 

possa ocorrer in vivo, no lúmen do intestino como uma etapa prévia da infecção do 

enterócito (Ludert et al., 1996). 
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 Estudos de microscopia eletrônica sugerem que as partículas virais seguem dois 

caminhos dentro do citoplasma celular quando tratadas ou não com tripsina. 

Considerando as amostras tratadas com tripsina, verificou-se a passagem rápida e direta 

destas para o citoplasma, diferente do observado para as partículas virais não tratadas, as 

quais levaram cerca de quatro vezes mais tempo para serem internalizadas sob a forma 

de vesículas endocíticas (Suzuki et al., 1985).  

 Admite-se ainda, um modelo endocítico cálcio-dependente no qual a ligação de 

RVA aos receptores celulares induz a formação de uma vesícula endocítica, deste modo, 

a partícula viral completa é internalizada em um compartimento contendo Ca2+, cuja 

concentração inicialmente assemelha-se àquela do meio extracelular diminuindo 

gradativamente até os níveis do microambiente intracelular. Uma vez a concentração de 

Ca2+ tendo alcançado níveis críticos, uma mudança conformacional no capsídeo externo 

é ativada, as proteínas são solubilizadas e a vesícula endocítica é lisada liberando 

partículas com dupla camada proteica transcricionalmente ativas (Clark et al., 1980; Ruiz 

et al., 1997).                                                             

 A seguir ocorre a síntese dos transcritos primários que é efetuada nas 

proximidades do eixo quíntuplo do core viral devido à localização do complexo 

transcricional formado pelas proteínas VP1 (RNA-polimerase RNA-dependente) e VP3. 

Desta forma, os transcritos recém-sintetizados são liberados para o citoplasma através dos 

canais tipo I (Lawton et al., 1997). Estes transcritos são mRNAs utilizados para a síntese 

das proteínas estruturais e não estruturais, bem como molde para a síntese da fita negativa 

do RNA genômico (Chen et al., 1994).  

 No processo de tradução os mRNAs capeados, mas não adenilados, são traduzidos 

em proteínas virais pela maquinaria celular. A maior parte das proteínas estruturais e não 

estruturais é sintetizada nos ribossomos livres, enquanto as glicoproteínas VP7 e NSP4 

são sintetizadas nos ribossomos que estão associados à membrana do retículo 

endoplasmático (Estes & Kapikian, 2007). 

 Estudos demonstram que a NSP3 está envolvida na etapa de tradução os quais 

mostraram que o domínio N-terminal de NSP3 se liga às sequências 3’- consenso do 

mRNAs, enquanto sua porção C-terminal se associa com elevada afinidade ao eIF4G, 

desta forma os mRNAs virais são transferidos para os ribossomos celulares para a síntese 

proteica (Estes & Kapikian, 2007). 

 As proteínas virais recém-formadas se acumulam em inclusões elétron densas 

denominadas viroplasmas as quais são formadas pouco depois da infecção celular 
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(Altenburg et al., 1980). No viroplasma ocorre a transcrição secundária, a replicação e o 

empacotamento do genoma viral, além da montagem da partícula de dupla camada 

proteica. No processo, admite-se que a síntese da fita negativa de RNA ocorre 

concomitante ao empacotamento da fita positiva de RNA dentro dos intermediários de 

replicação do core (Estes & Kapikian, 2007), os quais são formados pela adição 

sequencial de VP2 e VP6 ao pré-core que consiste em VP1, VP3, NSP2, NSP3 e NSP5 

associados ao RNA (Gallegos & Patton, 1989). 

 As partículas com dupla camada produzidas no viroplasma brotam para dentro do 

retículo endoplasmático, processo que ocorre em virtude da interação entre o domínio 

citoplasmático C-terminal da proteína NSP4 que se localiza na membrana do retículo e a 

proteína VP6 das partículas com dupla camada (O’Brien et al., 2000). Nesta etapa as 

partículas incompletas de rotavírus adquirem um envelope temporário que é perdido 

durante o trânsito destas ao longo do retículo endoplasmático sendo substituído pelas 

proteínas VP4 e VP7 que compõem o capsídeo externo (Estes & Kapikian, 2007). 

 Estudos utilizando RNA de interferência para VP7 indicam que esta proteína é 

adicionada à partícula viral dentro do retículo endoplasmático sendo necessária para a 

remoção do envelope lipídico (López et al., 2005; Cuadras et al., 2006). Considerando a 

proteína VP4, ainda não existe consenso quanto ao seu local de montagem. Há indícios 

de que VP4 seja adicionada ao arcabouço de VP7 no retículo endoplasmático, porém, um 

estudo com células Caco-2 polarizadas sugere que a montagem de VP4 ocorre em um 

evento posterior à liberação das partículas do retículo endoplasmático (Delmas et al., 

2004; Cuadras et al., 2006). 

 A etapa final da morfogênese dos rotavírus consiste na migração das partículas 

completas para o citoplasma celular com subsequente liberação destas por lise em células 

não polarizadas (Estes & Kapikian, 2007). 
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                   Figura 4. Representação esquemática do processo de replicação de RVA (Adapatado de Trask et al., 2012). 
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1.5. SINTOMAS CLÍNICOS E PATOGENIA 

 

 A infecção por RVA pode resultar em doença clínica podendo também ser 

assintomática. Ambas as condições são influenciadas por fatores do vírus e do hospedeiro 

infectado (Linhares & Bresse, 2000). Quando sintomática, os sintomas mais 

frequentemente observados são diarreia, febre, vômito, dor abdominal e desidratação. A 

doença é frequentemente autolimitada, contudo, a diarreia pode perdurar por até 10 dias 

com possibilidade do agravamento do quadro clínico em virtude de condições prévias de 

morbidade do hospedeiro que associadas à ausência de tratamento adequado podem levar 

ao óbito (Estes & Kapikian, 2007).  

 A patogenia resultante da infecção por RVA é considerada um processo complexo 

e multifatorial que envolve efeitos diretos e indiretos da amostra infectante, bem como a 

resposta do hospedeiro (Ramig, 2004). Ademais, estudos admitem que RVA tenha rota 

de transmissão fecal-oral, tendo como componente a água e alimentos contaminados, 

além do contato pessoa-pessoa (Linhares et al., 1981). Quando da infecção, o período de 

incubação tem sido estimado em aproximadamente 48 horas sendo os enterócitos 

diferenciados das vilosidades intestinais as células de tropismo para o vírus (Conner et 

al., 1997).  

 Os enterócitos maduros constituem uma linhagem celular do intestino delgado que 

apresentam microvilosidades em sua superfície apical, cujas funções são digestão e 

absorção. No intestino delgado também estão presentes as células da cripta que são 

precursoras dos enterócitos diferenciados as quais têm por função a secreção ativa de íons 

cloro no lúmen intestinal. A ação conjunta dos enterócitos diferenciados e das células da 

cripta resulta em um fluxo bidirecional de água e eletrólitos entre o epitélio e o lúmen 

intestinal, o que favorece o balanço entre absorção e secreção (Moon, 1994; Loo et al., 

2002). 

 Os danos ocasionados ao epitélio do intestino delgado pela infecção por RVA são 

menores quando comparados aos de outros enteropatógenos, porém, o resultado desta 

infecção é a alteração das funções dos enterócitos. As mudanças na capacidade de 

absorção e secreção destas células e de seus precursores podem ser originárias de efeitos 

histológicos como vacuolização dos enterócitos, diminuição das microvilosidades, atrofia 

dos vilos e hipertrofia das criptas. Estas modificações morfológicas podem culminar com 

a destruição dos enterócitos funcionais e, em razão disso, gerar uma má-absorção 
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secundária que, por sua vez, pode comprometer a absorção de água, sais, carboidratos, 

lipídios e proteínas, cujo resultado final é a diarreia osmótica (Ramig, 2004). 

 A proteína não estrutural NSP4 também parece estar envolvida na diarreia 

associada à infecção por RVA. Esta proteína tem sido considerada uma enterotoxina viral 

visto sua capacidade, assim como de alguns de seus peptídeos, de induzir a diarreia em 

camundongos jovens (Ball et al., 1996). NSP4 parece provocar um aumento na 

permeabilidade da membrana celular aos íons cálcio gerando maior fluxo desse íon para 

o interior do citoplasma. Adicionalmente esta proteína tem demonstrado ser capaz de 

mobilizar este próton do retículo endoplasmático para o citoplasma. O aumento na 

concentração de íons cálcio citoplasmático pode desencadear eventos que acarretam a lise 

celular, cuja principal consequência é o comprometimento da capacidade de absorção dos 

enterócitos (Perez et al., 1998). Ademais, NSP4 também parece atuar nas células da cripta 

onde, o aumento de íons cálcio  intracelular induz uma maior secreção de íon cloro e, por 

conseguinte, de água para o lúmen intestinal (Angel et al., 1998; Morris et al., 1999). 

 Admite-se também que uma das causas da diarreia por rotavírus seja a estimulação 

do sistema nervoso entérico pela proteína NSP4 que teria como resultado o 

extravasamento de fluídos eletrolíticos para o lúmen intestinal (Lundgreen et al., 2003). 

Este sistema se situa nos gânglios dos plexos submucoso e mioentérico abaixo do epitélio 

intestinal sendo responsável pelo controle das funções contrátil, secretora e endócrina do 

sistema gastrointestinal (Costanzo, 2007).  

 Sugere-se ainda, que a infecção por rotavírus promove uma diminuição no trânsito 

intestinal e com isso um aumento na motilidade intestinal também pela estimulação do 

sistema nervoso entérico (Michelangeli & Ruiz, 2003). 

 

 

1.6. DIAGNÓSTICO LABORATORIAL 

 

 Como referido, a infecção por RVA quando sintomática é caracterizada por 

diarreia, febre e vômito, sintomas comuns a diferentes patógenos (El-Sheikh & El-

Assouli, 2001; Orlandi et al., 2006) o que impede que o diagnóstico seja feito apenas pela 

avaliação dos sintomas clínicos. Deste modo, o diagnóstico laboratorial é necessário para 

correta identificação do agente etiológico (Estes & Kapikian, 2007). 

 A detecção de RVA pode ser feita pela visualização da partícula viral diretamente 

das fezes por meio da microscopia eletrônica e imunoeletromicroscopia. Ambas as 
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técnicas apresentam elevada especificidade devido à morfologia característica da 

partícula viral (Brandt et al., 1981).  

 Há ainda diversas técnicas para detecção do antígeno viral ou de anticorpos para 

os RVA, tais como aglutinação em látex, ensaios de hemaglutinação passiva, 

imunofluorescência e ensaio imunoenzimático (EIE), com destaque para esta última 

metodologia. O EIE é aplicado em larga escala como “kits” comerciais e está baseado na 

análise de material fecal in natura. Neste ensaio são utilizadas placas sensibilizadas com 

anticorpos específicos para a detecção do antígeno viral sendo considerada uma técnica 

específica (Yolken & Wilde, 1994). Este método associado à MAbs específicos também 

é destinado à caracterização dos sorotipos G e P de RVA (Thouless et al., 1982). 

 Por outro lado, uma técnica bastante utilizada em laboratórios de pesquisa é a 

eletroforese em gel de poliacrilamida que permite a pesquisa direta do dsRNA viral. Para 

o procedimento, o dsRNA é extraído a partir da suspensão fecal e posteriormente 

submetido a corrida eletroferética em campo magnético (Pereira et al., 1983). Devido à 

característica segmentar do genoma dos rotavírus, pode-se observar o padrão 

eletroforético dos 11 segmentos de RVA para o qual é possível inferir grupo e subgrupo 

dos rotavírus, além de permitir inferência de infecções mistas (Lourenço et al., 1981). 

 Métodos moleculares também têm sido utilizados para detecção e caracterização 

de amostras de RVA. Dentre estas, podem ser citadas as reações de hibridização in situ, 

hibridização em microarranjos, reação em cadeia pela polimerase (PCR – polymerase 

chain reaction), PCR em tempo real e ainda, sequenciamento genômico (Santos et al., 

2008).  

 Habitualmente, a PCR é empregada não só para a detecção de RVA, mas também 

para a sua caracterização. Neste contexto, para a realização desta técnica, após extração 

do dsRNA viral, procede-se a transcrição reversa visando a obtenção do DNA 

complementar (cDNA – complementary desoxyribonucleic acid), posteriormente, segue-

se a amplificação com iniciadores específicos para os diferentes genes sendo de grande 

utilidade os genes que codificam para as proteínas VP7 e VP4, as quais determinam os 

genótipos G e P (Gouvea et al., 1990; Gentsch et al., 1992; Das et al., 1994). O método 

também tem sido bastante utilizado para os genes codificantes das proteínas VP6 e NSP4 

considerando que estas são antigênicas e que também permitem a classificação de 

amostras (Lee et al., 2000; Iturriza-Gómara et al., 2002). 

 A técnica de sequênciamento genômico é bastante específica sendo 

frequentemente empregada na caracterização molecular de amostras previamente 
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detectadas por outras metodologias. A partir desta técnica é possível determinar a 

sequência nucleotídica completa ou parcial do DNA amostral (Santos et al., 2008).  

 

 

1.7. EPIDEMIOLOGIA 

 

 Desde a sua descoberta, os RVA têm se mostrado como importantes agentes 

etiológicos da gastroenterite aguda infantil e, em razão disso, inúmeros estudos 

epidemiológicos vêm sendo conduzidos em todo o mundo afim delinear o quadro desta 

infecção (Estes & Kapikian, 2007).  

 A gastroenterite aguda por rotavírus tem um papel significativo na morbi-

mortalidade infantil tanto em países desenvolvidos quanto em desenvolvimento, 

entretanto, os maiores índices de mortalidade associado a esta infecção são encontradas 

em países em desenvolvimento (Estes & Kapikian, 2007). Estima-se que as infecções por 

RVA sejam responsáveis por cerca de 111 milhões de episódios diarreicos, 25 milhões 

de visitas médicas, dois milhões de hospitalizações e aproximadamente 611.000 óbitos 

anuais entre crianças menores de cinco anos de idade em todo o mundo, com cerca de 

80% das mortes ocorrendo no sul da Ásia e na África subsaara (Parashar et al., 2003, 

2006).  

 No Brasil, a análise de estudos publicados de 1992 a 2004 verificou que a 

gastroenterite por rotavírus foi responsável por 92.525.053 episódios diarreicos, 92.453 

hospitalizações e 850 mortes entre crianças menores de cinco anos de idade neste período 

considerando todas as regiões (Sartori et al. 2008). 

 Na Europa, um estudo realizado nos anos de 2005 e 2006 em doze hospitais de 

base da França, Alemanha, Itália, Espanha e Inglaterra verificou um índice global de 

infecção por RVA de 43,4% entre crianças com até cinco anos de idade (Forster et al., 

2009). No mesmo período na Carolina do Norte, EUA, uma pesquisa para averiguar o 

impacto das rotaviroses no sistema de saúde mostrou um índice de detecção de 38% no 

mesmo grupo etário (Mast et al., 2010). 

 Na península de Anatólia, Turquia, no período de 2006 a 2007 foi verificada 

positividade de 54% para as infecções por RVA (Altindis et al., 2010). Em Manipur, 

Índia, uma vigilância realizada por 28 meses, entre os anos de 2005 e 2008, detectou a 

presença de RVA em aproximadamente 50% das amostras coletadas (Mukherjee et al., 

2010). 
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 Na América Latina estudo conduzido por Kane et al. (2004) verificou que 

aproximadamente 65% a 85% das crianças são hospitalizadas ainda no primeiro ano de 

vida em razão das rotaviroses. Considerando os índices de detecção para RVA observou-

se que estes variam de 4% a 42% entre pacientes ambulatoriais e de 16% a 52% entre 

crianças hospitalizadas.  

 No Brasil diferentes estudos mostram uma prevalência de 12% a 48% entre 

crianças atendidas em ambulatórios e hospitais (Linhares, 2000; Carvalho-Costa et al., 

2006; Munford et al., 2007; Serravalle et al., 2007). No Centro-Oeste os índices de 

detecção para RVA mostram variação de 11,8% a 41,8% (Cardoso et al., 1992, 2000, 

2003; Costa et al., 2004; Andreasi et al., 2007; Munford et al., 2009). 

 Investigações quanto a prevalência mundial dos genótipos G e P de RVA têm 

mostrado a associação entre os tipos G (G1-G4) e P[8] ou P[4] (Gentsch et al., 2005; 

Santos & Hoshino, 2005). Adicionalmente, o genótipo G9 associado a P[8] ou P[6] tem 

emergido de modo que G9 pode ser considerado o quinto genótipo G mais frequente no 

mundo (Laird et al., 2003; Gentsch et al., 2005; Santos & Hoshino, 2005). Outros 

genótipos tais como G5, G6, G8, G10 e G12 também têm sido descritos (Santos et al., 

1998; Le et al., 2008; Martini et al., 2008; Mukherjee et al., 2010).  

 Estudos publicados entre 1986 e 2006 mostraram que os genótipos circulantes no 

Brasil antes da implementação da vacina para RVA eram G1P[8] (43%), G9P[8] (22%) 

e G2P[4] (7%) (Gurgel et al., 2008). Na região Centro-Oeste diferentes índices de 

detecção dos genótipos G e P têm sido observados revelando uma flutuação entre a 

frequência e predominância dos quatro genótipos mais comuns (G1-G4), bem como a 

emergência de outros genótipos menos prevalentes (G5 e G9) (Cardoso et al., 2000; 

Souza et al., 2003; Costa et al., 2004; Andreasi et al., 2007). 

 Além dos genótipos G e P, atualmente tem-se dado ênfase à diversidade existente 

para os genes seis e 10 que codificam, respectivamente, a proteína estrutural VP6 

reconhecida como o antígeno viral e, a proteína não estrutural NSP4, definida como a 

enterotoxina de RVA (Estes & Kapikian, 2007).  

 Como referido, a proteína VP6 de RVA pode ser classificada sorologicamente em 

quatro subgrupos: SG I, SG II, SG I+II e SG não-I/não-II (Estes & Kapikian, 2007), ou 

ainda, genotipicamente em genogrupos, com o genogrupo I incluindo o subgrupo I e 

apresentando duas linhagens genéticas, IA e IB e, o genogrupo II incluindo os subgrupos 

II, I+II e não-I/não-II, com três linhagens genéticas, IIA, IIB e IIC (Iturriza-Gómara et 

al., 2002). 
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 Habitualmente tem sido observada uma correlação entre os grupos sorológicos de 

VP6 e genótipos G e P (Estes & Kapikian, 2007). Do mesmo modo, esta interligação 

também é verificada para os genogrupos de VP6 e combinações genotípicas de G e P. 

Assim, amostras definidas como SG I ou genogrupo I, frequentemente, estão associadas 

às combinações G2P[4] e G9P[6], enquanto aquelas caracterizadas como SG II ou 

genogrupo II, estão associadas às combinações, G1P[8], G3P[8], G4P[8] ou G9P[8] 

(Iturriza-Gómara et al., 2002; Kerin et al., 2007). 

 Diferentes estudos corroboram estas associações, além de relatarem outras 

combinações não usuais entre genótipos G e P com genogrupos de VP6. Na Itália, 

amostras positivas para RVA coletadas no período de 1987 a 1990, com genótipos G2P[4] 

foram caracterizadas como genogrupo I, bem como as amostras mistas G1+G2P[4]. Do 

mesmo modo, a amostra usual G1P[8] e outras combinações G1P[4]+P[8] e G1P[6]+P[8] 

foram caracterizadas como genogrupo II (Medici et al., 2007). No Teerã, Irã, amostras 

provenientes de crianças infectadas com RVA coletadas nos anos de 2003 e 2004 

apresentando as combinações comuns G1P[8] e G9P[8] foram determinadas como 

genogrupo II, assim como a combinação não usual G12P[8] e, as amostras mistas 

G1+G4P[4] e G1+G9P[8]. Neste estudo também foram observadas as associações entre 

os genótipos G2P[4] e G1P[10] com genogrupo I (Farahtaj et al., 2007). 

 No Brasil amostras coletadas em diferentes anos compreendidos entre 1986 e 

2004, provenientes de crianças hospitalizadas no Rio de Janeiro e identificadas como 

G1P[8], G5P[8] e G9P[8] foram caracterizadas como genogrupo II, enquanto as amostras 

com genótipos G2P[4] foram associadas ao genogrupo I (Araújo et al., 2007). Na mesma 

localidade, amostras coletadas em um período de 10 anos que apresentaram as 

combinações G1P[8], G3P[8], G4P[8], G5P[8] e G9P[8] foram determinadas como 

genogrupo II, enquanto as amostras G2P[4], G2P[6] e G9P[6] foram associadas ao 

genogrupo I. Outras combinações incomuns de G1P[9], G2P[8] e G9P[9] foram 

caracterizadas como genogrupo II, por outro lado, amostras G3P[9] e G9P[4] foram 

identificadas como genogrupo I (Benati et al., 2010).  

 No Centro-Oeste brasileiro amostras positivas para RVA com genótipos usuais 

G1P[8], G4P[8] e G9P[8], assim como não usuais, G2P[8], G1P[6] e G4P[6] foram 

caracterizados como genogrupo II, enquanto as combinações G2P[4], G3P[6] e G9P[6] 

foram associadas ao genogrupo I (Tavares et al., 2008a). 

 Assim como VP6, a proteína NSP4 apresenta diversidade genética e, por meio da 

análise nucleotídica do segmento 10 tem sido possível a sua classificação em cinco 
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genótipos (A-E) (Cunliffe et al., 1997; Horie et al., 1997; Ciarlet et al., 2000; Mori et al., 

2002). Dentre estes, A e B, são os genótipos mais frequentemente relacionados aos 

rotavírus que infectam humanos (Lee et al., 2000; Iturriza-Gómara et al., 2003).  

 Estudos têm demonstrado uma íntima associação entre genótipos de NSP4 e 

genogrupos de VP6, com o genótipo A estando normalmente ligado ao genogrupo I e, o 

genótipo B ao genogrupo II (Iturriza-Gómara et al., 2003; Araújo et al., 2007). Apesar 

desta mesma correlação não ser observada entre os genótipos de NSP4 e de G e P, não 

raras têm sido as associações entre as amostras G2P[4], G2P[6] e G9P[6] com genótipo 

A, e G1P[8], G3P[8], G4P[8] e G9P[8] com genótipo B (Iturriza-Gómara et al., 2003; 

Wang et al., 2007; Benati et al., 2010). 

 Uma investigação conduzida nos Estados Unidos relativa à diversidade genotípica 

de NSP4 de isolados de RVA obtidos no período de 1996 a 1997 mostrou que as 

combinações G2P[4] e G9P[6] foram caracterizadas como genótipo A, enquanto amostras 

G1P[8] e G9P[8] foram identificadas como genótipo B (Kirkwood et al., 1999). Na Itália, 

um estudo de caracterização de amostras G3P[8] verificou a associação desta combinação 

com genótipo B e genogrupo II (De Grazia et al., 2009). 

 Na Argentina amostras positivas para RVA coletadas entre 1996 e 1999 com 

genótipos G9P[6] foram caracterizadas como genótipo A, por outro lado, as amostras 

obtidas no período de 2002 a 2004 que apresentaram a combinação G9P[8] foram 

caracterizadas como genótipo B (Stupka et al., 2007).  

 No Brasil estudos realizados no Rio de Janeiro observaram a associação entre os 

genótipos G1P[8] e G9P[8] com genótipo B de NSP4, adicionalmente, também foram 

observadas combinações de G3P[8] e G4P[8] com genótipo B, bem como de G2P[4], 

G2P[6] e G9P[6] com genótipo A (Araújo et al., 2007; Benati et al., 2010). Na Região 

Centro-Oeste do Brasil, também foi verificado a associação entre a combinação G9P[6] 

e genótipo A, assim como a associação dos genótipos usuais G1P[8], G4P[8] e G9P[8] e, 

o não usual G2P[8] com genótipo B de NSP4 (Tavares et al., 2008b). 

 Do mesmo modo que tem sido verificada a correlação entre os genótipos de VP7 

e VP4 e, genogrupos de VP6 e genótipos de NSP4, a associação entre os genótipos e 

genogrupos destas quatro proteínas também tem sido observada. Neste sentido, uma 

investigação conduzida nos Estados Unidos nos anos de 1996 e 1997 observou a 

combinação de G2P[4] e G9P[6] com genogrupo I e genótipo A, bem como a associação 

de G1P[8] e G9P[8] com genogrupo II e genótipo B (Kirkwood et al., 1999). 
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 No Brasil, amostras provenientes de crianças hospitalizadas com gastroenterite 

aguda atendidas no Rio de Janeiro entre os anos de 1986 a 2006 mostraram a associação 

entre G1/G2/G3/G4/G5/G9-P[8] com genogrupo II e genótipo B, além da combinação 

entre G2P[4] e G2P[6] com genogrupo I e genótipo A (Araújo et al., 2007; Benati et al., 

2010). Na região Centro-Oeste, a análise de amostras obtidas no período de 1987 a 2003 

mostrou a predominância da associação entre G1/G2/G3/G4-P[8]-II-B, cujos resultados 

corroboram os dados de outros estudos realizados na região Sudeste (Tavares et al., 

2008a).  

 

 

1.8. PREVENÇÃO E CONTROLE  

 

 Até o momento não há terapêutica para combater os RVA, sendo assim, o 

tratamento para as infecções por este vírus consiste em medidas de suporte para evitar a 

desidratação, cuja consequência mais grave é o óbito (Linhares, 2000). O melhoramento 

nas condições de sanitização, higiene e suprimento de água são práticas que contribuem 

para a redução da gastroenterite aguda, contudo, estas medidas têm eficácia limitada, não 

se configurando o melhor método de prevenção contra as rotaviroses (Velázquez et al., 

2004; Ramani & Kang, 2009). 

 Neste sentido, diante do impacto mundial causado pelas infecções por RVA, 

vários estudos têm sido extensivamente conduzidos para o emprego de estratégias 

vacinais visando principalmente a diminuição da mortalidade em países em 

desenvolvimento (Parashar et al., 2003). Assim, vacinas candidatas têm sido 

desenvolvidas estando algumas em fase de teste, e outras já licenciadas (De Vos et al., 

2004; Heaton et al., 2005; Bhandari et al., 2006).  

 Os primeiros testes para avaliar uma vacina para os RVA foram realizados no 

início dos anos 80. A amostra bovina RIT4237 (G1P6[1]) foi atenuada pela passagem em 

cultura de células e, posteriormente, administrada por via oral a crianças na Filândia 

(Vesikari et al., 1985). Os resultados iniciais foram positivos, entretanto, apesar do 

aparente sucesso da primeira avaliação de eficácia, estudos em países em 

desenvolvimento demonstraram a inabilidade desta vacina em conferir efetiva proteção 

contra as infecções por RVA e, em razão disso, seu desenvolvimento foi descontinuado 

(De Mol et al., 1986; Santosham et al., 1991). Outras vacinas também desenvolvidas a 

partir de amostras de rotavírus que infectam animais, tais como WC3 de origem bovina 
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(G6P7[5]) e RRV proveniente de macaco Reshus (G3P5B[3]) falharam nos testes de 

eficácia por induzirem pouca ou nenhuma proteção (Vesikari et al., 1990; Clark et al., 

1996).  

 Considerando a utilização de amostras de rotavírus humano, diferentes estudos se 

empenharam no desenvolvimento de vacinas com base em amostras de recém-natos, visto 

que frequentemente as infecções por RVA nesta população são assintomáticas. A vacina 

RV3 derivada de uma amostra de neonato humano (G1P2A[6]) foi submetida à primeira 

fase dos testes de segurança e eficácia e os resultados não relataram a ocorrência de efeitos 

adversos, contudo, a indução de resposta imune foi insatisfatória (Barnes et al., 1997).  

Na Índia, duas amostras provenientes de recém-nascidos (116E e I321) foram empregadas 

no desenvolvimento de vacinas, as quais foram submetidas a testes de segurança e 

eficácia. Ambas apresentaram bons resultados e atualmente existem expectativas para a 

realização de estudos de fase três (Bhandari et al., 2006; Chandran et al., 2010). 

 Nos Estados Unidos, em 1998, a agência reguladora do mercado de drogas, 

medicamentos, alimentos e vacinas licenciou a primeira vacina para rotavírus humano 

que completou com sucesso os testes clínicos. A vacina tetravalente (RRV-TV) também 

denominada RotaShield® era constituída pela amostra MMU18006 de macaco Rhesus 

(G3) e três amostras recombinantes de isolados de humanos (G1, G2 e G4) (Perez-Schael 

et al., 1997; Hochwald et al., 1999). Esta vacina era administrada por via oral com 

esquema de três doses para crianças com dois, quatro e seis meses de idade (Rennels et 

al., 1996).  

 A primeira dose da vacina RotaShield® foi administrada a aproximadamente 

600.000 crianças até meados de julho de 1999. Neste mesmo ano foram relatados casos 

de intussuscepção intestinal em crianças que haviam recebido a vacina. Neste sentido, 

com o aumento progressivo de casos desta complicação associado à administração da 

RotaShield®, esta foi considerada inviável e posteriormente retirada do mercado (CDC, 

1999; Murphy et al., 2001). 

 Neste contexto, os estudos para o desenvolvimento de vacinas para os RVA 

passaram a abordar também a questão da segurança para a intussuscepção intestinal. 

Assim, atualmente duas vacinas estão licenciadas, Rotarix® (GlaxoSmithKline) e 

RotaTeq® (Merck & Sharp Dohme), e disponíveis no mercado internacional. Rotarix® foi 

desenvolvida a partir da atenuação da amostra monovalente G1P[8] por sucessivas 

passagens em cultura de células. Sua segurança e efetividade foram avaliadas após vários 

testes, cujos resultados demonstraram considerável diminuição nos episódios de diarreia, 
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bem como na severidade das infecções por RVA (Bernstein, 2006). Por outro lado, 

RotaTeq® é uma vacina pentavalente derivada do rearranjo in vitro entre uma amostra 

bovina (WC3) e as cinco amostras humanas mais prevalentes (G1-G4/P1A[8]), ela 

também foi submetida e aprovada nos testes de segurança e eficácia (Tom-Revzon, 2007). 

 Ambas as vacinas são seguras quanto ao risco de intussuscepção e não há relato 

do aumento dos possíveis efeitos colaterais advindos da vacinação. A administração 

destas vacinas é pela via oral sob a forma líquida, com a primeira dose sendo dada a 

crianças de 6-14 semanas (Glass et al., 2006). 

 No Brasil, tanto Rotarix® quanto RotaTeq® estão licenciadas pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), entretanto, somente a vacina monovalente 

foi adicionada ao Programa Nacional de Imunização (PNI). Rotarix® foi liberada em julho 

de 2005 pela ANVISA e implantada no Calendário Básico de Imunização Infantil em 

março de 2006 com a denominação de Vacina Oral de Rotavírus Humano (VORH). A 

vacina é administrada em duas doses, devendo a primeira dose ser administrada a partir 

de um mês e quinze dias e a segunda dose não sendo recomendada após cinco meses e 

meio. O intuito é proteger crianças de seis a vinte e quatro meses, que apresentam maiores 

complicações causadas pelas infecções por RVA (Brasil, 2006).  
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2 JUSTIFICATIVA 
 

 A doença diarreica constitui a segunda maior causa de mortalidade entre crianças 

nos países em desenvolvimento sendo ainda considerada a segunda causa mais comum 

de visitas ambulatoriais e hospitalizações (WHO, 2009). Assim, os rotavírus têm sido o 

agente causal mais frequentemente relacionado à gastroenterite aguda infantil estimando 

aproximadamente 40% das hospitalizações por diarreia entre crianças menores de cinco 

anos de idade em todo o mundo e em média 34% das hospitalizações pela mesma causa 

nas Américas (CDC, 2008). 

 No Brasil, em 2004, o sistema de vigilância sentinela do Ministério da Saúde 

informou a ocorrência de 2.395.485 casos de diarreia entre crianças em todas as regiões 

do Brasil, sendo as regiões Nordeste e Sudeste as detentoras dos maiores percentuais de 

internações e óbitos, com destaque para a primeira (Brasil 2006).  

 Deste modo, estudos realizados no Brasil em diferentes períodos têm mostrado 

índices de detecção de 12% a 42% das infecções por RVA entre crianças atendidas em 

ambulatórios e hospitais (Linhares, 2000; Carvalho-Costa et al., 2006; Munford et al., 

2007; Serravalle et al., 2007). Estes índices de detecção são corroborados por diferentes 

estudos conduzidos na região Centro-Oeste, os quais têm mostrado positividade de 11,8% 

a 41,8% (Cardoso et al., 1992, 2000, 2003; Costa et al., 2004; Andreasi et al., 2007; 

Munford et al., 2009). 

 Considerando a frequência dos genótipos G e P de RVA tem sido observada a 

associação entre os tipos G (G1-G4) e P[8] ou P[4] com a combinação G1P[8] sendo uma 

das mais frequentemente relatada no mundo (Gentsch et al., 2005; Santos & Hoshino, 

2005).  No Brasil esta proposição fundamenta-se no fato da combinação G1P[8] estar 

relacionada a aproximadamente 43% das infecções por RVA (Gurgel et al., 2008). Por 

outro lado, na região Centro-Oeste, estudos têm verificado uma flutuação entre os 

genótipos G mais frequentes (G1-G4) com alternância na predominância destes em 

diferentes períodos estudados (Cardoso et al., 2000; Souza et al., 2003; Costa et al., 2004; 

Andreasi et al., 2007).  

 Neste sentido, visto os elevados índices de morbidade e mortalidade atribuídos às 

infecções por RVA, o desenvolvimento e a adoção de vacinas eficientes e seguras 

tornaram-se uma prioridade para a Organização Mundial de Saúde (WHO, 2000). Neste 

contexto, estudos preliminares demonstraram que a vacina Rotarix® (G1P[8]) é eficaz na 

prevenção de 68,5-90% dos episódios de gastroenterite grave e de 65,4-93% das 
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hospitalizações por diarreia associada à RVA oferecendo proteção tipo-específica para a 

amostra G1P[8] (92%) e proteção cruzada para tipos não G1 (G2, G3, G4 e G9), cuja 

eficácia variou de 65 a 100% (Linhares et al., 2006; Ruiz-Palácios et al., 2006). 

 Deste modo, visando minimizar o impacto das infecções por RVA, o Ministério 

da Saúde optou pela implantação da VORH no Programa Nacional de Imunização, 

considerando ser esta uma estratégia importante para diminuir a severidade dos sintomas 

da gastroenterite e, por conseguinte, reduzir o número de internações e óbitos que 

representam alto custo financeiro e humano. 

 Como referido, a vacina VORH demonstrou ser capaz de induzir imunidade 

heterotípica para outros genótipos não G1, contudo, visto a característica segmentar do 

genoma deste vírus existe a possibilidade de recombinação entre amostras cocirculantes 

ou provenientes de infecções mistas, cujo resultado pode gerar amostras que podem 

ocasionalmente “escapar” do sistema imune (Ward et al., 1990; Iturriza-Gómara et al., 

2001).  

 Neste contexto, faz-se necessário o monitoramento das infecções por rotavírus nos 

casos de gastrenterite, bem como das amostras circulantes de RVA no período pós-vacinal 

com vistas à avaliação da possível eficácia da vacina considerando ainda a provável 

influência desta na variação dos genótipos virais circulantes tendo como indicadores não 

somente as proteínas VP7 e VP4, mas também VP6 e NSP4 em termos de variação 

genômica e antigênica como consequência da relação com o hospedeiro humano.  
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3 OBJETIVOS 
 

3.1. Objetivo geral 

 

 Avaliar a ocorrência de RVA em casos de gastrenterite em crianças vacinadas e 

não vacinadas com VORH no período 2008-2009, bem como proceder a uma 

análise comparativa de amostras de RVA circulantes no período pré e pós-vacinal 

em Goiânia-GO. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

 Estimar a ocorrência das infecções por RVA no período 2008-2009 em crianças 

vacinadas e não vacinadas com VORH em Goiânia-GO após sua implantação; 

 Identificar os genótipos de VP7 e VP4 circulantes em Goiânia-GO no período 

2008-2009 considerando a possível influência da VORH nos mesmos; 

 Verificar os perfis eletroferotípicos das amostras de RVA obtidas no período 

2008-2009 e associá-los aos genótipos de VP7; 

 Identificar e analisar as linhagens e sublinhagens de VP7 das amostras de RVA 

dos períodos pré e pós-vacinal; 

 Caracterizar os genogrupos de VP6 e genótipos de NSP4 das amostras de RVA 

antes e após a implantação da VORH; 

 Estimar a identidade das sequências nucleotídeos e aminoácidos dos genes 

codantes das proteínas VP7, VP6 e NSP4 das amostras de RVA dos períodos pré 

e pós-vacinal; 

 Analisar as alterações nos resíduos de aminoácidos deduzidos a partir das regiões 

sequenciadas para VP7, VP6 e NSP4 das amostras de RVA em relação aos 

períodos pré e pós-vacinal; 

 Analisar as diferenças em termos de aminoácidos entre os genogrupos de VP6 e 

genótipos de NSP4; 

 Identificar as combinações entre os genótipos de VP7 e VP4, genogrupos de VP6 

e genótipos de NSP4 das amostras de RVA considerando os períodos pré e pós-

vacinal. 
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4 MÉTODOS 
 

4.1. Material de estudo 

 

 Inicialmente, o material de estudo consistiu de 65 espécimes fecais provenientes 

de crianças menores de cinco anos de idade com quadro de gastroenterite aguda, das 

quais, 52 haviam recebido a Vacina Oral de Rotavírus Humano (VORH). Estas amostras 

foram coletadas em dois hospitais infantis de Goiânia-GO (Hospital Materno Infantil e 

Pronto Socorro Infantil) no período de julho de 2008 a dezembro de 2009.  

As amostras analisadas foram preservadas em freezer a -20°C até a realização dos 

procedimentos. 

 A coleta das amostras foi precedida após a assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido pelo responsável da criança participante do estudo, bem como após o 

preenchimento de um formulário contendo informações referentes aos dados pessoais, 

sintomatologia e vacinação para RVA. 

 Adicionalmente, foram selecionadas outras 15 amostras positivas para RVA, 

também provenientes de crianças menores de cinco anos de idade com sintomas de 

gastroenterite aguda que foram coletadas em Goiânia-GO nos períodos pré e pós-vacinal. 

Estas amostras foram previamente submetidas a técnicas de detecção de RVA e 

genotipagem de VP7 (G) e VP4 (P) e, seus resultados parciais encontram-se publicados 

(Cardoso et al., 2000; Munford et al., 2009) (Quadro 1).  

 

Quadro 1. Genótipos de VP7 e VP4 e quantitativo de amostras por período de coleta. 

Genótipos G/P Nº de amostras Ano de coleta 

G2P[4] 1 1992 

G1P[8] 5 2005 

G1PNT 1 2006 

G2P[8] 1 2006 

G2P[4] 7 2006 

- 27 2008 

- 38 2009 
NT – não genotipável 

  

O estudo foi submetido e aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisa do 

Hospital Materno Infantil sob os protocolos RV-001 e 006/08 e da Universidade Federal 

de Goiás protocolo 004/00.   
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4.2. Metodologia 

 

4.2.1. Preparo das suspensões fecais 

 

 Os espécimes fecais foram processados para a obtenção de uma suspensão fecal a 

20% em tampão salina fosfato pH 7,4 (NaCl; KCl; Na2HPO4; KH2PO4) e, posteriormente 

estocados em freezer a -20°C. 

 

4.2.2. Detecção viral 

 

 A detecção de RVA para os espécimes fecais coletados entre 2008 a 2009 

realizada através de duas metodologias, o ensaio imunoenzimático (EIE) para detecção 

do antígeno viral e eletroforese em gel de poliacrilamida (EGPA) para a detecção e 

visualização do perfil eletroferotípico dos segmentos de dsRNA. 

 

4.2.2.1.  Ensaio imunoenzimático (EIE) 

 

 A detecção de RVA por EIE foi realizada a partir das amostras in natura utilizando 

o “kit” comercial (RIDASCREEN®Rota-virus, R-Biopharm AG, Germany), seguindo 

instruções do fabricante. No ensaio utiliza-se anticorpos monoclonais para VP6 de RVA 

os quais procedem à captura do antígeno específico a partir uma solução tamponada de 

fezes diluída 1:11. Após, adiciona-se o conjugado também constituído de anticorpo 

monoclonal específico marcado com enzima peroxidase e, posteriormente, o substrato 

(peróxido de uréia; tetramiltilbenzidina). A leitura da reação foi feita visualmente e em 

espectrofotômetro (Behring EL 311s) utilizando filtro simples com comprimento de onda 

de 450 nm. O ponto de corte (cut off) foi definido a partir do valor de absorbância do 

controle negativo adicionado de 0,15. Foram consideradas positivas amostras com valor 

de absorbância de 10% a mais que o valor do cut off.  

 

4.2.2.2.  Eletroforese em gel de poliacrilamida (EGPA) 

 A EGPA foi realizada utilizando o protocolo descrito por Pereira et al. (1983), 

com coloração do gel feita pela prata, segundo Herring et al. (1982). A análise dos 

padrões eletroferotípicos foi realizada de acordo com Lourenço et al. (1981). Para esta 
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metodologia inicialmente as amostras fecais foram processadas para a obtenção de uma 

suspensão fecal a 20% em tampão salina fosfato pH 7,4. 

 A seguir procedeu-se à extração do dsRNA viral a partir das suspensões fecais, 

assim como da amostra protótipo de rotavírus símio (SA-11) utilizada como padrão. Para 

o procedimento as amostras são tratadas com sulfato duodecil sódio (SDS) e, em seguida, 

com uma mistura fenol/clorofórmio para disponibilizar o dsRNA em fase aquosa. O 

sobrenadante resultante é então tratado com cloreto de sódio a 20% e etanol absoluto (-

20ºC), o qual é incubado a -20ºC por 18 horas. Após procede-se à precipitação do dsRNA 

a partir de centrifugação e, ao sedimento é adicionado a mistura dissociante (uréia; SDS 

10%; 2-mercaptoetanol; Tris/HCl pH6,8; azul de bromofenol 1%). A seguir procede-se a 

aplicação da amostra no gel de poliacrilamida preparado em cuba vertical contendo 

tampão de corrida (Tris/glicina 1X). A corrida eletroforética é feita em 30 miliampéres 

por 2 horas quando então o gel é fixado (etanol 10%; ácido acético 0,5%) e submetido à 

coloração por nitrato de prata (0,01M). Em seguida, é adicionada uma solução reveladora 

(NaOH 3%; formalina 0,76%) e, posteriormente, é feita análise do padrão eletroferotípico 

por leitura visual. 

 

4.2.3. Caracterização das amostras de RVA 

 

 Para a caracterização de RVA foram empregadas técnicas de genotipagem para 

determinação dos genótipos de VP7 e VP4, além da amplificação dos genes codantes das 

proteínas VP6 e NSP4, seguido do sequenciamento genômico para determinação dos 

genogrupos de VP6 e genótipos de NSP4. 

Adicionalmente foi realizado o sequenciamento do gene codificante de VP7 e VP4 

objetivando a confirmação dos resultados da genotipagem, bem como a determinação de 

suas linhagens e sublinhagens. 

 

4.2.3.1. Genotipagem de RVA 

 

 A determinação dos genótipos de VP7 e VP4 foi realizada a partir da reação em 

cadeia pela polimerase pós-transcrição reversa, seguida de uma segunda amplificação 

com iniciadores internos (Multiplex Semi-Nested-PCR). 
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4.2.3.1.1. Extração do ácido nucleico viral 

 

 Para a detecção por RT-PCR e genotipagem das amostras de RVA procedeu-se a 

extração do dsRNA seguindo metodologia descrita por Boom et al. (1990) e modificada 

por Cardoso et al. (2002). Brevemente, para o procedimento, foram utilizados 400 µL da 

suspensão fecal acrescido de 1 mL de tampão L6 (Triton-X; isotiocianato de guanidina; 

EDTA; Tris-HCl) e 15 µL de sílica. Posteriormente, o sedimento foi submetido a lavagens 

sucessivas com tampão L2 (isotiocianato de guanidina; Tris-HCl), etanol 70% e acetona 

P.A. e, ao final, este foi ressuspendido com 40µL de água Milli-Q/DEPC 

(diethylpyrocarbonate – dicarbonato de dietila). 

  

4.2.3.1.2. Genotipagem de VP7 e VP4 por RT-PCR 

 

 A genotipagem de VP7 foi realizada seguindo-se os protocolos descritos por Das 

et al. (1994), Gouvea et al. (1990), modificados por Leite et al. (1996), e Gouvea et al. 

(1994b). Para a genotipagem de VP4 foram utilizados os protocolos descritos por Gentsch 

et al. (1992) e Gouvea et al. (1994a). 

 Para o início da genotipagem foi adicionado DMSO (dimetilsulfóxido) ao dsRNA 

viral extraído para a desnaturação. Em seguida, procedeu-se a adição da mistura de reação 

(Tampão 10X; MgCl2 (50 mM); dNTPs (10 mM); enzimas transcriptase e Taq polimerase) 

com iniciadores consensuais (9con1/9con2 – VP7; 4con2/4con3 – VP4) para a transcrição 

reversa e a primeira amplificação. Posteriormente, para a segunda amplificação foi 

utilizada mistura de reação (Tampão 10X; MgCl2 (50 mM); dNTPs (10 mM; enzima Taq 

polimerase) com iniciadores específicos e 1 μL do produto da primeira amplificação. 

 Para a Multiplex Semi-Nested-PCR foram feitas duas reações distintas, sendo uma 

com os iniciadores específicos de RVA de origem humana (9T1-1/9T1-2/9T-3P/9T-

4/9T9-B – VP7) e (1T-1/2T-1/3T-1/4T-1/5T-1 – VP4) e outra com os iniciadores 

específicos de origem animal (FT5/DT6/HT8/ET10/BT11 – VP7) e 

(pNCDV/pUK/pOSU/pGott/pB223 – VP4). 

 As tabelas 4 e 5 mostram os iniciadores utilizados para a genotipagem VP7 e VP4 

de RVA
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Tabela 4. Iniciadores empregados na genotipagem de VP7. 

 

Iniciadores 

 

Sequência 5’→3’ 

Posição dos 

nucleotídeos 

Tamanho dos 

fragmentos (pb) 

Protótipo de 

origem 

Consensuais     

9con1 sense TAGCTCCTTTTAATGTATGG 37-56 
904 

Wa 

9con2 antisense GTATAAAATACTTGCCACCA 922-941 

 

Específicos/ Humano(Antisense) 

    

9T1-1 (G1) TCTTGTCAAAGCAAATAATG 176-195 158 Wa 

9T1-2 (G2) GTTAGAAATGATTCTCCACT 262-281 244 S2 

9T-3P (G3) GTCCAGTTGCAGTGTTAGC 484-503 466 107E1B 

9T-4 (G4) GGGTCGATCGAAAATTCT 423-440 403 STE 

9T9-B (G9) TATAAAGTCCATTGCAC 131-147 110 116E 

 

Específicos/Animal(Antisense) 

    

FT5 (G5) CATGTACTCGTTGTTACGTC 760-779 742 OSU 

DT6 (G6) CTAGTTCCTGTGTAGAATC 481-499 462 UK 

HT8 (G8) CGGTTCCGGATTAGACAC 256-273 236 B37 

ET10 (G10) TTCAGCCGTTGCGACTTC 697-714 677 B223 

BT11 (G11) GTCATCAGCAATCTGAGTTC 316-336 299 YM 

FT5 (G5) CATGTACTCGTTGTTACGTC 760-779 742 OSU 

Gouvea et al. (1990); Das et al. (1994), modificado por Leite et al.(1996); Gouvea et al.(1994b) 
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Tabela 5. Iniciadores empregados na genotipagem de VP4. 

 

Iniciadores 

 

Sequência 5’→3’ 

Posição dos 

nucleotídeos 

Tamanho dos 

fragmentos (pb) 

Protótipo de 

origem 

Consensuais     

Con3 sense TGGCTTCGCCATTTTATAGACA 11-32 
876 KU 

Con2 antisense ATTTCGGACCATTTATAACC 868-887 

 

Específicos/Humano(Antisense) 

    

1T-1 P[8]  TCTACTTGGATAACGTGC 339-356 345 KU 

2T-1 P[4] CTATTGTTAGAGGTTAGAGTC 474-494 483 RV5 

3T-1 P[6]  TGTTGATTAGTTGGATTCAA 259-278 267 1076 

4T-1 P[9]  TGAGACATGCAATTGGAC 385-402 391 K8 

5T-1 P[10] ATCATAGTTAGTAGTCGG 575-594 583 69M 

 

Específicos/Animal(Antisense) 

    

pNCDV P[1] CGAACGCGGGGGTGGTAGTTG 269-289 278 NCDV 

pUK P[5] GCCAGGTGTCGCATCAGAG 336-354 343 UK 

pOSU P[7] CTTTATCGGTGGAGAATACGTCAC 389-412 401 OSU 

pGott P[6] GCTTCAACGTCCTTTAACATCAG 465-487 476 Gott 

pB223 P[11] GGAACGTATTCTAATCCGGTG 574-594 583 B223 

Gentsch et al. (1992); Gouvea et al. (1994a). 
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4.2.3.1.3. Detecção dos genes de VP6 e NSP4 

 

 A amplificação dos genes de VP6 e NSP4 foi realizada por RT-PCR seguindo os 

protocolos descritos por Iturriza-Gómara et al. (2002) e Lee et al. (2000), 

respectivamente. 

 Para a amplificação parcial do segmento genômico seis foi utilizado um iniciador 

randômico (Random Primer – InvitrogenTM/Life Technologies) para a desnaturação do 

dsRNA viral, seguido da adição de uma mistura de reagentes para a transcrição reversa. 

O cDNA gerado foi então utilizado como molde para a amplificação mediante o emprego 

do par de iniciadores VP6-F (sense) (GACGGVGCRACTACATGGT) (nt 747 a 766) e 

VP6-R (antisense) (GTCCAATTCATNCCTGGTGG) (nt 1126 a 1106) para a obtenção 

de um fragmento de 379 pb. 

Para a amplificação do segmento 10 de NSP4, inicialmente o dsRNA foi 

desnaturado com DMSO e, em seguida, foi procedida a transcrição reversa e a 

amplificação utilizando os iniciadores 10BEG.16 (TGTTCCGAGAGAGCGCGTG) (nt 

16 a 34) e 10END.722c (antisense) (GACCATTCCTTCCATTAAC) (nt 722 a 740) para 

a obtenção de um fragmento de 725 pb. 

 

4.2.3.1.4. Eletroforese em gel de agarose 

 

 Após a amplificação parcial dos segmentos genômicos, 10 μL do produto de PCR, 

bem como o padrão molecular 100 bp DNA ladder (InvitrogenTM/Life Technologies) 

foram misturados a 1 μL do tampão de corante da amostra (Azul de bromofenol; 

Xilenocianol; Glicerol) e aplicados em gel de agarose (InvitrogenTM/Life Technologies) 

a 1,5% contendo 0,5 mg/mL de brometo de etídeo e submetido a eletroforese durante 30 

a 40 minutos a 80 volts em tampão TBE 5X (Tris/Borato/EDTA). 

 Procedida à eletroforese o gel foi examinado em transluminador (Vilbert Loumart) 

com luz ultravioleta para a visualização dos fragmentos de tamanho esperado para as 

proteínas analisadas. 

 

4.2.3.2. Sequenciamento genômico 

 

 Para o sequenciamento genômico dos genes das proteínas VP7, VP4, VP6 e NSP4, 

os produtos de PCR referentes a estes genes foram purificados e submetidos à reação de 
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sequenciamento seguido da análise por sequenciador automático. As sequências geradas 

foram então submetidas à análise de qualidade pelo programa Phred/Phrap/Consed 

(Ewing & Green, 1998; Ewing et al., 1998; Gordon et al., 1998) para subsequente análise 

filogenética. 

 

4.2.3.2.1. Purificação dos produtos de PCR 

 

 Os produtos específicos de VP7 e VP4, bem como os produtos de amplificação 

foram dos genes VP6 e NSP4 foram purificados com kit QIAquik®PCR (Qiagen, São 

Paulo, Brasil) seguindo instruções do fabricante ou por metodologia in house. Neste caso, 

os produtos de PCR foram precipitados com isopropanol 65%, lavados com etanol 70% 

e ressuspensos com 20 µL de água Milli-Q/DEPC. 

O produto de purificação foi submetido à eletroforese em gel de agarose 1,5% 

corado com brometo de etídeo (0,5 g/mL) para visualização e posterior quantificação do 

DNA purificado. Esta foi realizada por estimativa, comparando-se visualmente com 

produtos de concentração previamente conhecidos, sendo considerado satisfatório para o 

procedimento de sequenciamento do DNA, produto com no mínimo 50 a 100 ng de 

DNA/L de reação. 

 

4.2.3.2.2. Reação de sequenciamento 

 

 O DNA purificado foi submetido à reação cíclica de sequenciamento, em ambos 

os sentidos, segundo o procedimento descrito por Sanger et al. (1977). O sistema de 

reação consistiu de uma mistura de reagentes (Big Dye; H2OMilli-Q; Tampão) juntamente 

com os iniciadores específicos para cada gene analisado: VP7 (G1 – 9con1/9T1-1; G2 – 

9con1/9T1-2); VP4 (P[4] – 4Con2/2T-1; P[9] – 4Con2/4T-1; P[11] – 4Con2/PB223); 

VP6 (VP6-F/VP6-R) e NSP4 (10BEG.16/10END.722c), bem como do DNA purificado. 

 Ao término do processo, a placa de sequenciamento foi colocada em Sequenciador 

Automático ABI 3130 (Applied Biosystems) ou MegaBACE 1000 (Amersham 

Biosciences) para a leitura e geração dos eletroferogramas das sequências nucleotídicas. 
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4.3. Análise filogenética e de nucleotídeos 

 

 As sequências geradas pelo processo de sequenciamento automático foram triadas 

para determinação da qualidade. A seguir as sequências foram alinhadas utilizando o 

programa Clustal X (Thompson et al., 1997) e editadas com BioEdit (Hall, 1999). 

 Para a confirmação dos genótipos de VP7 e caracterização das linhagens e 

sublinhagens, bem como para a determinação dos genogrupos de VP6 e genótipos de 

NSP4, foram selecionadas sequências de protótipos e diferentes isolados depositadas no 

GenBank (www.ncbi.nlm.nih.gov). Para a análise filogenética foi utilizado o programa 

MEGA4 (Tamura et al., 2007). A distância entre as sequências foi analisada utilizando o 

algoritmo neighboor-joining baseado no método de distância Kimura dois parâmetros 

(Kimura, 1980). 

 As árvores filogenéticas obtidas foram enraizadas com as sequências 

representativas dos diferentes genótipos de VP7 e NSP4, bem como para os genogrupos 

de VP6. 

 

4.4. Dedução de aminoácidos 

 

 A dedução de aminoácidos foi realizada a partir das sequências de nucleotídeos 

previamente editadas com auxílio do programa MEGA4 (Tamura et al., 2007). 

 

4.5. Análise estatística 

 

 Para a análise estatística foi aplicado o teste qui-quadrado (χ2) e teste exato de 

Fisher quando necessário com intervalo de confiança de 95% aferido pelo programa 

EpiInfo Versão 6. 
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5 RESULTADOS 
  

5.1. Detecção viral 

 

 Dentre os 65 espécimes fecais obtidos no período de 2008 a 2009, onze (16,9%) 

foram positivos para RVA pelas duas metodologias utilizadas (EIE e EGPA).  

 As análises procedidas para gênero, idade e sintomas (p>0,05) mostrou que a 

maior parte das infecções ocorreu em crianças do sexo feminino e que a detecção viral se 

deu até 36 meses de idade, sendo a diarreia o sintoma predominante (Tabela 6). 

 

Tabela 6. Características da população de estudo em relação à positividade para RVA.  

Caracaterísticas da 

população 

Positivos/ Total % 

Gênero1   

Masculino 4/30 13,3 

Feminino 7/35 20,0 

 

Idade2 

  

0-12 meses 5/32 15,6 

13-24 meses 

25-36 meses 

3/20 

3/10 

15,0 

30,0 

≥ 36 meses 0/3 0,0 

 

Sintomas3 

  

Diarreia/febre/vômito 10/43 23,2 

Diarreia/febre 0/6 0 

Diarreia/vômito 1/8 12,5 

Diarreia 0/8 0 
1p=0,7418; 2p=0,5895; 3p=0,2416  

 

  

Considerando a vacinação para VORH, observou-se que dentre as 65 crianças que 

participaram do estudo, 52 haviam sido vacinadas. Em relação à análise de positividade 

para RVA verificou-se que oito amostras (15,4%) pertenciam ao grupo de vacinados e 

três (23,1%) ao grupo não vacinado (p>0,05) (Tabela 7). 

 

Tabela 7. Associação entre positividade para RVA e administração da VORH. 

VACINA RVA/Total % 

Sim 8/52 15,4 

Não 3/13 23,1 

Fisher p=0,6793 
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5.2. Padrão eletroferotípico 

 

 A análise do padrão eletroferotípico apresentado pelas onze amostras de RVA a 

partir da EGPA mostrou a ocorrência de três padrões com predominância do padrão baeb 

(seis amostras), seguido por badb (quatro amostras) e bada (uma amostra). Sendo assim, 

das onze amostras, dez eram padrão curto e uma padrão longo. 

 

5.3. Caracterização das amostras de RVA 

 

5.3.1. Genotipagem de VP7 e VP4 por RT-PCR 

 

 Das 11 amostras positivas para RVA, obtidas entre 2008 e 2009, dez foram 

genotipáveis para o gene da proteína VP7 (G) sendo todas identificadas como genótipo 

G2. Com relação ao gene da proteína VP4 (P) foi possível obter o genótipo de cinco 

amostras das quais, quatro foram genótipo P[4] e uma P[9]P[11] (Figura 5). 

 

 

 

Figura 5. Distribuição das amostras de RVA em relação aos genótipos de VP7 e VP4. 

 

5.3.1.1. Associação de genótipos de VP7 e VP4 aos padrões eletroferotípicos 

 

 Todas as amostras G2, associadas ou não a P[4], apresentaram padrão 

eletroferotípico curto. Enquanto a amostra GNTP[9]P[11] apresentou padrão longo. 

 

 

36%

55%

9%

G2P[4]

G2PNT

GNTP[9]P[11]
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5.3.2. Sequenciamento genômico 

 

 O sequenciamento genômico foi procedido para as 26 amostras positivas para 

RVA, destas, 25 tiveram sequências de qualidade para ao menos um dos genes de VP7, 

VP6 ou NSP4. Para VP4 não foram obtidas sequências com qualidade suficiente para 

análise.  

 Considerando VP7 foram analisadas 16 amostras, sendo quatro amostras G1 e, as 

demais G2. Das amostras G1, três foram coletadas em 2005, período pré-vacinal e uma 

em 2006, período pós-vacinal. Das amostras G2, uma foi obtida em 1992, período pré-

vacinal e onze foram coletadas no período pós-vacinal, sendo cinco coletadas em 2006 e 

seis entre 2008 e 2009. 

 Para VP6 foi possível a análise de 24 amostras, sendo cinco obtidas em 2005, 

período pré-vacinal e as demais no período pós-vacinal. Das amostras do período pós-

vacinal, nove foram coletadas em 2006 e dez em 2008. Para NSP4 foram analisadas 21 

amostras, cinco obtidas em 2005, período pré-vacinal, e outras 16 amostras coletadas no 

período pós-vacinal, nove em 2006 e sete em 2008. 

 

5.3.2.1. Análises filogenética e comparativa de nucleotídeos e aminoácidos 

 

5.3.2.1.1. Análises de VP7 

 

Análise filogenética 

 A análise filogenética das amostras G1 e G2 possibilitou a caracterização das 

sequências em linhagens e sublinhagens. Das amostras G1, três, obtidas no período pré-

vacinal foram caracterizadas como linhagem II e sublinhagem d e, a amostra do período 

pós-vacinal foi caracterizada como linhagem I, sublinhagem b (Figura 5). Considerando 

as amostras G2 foi observado que todas pertenciam à linhagem II. Quanto à 

caracterização em sublinhagens foi observado que a amostra obtida em 1992, período pré-

vacinal pertencia à sublinhagem d, enquanto que as amostras do período pós-vacinal, 

cinco obtidas em 2006 e seis em 2008, pertenciam às sublinhagens a e c, respectivamente 

(Figura 6). 
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Análise comparativa das sequências de nucleotídeos 

As sequências nucleotídicas das amostras G1 e G2 foram comparadas com 

isolados de origem brasileira representativos de ambos os genótipos, os quais foram 

obtidos no período pré-vacinal. Considerando as amostras G1, a análise comparativa com 

o isolado Belém B-2/85 mostrou identidade de 95,1% e 94,4%, respectivamente, para as 

três amostras do período pré-vacinal e a amostra do período pós-vacinal (Figura 7). Para 

 
 

Figura 6. Árvore filogenética das sequências de nucleotídeos do gene de VP7 das amostras de 
RVA. Indicadas com um círculo e destacadas em negrito estão as amostras dos períodos pré e 

pós-vacinal obtidas em Goiânia-GO. Os nós mostram valores de bootstraps ≥ 70%. A escala de 

bar representa 0,05 substituições nucleotídicas por sítio. As amostras que apresentaram 100% de 
identidade nucleotídica foram designadas haplótipos (HP9). HP9-01 – Representa as amostras: 

GO3010/2005, GO3013/2005 e GO3015/2005; HP9-02 – Representa as amostras: GO3074/2006, 

GO3075/2006 e GO3078/2006. HP9-03 – Representa as amostras: GO32693/2008, 

GO32694/2008, GO32697/2008, GO32701/2008 e GO32710/2008. 
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G2 foi observado identidade de 98,7% para a amostra do período pré-vacinal e variação 

de 90,0% a 91,9%, para as amostras do período pós-vacinal em relação ao isolado 

NB308/BR/97 (Figura 8).  

 

 

 

Análise comparativa dos aminoácidos deduzidos 

 Análise comparativa dos aminoácidos deduzidos das amostras G1 com o isolado 

brasileiro (Belém B-2/85) do período pré-vacinal mostrou identidade de 89,5% e 93,7%, 

respectivamente, entre as amostras obtidas em 2005, também do período pré-vacinal e a 

amostra de 2006 do período pós-vacinal (Figura 9). 

Para as amostras G2, a análise comparativa com o isolado de origem brasileira 

(NB308/BR/97) do período pré-vacinal mostrou que a amostra G2 obtida em 1992, 

período pré-vacinal, apresentou 100% de identidade com o isolado, enquanto que as 

amostras do período pós-vacinal mostraram variação na identidade de 90,5% a 94,3% 

(Figura 10). 

 
 
Figura 7. Alinhamento comparativo das sequências de nucleotídeos de VP7 (G1) das amostras 

de RVA obtidas em Goiânia-GO nos períodos pré e pós-vacinal com o isolado de origem 

brasileira Belém B-2/85 do período pré-vacinal.  



 

43 

 

 
 

Figura 8. Alinhamento comparativo das sequências de nucleotídeos de VP7 (G2) das amostras 

de RVA obtidas em Goiânia-GO nos períodos pré e pós-vacinal com o isolado de origem 

brasileira NB308/BR/97 do período pré-vacinal. 
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5.3.2.1.2. Análises de VP6 

 

Análise filogenética 

 A análise filogenética de VP6 possibilitou a caracaterização das amostras em 

genogrupos I e II. Dentre 24 amostras, 17 foram caracterizadas como genogrupo I, sendo 

todas obtidas no período pós-vacinal. As demais amostras foram caracterizadas como 

genogrupo II, cinco coletadas no período pré-vacinal e duas no período pós-vacinal 

(Figura 11). 

 

 

 

 
Figura 9. Alinhamento comparativo das sequências dos aminoácidos deduzidos de VP7 (G1) 
das amostras de RVA obtidas em Goiânia-GO nos períodos pré e pós-vacinal com o isolado 

de origem brasileira Belém B-2/85 do período pré-vacinal.  

 
 

Figura 10. Alinhamento comparativo das sequências dos aminoácidos deduzidos de VP7 (G2) 
das amostras de RVA obtidas em Goiânia-GO nos períodos pré e pós-vacinal com o isolado 

de origem brasileira NB308/BR/97 do período pré-vacinal. 
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Análise comparativa das sequências de nucleotídeos 

 As sequências nucleotídicas dos genogrupos I e II foram comparadas com os 

isolados de origem brasileira, GO15968/1997 e GO27821/2001, obtidos no período pré-

vacinal, também genogrupos I e II, respectivamente (Figura 12).

 
 

Figura 11. Árvore filogenética das sequências de nucleotídeos do gene de VP6 das amostras de 
RVA. Indicadas com um círculo e destacadas em negrito estão as amostras dos períodos pré e 

pós-vacinal obtidas em Goiânia-GO. Os nós mostram valores de bootstraps ≥ 70%. A escala de 

bar representa 0,02 substituições nucleotídicas por sítio. As amostras que apresentaram 100% de 

identidade nucleotídica foram designadas haplótipos (HP6). HP6-01 – Representa as amostras: 
GO3003/2005, GO3006/2005, GO3010/2005 e GO3015/2005; HP6-02 – Representa as amostras: 

GO3066/2006, GO3074/2006, GO3075/2006, GO3078/2006, GO3083/2006 e GO3092/2006; 

HP6-03 – Representa as amostras: GO32693/2008, GO32694/2008, GO32697/2008, 

GO32698/2008 e GO32699/2008. 
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A análise comparativa de nucleotídeos das amostras genogrupo I mostrou 

identidade de 95,7% a 98,1% com o isolado GO15968/1997 e, para as amostras 

genogrupo II foi observada identidade de 89,5% a 98,0% com o isolado GO27821/2001. 

 

Análise comparativa dos aminoácidos deduzidos 

 A comparação dos aminoácidos deduzidos das amostras genogrupo I em relação 

ao isolado GO15968/1997 mostrou identidade de 94,2% a 98,5%, enquanto que para as 

amostras genogrupo II foi observada identidade de 98,5% a 100% com o isolado 

GO27821/2001 (Figura 13).  

A análise comparativa entre os genogrupos I e II em relação ao isolado 

GO15968/1997 genogrupo I do período pré-vacinal mostrou substituições nos resíduos 

282 (V→I), 306 (A→N), 311 (N→Q), 316 (E→Q) das amostras genogrupo II em relação 

 
 

Figura 12. Alinhamento comparativo das sequências de nucleotídeos de VP6 das amostras de 
RVA obtidas em Goiânia-GO nos períodos pré e pós-vacinal com os isolados de origem brasileira 

GO15968/1997 (genogrupo I) e GO27821/2001 (genogrupo II) do período pré-vacinal. 
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ao isolado e, uma substituição no resíduo 292 (L→S) comum às amostras dos genogrupos 

I e II (Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2.1.3. Análises de NSP4 

 

Análise filogenética 

 A análise filogenética de NSP4 possibilitou a caracterização das amostras em 

genótipos A e B. Dentre 21 amostras, 14 foram caracterizadas como genótipo A, sendo 

todas do período pós-vacinal. As demais amostras foram caracterizadas como genótipo 

B, cinco do período pré-vacinal e duas do período pós-vacinal (Figura 14). 

 

 

 

 
 
Figura 13. Alinhamento comparativo das sequências dos aminoácidos deduzidos de VP6 das 

amostras de RVA obtidas em Goiânia-GO nos períodos pré e pós-vacinal com os isolados de 

origem brasileira GO15968/1997 (genogrupo I) e GO27821/2001 (genogrupo II) do período pré-
vacinal. 
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Análise comparativa das sequências de nucleotídeos 

 As sequências de nucleotídeos do gene de NSP4 foram comparadas aos isolados 

de origem brasileira do período pré-vacinal, 11257_05MS e GO25357/2000, 

caracterizados como genótipos A e B, respectivamente. Considerando as amostras do 

genótipo A foi observada identidade de 99,5% e 97,3%, para as amostras obtidas em 2006 

e 2008, em relação ao isolado 11257_05MS. Para as amostras genótipo B foi verificada 

identide de 89,7% a 96,3% em comparação ao isolado GO25357/2000 (Figura 15). 

 
 

Figura 14. Árvore filogenética das sequências de nucleotídeos do gene de NSP4 das amostras de 

RVA. Indicadas com um círculo e destacadas em negrito estão as amostras dos períodos pré e 
pós-vacinal obtidas em Goiânia-GO. Os nós mostram valores de bootstraps ≥ 70%. A escala de 

bar representa 0,05 substituições nucleotídicas por sítio. As amostras que apresentaram 100% de 

identidade nucleotídica foram designadas haplótipos (HP10). HP10-01 – Representa as amostras: 

GO3066/2006, GO3074/2006, GO3075/2006, GO3078/2006, GO3081/2006, GO3083/2006, 
GO3092/2006; HP10-02 – Representa as amostras: GO32693/2008, GO32694/2008, 

GO32697/2008, GO32698/2008, GO32701/2008, GO32702/2008 e GO32703/2008. 
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Figura 15. Alinhamento comparativo das sequências de nucleotídeos de NSP4 das amostras de 

RVA obtidas em Goiânia-GO nos períodos pré e pós-vacinal com os isolados de origem brasileira 
GO15968/1997 (genótipo A) e GO27821/2001 (genótipo B) do período pré-vacinal. 
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Análise comparativa dos aminoácidos deduzidos 

 A análise comparativa dos aminoácidos deduzidos das amostras genótipo A com 

o isolado 11257_05MS mostrou identidade de 96,7% e 99,3%, sendo a menor identidade 

observada para as amostras obtidas em 2008. Com relação às amostras genótipo B foi 

observada identidade de 91,8% a 96,3% em relação ao isolado GO25357/2000 (Figura 

16). 

A comparação entre as amostras dos genótipos A e B com o isolado 11257_05MS 

genótipo A do período pré-vacinal mostrou substituições nos resíduos 80 (K→N) e 102 

(V→I) das amostras genótipo A obtidas em 2008, bem como substituições nos resíduos 

67 (V→I), 75 (L→V) ou (L→I), 88 (I→V), 96 (K→Q), 101 (V→I) e entre os resíduos 

130 e 157 para as amostras genótipo B. Também foi observado a mesma substituição no 

resíduo 86 (D→E) para as amostras genótipo A coletadas em 2008 e as amostras genótipo 

B dos períodos pré e pós-vacinal  (Figura 16). 
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5.3.2.2. Associação entre os genótipos de VP7, VP4, genogrupos de VP6 e genótipos 

de NSP4 

 

 A associação entre os genótipos de VP7 e VP4, genogrupos de VP6 e genótipos 

de NSP4 mostrou a ocorrência de apenas uma combinação G1-P[8]-II-B entre as amostras 

do período pré-vacinal. Com relação às amostras obtidas após a implantação da vacina 

foram observadas as associações G1-PNT-II-B, G2-P[8]-II-B e G2-P[4]-I-A (Tabela 8). 

 

Tabela 8. Combinação entre os genótipos de VP7 e VP4 com genogrupos de VP6 e 

genótipos de NSP4. 

 

Ano de coleta 

Nº de 

amostras 

Genótipos 

VP7/VP4 

Genogrupo  

VP6 

Genótipo 

NSP4 

2005 5 G1P[8] II B 

2006 1 G1PNT II B 

2006 1 G2P[8] II B 

2006 7 G2P[4] I A 

2008 4 G2P[4] I A 

 

 
 

Figura 16. Alinhamento comparativo das sequências dos aminoácidos deduzidos de NSP4 das 
amostras de RVA obtidas em Goiânia-GO nos períodos pré e pós-vacinal com os isolados de 

origem brasileira GO15968/1997 (genótipo A) e GO27821/2001 (genótipo B) do período pré-

vacinal. 
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6 DISCUSSÃO 
  

 

 A análise das amostras obtidas no período de 2008 a 2009, posteriores à 

implantação da VORH, mostrou índice global de detecção de RVA de 16,9% em casos 

de gastroenterite aguda entre crianças de Goiânia-GO menores de cinco anos de idade. 

Esse resultado é inferior àquele encontrado por estudo recente realizado nesse município 

o qual verificou índice de positividade de 41,8% (Munford et al., 2009). Ademais, esses 

dados corroboram outras investigações conduzidas nas regiões Nordeste (Sergipe) e 

Sudeste (Minas Gerais e Rio de Janeiro) do Brasil após a implantação da VORH os quais 

reportaram índices de positividade com variação de 15% a 29% (Gurgel et al., 2007; 

Domingues et al., 2008; Carvalho-Costa et al., 2009). 

 Os resultados dessa investigação sugerem diminuição das infecções por RVA em 

Goiânia-GO no período posterior à implantação da VORH, o que também pode estar 

associado ao pequeno número de amostras obtidas no período de estudo, uma vez que 

tem sido observado redução nos casos de gastroenterite aguda após o início da vacinação 

para o vírus (Justino et al., 2011). Entretanto, ressalta-se que não houve alteração 

substancial na circulação viral na população infantil, uma vez que na região Centro-Oeste 

foram reportados índices de 11,8% a 41,8% em período anterior à vacina (Cardoso et al., 

1992, 2000, 2003; Costa et al., 2004; Andreasi et al., 2007; Munford et al., 2009). Do 

mesmo modo, outros estudos realizados no Brasil têm relatado índice de positividade de 

12% a 48% para infecções por RVA (Linhares, 2000; Carvalho-Costa et al., 2006; 

Munford et al., 2007; Serravalle et al., 2007).  

 O presente estudo também objetivou avaliar a ocorrência das infecções por RVA 

entre crianças que receberam ou não a VORH. Os resultados mostraram maior índice de 

positividade entre crianças não vacinadas, assim como reportado por estudos realizados 

no Brasil após a implantação da VORH o que sugere proteção vacinal (Gurgel et al., 

2009; Silva et al., 2010).  

Considerando a infecção viral em relação à faixa etária, foi observado maior 

índice de positividade em crianças de 24 a 36 meses. Esse dado difere de outros estudos 

que reportam maior acometimento das rotaviroses em crianças com até 24 meses 

(Andreasi et al., 2007; Ribeiro et al., 2008). Entretanto, essa divergência não pode ser 

atribuída somente à vacinação para RVA, visto o pequeno número de amostras analisadas 

para esse grupo etário.  
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 A análise dos sintomas mostrou que a diarreia foi o sintoma comum das crianças 

estudadas e que maior índice de positividade para o vírus foi observado quando da 

associação com febre e vômito, assim como relatado por outros estudos realizados nas 

regiões Centro-Oeste e Nordeste do Brasil, nos períodos pré e pós-vacinal (Costa et al., 

2004; Andreasi et al., 2007; Silva et al., 2010). 

 Em relação ao gênero foi observado maior índice de positividade para crianças do 

sexo feminino. Dado que está em acordo a outros estudos realizados na região Centro-

Oeste (Costa et al, 2004; Andreasi et al., 2007). Por outro lado, esse resultado difere de 

outras investigações onde foi observada predominância das infecções por RVA em 

crianças do sexo masculino (Ford-Jones et al., 2000; Silva et al., 2010).  

 No período anterior à implantação da vacina foi demonstrado predomínio de 

amostras caracterizadas como G1P[8] no Brasil, bem como na região Centro-Oeste 

(Souza et al., 2003; Costa et al., 2004; Andreasi et al., 2007; Gurgel et al., 2008; Morillo 

et al., 2010). No presente estudo, a caracterização das amostras positivas para RVA 

mostrou que G2 e P[4] foram os genótipos predominantes no período pós-vacinal com 

apenas uma amostra sendo caracterizada como P[9]P[11]. A predominância de amostras 

G2P[4] após a implantação da VORH também foi demonstrada em estudos preliminares 

realizados na região Nordeste (Pernambuco e Sergipe) e Sudeste (Minas Gerais, Rio de 

Janeiro e São Paulo) do Brasil (Gurgel et al., 2007; Domingues et al., 2008; Nakagomi et 

al., 2008; Carvalho-Costa et al., 2009; Morillo et al., 2010). A predominância de amostras 

G1P[4] também foi observado na Bélgica após a adoção da vacina monovalente para 

RVA (Zeller et al., 2010). 

 Como referido a VORH é constituída por uma amostra monovalente G1P[8] e 

estudos preliminares verificaram proteção homotípica e heterotípica para outros 

genótipos G e P. Nesse sentido, tendo em vista o período analisado, 2008 e 2009, a 

proteção para G2P[4] pode estar sendo pouco efetiva para as crianças estudadas. Essa 

consideração reforça a possibilidade da VORH criar condições para a reemergência de 

amostras com esses genótipos em países que a tenham adotado para compor o calendário 

de vacinação infantil (Gurgel et al., 2008). 

 Diante do exposto, outros estudos devem ser conduzidos para melhor 

compreensão da influência da VORH no perfil de circulação dos genótipos de RVA, uma 

vez que investigações indicam que G2P[4] apresenta periodicidade temporal com ciclo 

médio de aproximadamente dez anos (Oliveira et al., 2008). Em Goiânia, a flutuação na 

ocorrência de G2 foi demonstrada por Cardoso et al. (2000) em estudo realizado no 
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período de 1986 a 1995 no qual G2 foi predominante de 1990 a 1993. Situação semelhante 

foi observada nos anos de 1994 e 1995 por estudo realizado em São Paulo (Munford et 

al., 2007). Além disso, estudos recentes realizados em países que não adotaram a 

vacinação como forma de controle e prevenção das infecções por RVA, mas que têm 

relatado alta frequência de amostras G2P[4] (Amarilla et al., 2007; Rahman et al., 2007; 

Antunes et al., 2009). 

 Como mencionado foi encontrada entre as amostras analisadas nos anos de 2008 

e 2009 uma amostra P[9]P[11] cujo G não foi tipável. Os genótipos P[9] e P[11] são 

habitualmente relatados em amostras de animais com P[9] sendo de origem felina e P[11] 

de origem bovina (Fukai et al., 2002; Inoue & Kitahori, 2006). Ambos os genótipos foram 

relatados em diferentes estudos realizados no Brasil (Leite et al., 1996; Santos et al., 

2001; Munford et al., 2007), bem como em outras investigações feitas pelo mundo 

(Pongsuwanna et al., 2002; Villena et al., 2003; Iturriza-Gómara et al., 2004). A 

identificação dessa amostra em humano sugere a possibilidade de transmissão zoonótica 

entre humanos e animais (Munford et al., 2007). 

 Esse é o primeiro relato, em Goiânia-GO, de uma amostra mista com esta 

combinação, visto que estudo prévio realizado nesse município no período de 1998 a 2003 

reportou a ocorrência de infecções mistas entre os genótipos P[4], P[6] e P[8] que são 

habitualmente encotrados em amostras de origem humana (Freitas et al., 2008). 

 Em termos de perfil eletroferotípico, tem sido observado a associação entre perfil 

eletroferotípico curto e subgrupo I com genótipo G2 e, perfil longo e subgrupo II com 

amostras G1, G3 e G4 (Estes & Kapikian, 2007). No presente estudo foi observado que a 

maior parte das amostras analisadas no período de 2008 a 2009 apresentaram perfil curto, 

sendo correlacionadas com o genótipo G2, enquanto a única amostra perfil longo foi 

relacionada com o genótipo P[9]P[11]. Em estudo recente realizado no Paraguai onde não 

há vacinação para RVA, a associação de amostras G2 com perfil curto também foi 

relatada (Amarilla et al., 2007). 

 Entretanto, considerando período anterior à implantação da vacina, estudos 

desenvolvidos no Brasil e no mundo (Bányai et al., 2004; Munford et al., 2007) relataram 

a predominância de amostras G2 com perfil longo. Em Goiânia, essa predominância foi 

observada no período de 1990 a 1993 (Cardoso et al., 2000).  

Como referido, a vacina para RVA tem em sua constituição os genótipos G1 e 

P[8]. Nesse sentido, com vistas à verificação de possíveis influências da VORH nos 

genótipos de VP7, bem como nos genogrupos de VP6 e genótipos de NSP4, foram 
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caracterizadas molecularmente amostras de RVA obtidas antes e após a implantação da 

vacina em Goiânia-GO. 

As análises procedidas para VP7 mostraram que as amostras G1 do período pré-

vacinal pertencem a linhagem IId, enquanto a amostra do período pós-vacinal pertence à 

linhagem Ib. Estudo que incluiu amostras do Brasil obtidas nas décadas de 80 e 90 

reportou a ocorrência de amostras linhagem III (Jin et al., 1996). Por outro lado, 

investigação conduzida na cidade de São Paulo, com amostras G1 coletadas de 1996 a 

2006, mostrou a circulação de amostras linhagens I e II no período de 2003 a 2006 

(Carmona, 2010). A ocorrência de linhagens I e II de G1 também tem sido reportada na 

Bulgária onde nenhuma vacina para RVA foi adotada (Mladenova et al., 2011). 

Considerando as amostras G2 foi observado que todas pertenciam à linhagem II, 

assim como observado por estudos realizados na Região Norte do Brasil (Pará). A análise 

com relação às sublinhagens mostrou que a amostra do período pré-vacinal (1992) foi 

caracterizada como sublinhagem d, enquanto as amostras do período pós-vacinal foram 

caracterizadas como sublinhagens a (2006) e c (2008). Resultados semelhantes também 

foram reportados por estudos realizados em Belém, Pará (Mascarenhas et al., 2006; 2010) 

e sugerem um padrão característico de circulação de variantes genéticas de G2 no Brasil.  

Com o intuito de verificar possíveis diferenças na composição das bases entre as 

amostras dos períodos pré e pós-vacinal, os fragmentos de VP7 foram submetidos à 

análise da sequência de nucleotídeos. Os resultados das análises comparativas das 

amostras G1 e G2 mostrou alta identidade entre as amostras do estudo e os isolados de 

origem brasileira obtidos em período anterior à implantação da VORH, sendo observada 

maior identidade para as amostras coletadas no período pré-vacinal. Para as amostras G2 

foi observado que amostras obtidas no mesmo período apresentam maior semelhança 

entre si do que em relação às amostras coletadas em anos diferentes. 

 Adicionalmente, procedeu-se a análise comparativa dos aminoácidos deduzidos, 

sendo observado alta identidade entre as amostras G1 coletadas nos períodos pré e pós-

vacinal, sugerindo a ocorrência de mutações sinônimas em nível de nucleotídeos que, por 

conseguinte, não refletem em alterações significativas nos aminoácidos (Iturriza-Gómara 

et al., 2003). Por outro lado, para as amostras G2 foi observada a formação de três grupos 

ordenados conforme o ano de coleta, sendo a amostra do período pré-vacinal a de maior 

identidade com o isolado de origem brasieira. Esses dados sugerem que diferente do 

observado para as amostras G1, as substituições nas sequências de nucleotídeos podem 
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resultar em modificações nos aminoácidos contribuindo assim para variações 

intragenotípicas (McDonald et al., 2009).  

Como um todo, os resultados das análises de VP7 sugerem um padrão de variação 

associado à presença da vacina, contudo as alterações observadas nas sequências de 

nucleotídeos e aminoácidos não podem ser atribuídas apenas a esse fato, uma vez que tais 

resultados também podem refletir variações temporais inerentes ao vírus. Nesse contexto, 

estudos adicionais com maior número de amostras são necessários para elucidar essas 

mudanças ao processo de vacinação. 

 O presente estudo também realizou a identificação e comparação de genogrupos 

de VP6 e genótipos de NSP4. As análises filogenéticas dos genes de VP6 e NSP4 

mostraram predominância de amostras genogrupo I e genótipo A, respectivamente, no 

período pós-vacinal. No Brasil, estudos realizados no Rio de Janeiro e na região Centro-

Oeste no período pré-vacinal mostraram a predominância de amostras genogrupo II e 

genótipo B (Tavares et al., 2008a; Benati et al., 2010). 

 A análise comparativa de nucleotídeos mostrou alta identidade entre as sequências 

de VP6 e NSP4 e os isolados do período pré-vacinal, sendo observada maior conservação 

entre amostras do mesmo genogrupo e do mesmo genótipo, assim com previamente 

reportado (McDonald et al., 2009). 

 Em termos das sequências de aminoácidos, assim como observado para a análise 

de nucleotídeos houve alta identidade entre as sequências de VP6 e NSP4 com os isolados 

obtidos antes de implantação da VORH, o que reforça a ideia de que mutações em nível 

de nucleotídeos podem resultar em substituições sinônimas de aminoácidos (McDonald 

et al., 2009). Contudo, ressalta-se que as mutações também contribuem para a diversidade 

de RVA, uma vez que para VP6 foram observadas substituições no sítio de ligação dos 

MAbs sorogrupo-específicos (246-315aa) sugerindo que esta seja uma região de 

variabilidade entre os genogrupos I e II (Tang et al., 1997; Iturriza-Gómara et al., 2002; 

Kirkwood et al., 2010). Do mesmo modo, a comparação entre os genótipos A e B de 

NSP4 também mostraram substituições em nível de aminoácidos que podem contribuir 

para a distinção dos mesmos (Tavares et al., 2008b). 

 A relação entre os genótipos e genogrupos mostrou a ocorrências das combinações 

G1-P[8]-II-B, G2-P[8]-II-B e G2-P[4]-I-A, sendo G1-P[8]-II-B observada somente no 

período pré-vacinal e G2-P[4]-I-A sendo predominante no período pós-vacinal. Esses 

dados corroboram estudos realizados no Brasil, incluindo a Região Centro-Oeste que 

mostram a maior ocorrência da combinação G1-P[8]-II-B antes da implantação da VORH 
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(Tavares et al., 2008b; Benati et al., 2010) e, da combinação G2-P[4]-I-A no período pós-

vacinal (Gómez et al., 2011), sugerindo mudança no perfil das amostras circulantes nos 

períodos pré e pós-vacinal. 

 Esse foi o primeiro estudo desenvolvido na cidade de Goiânia-GO após a 

implantação da VORH, em crianças com quadro de gastroenterite aguda e, embora o 

pequeno número de amostras analisadas, os resultados forneceram importantes 

informações quanto às mudanças no perfil de circulação de RVA nos períodos pré e pós-

vacinal, as quais podem ser uma consequência da implantação da vacina no Brasil quando 

observados os genótipos e variantes genéticas de RVA. Contudo, deve-se considerar 

também que mutações pontuais, eventos de recombinação e rearranjos genômicos 

constituem processos naturais da evolução do vírus. Nesse contexto, os dados 

demonstram a necessecidade da realização de estudos adicionais incluindo diferentes 

populações, bem como maior período de coleta, no intuito de obter mais informações que 

possam definir o real papel da introdução da vacina na circulação de RVA. 
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7 CONCLUSÕES 
 

 A positividade global da infecção por RVA na cidade de Goiânia-GO após a 

implantação da VORH foi de 16,9%, com maior índice de detecção sendo 

observado em crianças não vacinadas; 

 No período 2008-2009 foi observada predominância dos genótipos G2 e P[4] na 

cidade de Goiânia-GO; 

 Observou-se predominância do perfil eletroferotípico curto para as amostras RVA 

positivas que foi associado ao genótipo G2; 

 A caracterização das linhagens e sublinhagens de VP7 mostrou a circulação de 

amostras G1 e G2 linhagem IId no período pré-vacinal e, de amostras G1, 

linhagem Ib e amostras G2, linhagens IIa e IId no período pós-vacinal. Para G2, 

foi observada correlação entre as sublinhagens e o ano de coleta das amostras 

considerando os períodos pré e pós-vacinal; 

 Observou-se a ocorrência de amostras genogrupo II de VP6 e genótipo B de NSP4 

no período pré-vacinal, e predominância de amostras genogrupo I de VP6 e 

genótipo A de NSP4 no período pós-vacinal; 

 As análises de identidade de nucleotídeos e aminoácidos dos genes de VP7, VP6 

e NSP4 mostraram alta conservação entre as sequências das amostras dos períodos 

pré e pós-vacinal em comparação aos isolados obtidos no período pré-vacinal; 

 As análises comparativas dos aminoácidos deduzidos de VP7, VP6 e NSP4 

mostrou alta identidade entre as amostras do estudo e os isolados do período pré-

vacinal corroborando os resultados das análises de identidade de nucleotídeos; 

 A análise comparativa entre os genogrupos de VP6 mostrou substituições nos 

resíduos de aminoácidos entre as amostras do estudo e o isolado genogrupo I, 

incluindo sítios de ligação de anticorpos monoclonais de VP6. Da mesma forma 

para NSP4 foram observados diferentes pontos de substituição de aminoácidos 

entre os genótipos A e B de NSP4 que auxiliar na diferenciação dos mesmos; 

 A combinação genotípica G1-P[8]-II-B foi encontrada somente no período pré-

vacinal, enquanto a combinação G2-P[4]-I-A foi predominante no período pós-

vacinal. 
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8 RECOMENDAÇÕES 
 

 O presente estudo, embora preliminar, elucidou algumas questões sobre a 

circulação de RVA no período pós-vacinal. No entanto, outras investigações devem ser 

conduzidas para melhor avaliar a influência do processo de vacinação no perfil de 

amostras circulantes de RVA. Deve-se considerar a inclusão de outras populações, com 

diferentes faixas etárias, bem como fatores de morbidade que possam influenciar a 

resposta do hospedeiro frente à infecção pelo agente, e ainda, aspectos moleculares do 

vírus que possam contribuir para a ocorrência de sintomas. Ademais, o monitoramento 

contínuo envolvendo maior número de amostras também é necessário para avaliar a 

eficácia da vacina a longo prazo. 

 Destaca-se também, que o fato desse vírus possuir genoma do tipo RNA 

segmentado favorece eventos de mutação, recombinação e rearranjo genômico que 

contribuem para a diversidade de genótipos de RVA. Nesse sentido, diante do novo 

processo de classificação que engloba os 11 segmentos genômicos é de suma importância 

estudos que visem a investigação das constelações genotípicas circulantes no período pós-

vacinal pois, o processo de vacinação pode favorecer a emergência ou re-emergência de 

amostras com diferentes perfis genotípicos o que pode resultar em escape à imunidade 

vacinal. 
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