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RESUMO 

 

A diarreia por rotavírus ainda é uma importante causa de mortalidade infantil em todo o 

mundo, sendo responsável a cada ano por cerca de 500.000 mortes. A introdução da vacina 

contra o vírus pode levar a uma redução da morbidade e mortalidade associadas ao rotavírus. 

No Brasil, a Rotarix®, a vacina contra o rotavírus, que contém o genótipo G1P[8], foi 

incluído no programa nacional de imunizações em março de 2006. Este projeto teve como 

objetivo avaliar dados clínicos, epidemiológicos e genótipos predominantes relacionados à 

infecção por RV-A. O projeto de pesquisa é um estudo transversal em que as crianças com 

diarreia aguda foram registrados prospectivamente a partir de 2010 a 2012. O local de coleta 

das amostras fecais foi o Hospital de Urgência de Sergipe no setor de Urgência Pediátrica, em 

Aracaju/SE. A gravidade clínica foi determinada por um sistema de pontuação 20, calculado a 

partir do ponto de questionário. Foram verificados os episódios de diarreia aguda e coletadas 

amostras de fezes para pesquisa e genotipagem de rotavírus pelo método ELISA e RT-PCR. 

Cálculos estatísticos descritivos foram realizados para definir a epidemiologia do rotavírus. 

Resultados positivos foram encontrados em 78 das 790 amostras. O genótipo mais frequente 

foi G2P[4], seguido do genótipo G8P[4], G1P[8], G3P[8], G1P[6]. Foram detectadas 

infecções mistas G2 P[4] P[8], G1G2 P[4] e G2G8 P[4] e de um modo geral observou-se uma 

cocirculação de distintos genótipos nos anos estudados, além disso, nota-se uma alternância 

entre os genótipos a cada ano. O resultado obtido neste estudo observou uma variabilidade 

dos casos positivos distribuídos, confirmando que a sazonalidade na região não é marcante. 

Portanto, novas cepas de rotavírus estão surgindo e associados à diarreia grave. Por esta razão, 

a vigilância contínua é necessária para acompanhar as mudanças na epidemiologia do 

rotavírus. 

 

 

Palavras-chaves: gastroenterite; rotavírus; RT-PCR. 
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ABSTRACT 
 

Rotavirus diarrhea is still an important cause of mortality in children worldwide, responsible 

each year for about 500,000 deaths. The introduction of the vaccine against the virus could 

lead to a reduction in morbidity and mortality associated with rotavirus. In Brazil, the Rotarix 

® rotavirus vaccine, which contains the genotype G1P [8], was included in the national 

programme of immunization since March 2006. This project aims to evaluate clinical and 

epidemiological data related to infection by RVA, rotavirus genotypes prevalent. The research 

project is a cross-sectional study in which children with acute diarrhoea were recorded 

prospectively from 2010 to 2012. The location of collection of fecal samples was the Hospital 

of urgency of Sergipe in Pediatric Emergency sector, in Aracaju/SE. The clinical and 

epidemiological information was obtained through a questionnaire. The clinical severity was 

determined by a scoring system 20, calculated from the survey point. It was verified the 

episodes of acute diarrhea and stool samples collected for research and genotyping of 

rotavirus by ELISA and RT-PCR method.Descriptive statistical calculations were carried out 

to define the epidemiology of rotavirus. EIA positive results were found in 78 of the 790 

samples. The most frequent genotype was G2 P [4], followed by the G8 genotype P [4], P [8] 

G1, G3 P [8], G1 P [6]. Mixed infections were detected G2 P [4] P [8], P [4] and G1G2 G2G8 

P [4] and in general there was a cocirculação of different genotypes in the years studied, 

moreover, shows an alternation between the genotypes every year. The results obtained in this 

study observed a variability of positive cases distributed, confirming that the seasonality in 

the region is not remarkable. Therefore, new strains of rotavirus are emerging and associated 

with severe diarrhea. For this reason, monitoring is required to follow changes in the 

epidemiology of rotavirus. 

 

 

Keywords: gastroenteritis; rotavirus; RT-PCR 
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RPM - Rotação por minuto  

RT-PCR - Transcrição reversa associada à reação em cadeia da polimerase 

RV - Rotavírus  

RVA - Rotavírus do grupo A 

SDS - Dodecil sulfato de sódio ( sodium dodecyl sulfate ) 

seg.  - Segundo(s) 

SNS- Sistema nervoso entérico 

SUS- Sistema único de saúde 

SVS - Secretaria de Vigilância em Saúde  

TBE - Tampão Tris-Borato-EDTA 

Tris - (Hidroximetil)-aminometano 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1. A doença diarreica  

 

A diarreia infecciosa é caracterizada pelo aumento do número de evacuações, com 

fezes aquosas ou de pouca consistência, frequentemente acompanhada de vômitos, febre e dor 

abdominal (SANTOS et al., 2008). É responsável pela perda significativa de fluidos, 

ocasionando o desequilíbrio eletrolítico e desidratação, podendo levar à morte quando 

associada a fatores como desnutrição e ausência de assistência médica (UNICEF/WHO, 

2009). Estima-se que as doenças diarreicas sejam responsáveis por 18% dos 10,6 milhões de 

mortes anuais de crianças abaixo dos cinco anos de idade (SANTOS et al., 2008), estando 

frequentemente associadas à má nutrição infantil (cerca de um quarto dos casos) e à 

inacessibilidade ao sistema de água potável (LINHARES, 2001). 

A diarreia aguda (DA) é a segunda maior causa de mortalidade infantil em todo o 

mundo, sendo responsável por cerca de 1,5 milhões de óbitos a cada ano (UNICEF/WHO, 

2009). No Brasil, as taxas de mortalidade infantil por DA são maiores nas regiões norte e 

nordeste do país, e apresentando variações nas regiões centro-oeste, sudeste e sul 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). 

Os agentes etiológicos mais comumente associados às diarreias agudas em 

crianças são de natureza viral e bacteriana (ANDREASI et al.,2007). A importância das 

infecções intestinais bacterianas e parasitárias está diretamente relacionada às condições 

socioeconômicas da população. Já entre os vírus, não se pode afirmar o mesmo, visto que 

muitos deles permanecem como problema de saúde pública mesmo em países desenvolvidos 

(SANTOS et al.,2008).Os vírus relacionados a quadros de diarreia incluem os rotavírus tipo 

A(RV-A), astrovírus, adenovírus e calicivírus do gênero norovírus e sapovírus 

(BRAGA,2006). 

Os rotavírus (RV) são os principais agentes etiológicos da DA e estima-se que 

sejam responsáveis por aproximadamente 40% de todas as admissões hospitalares devido à 

diarreia em crianças de até cinco anos de idade em todo o mundo, ocasionando 

aproximadamente 100 milhões de episódios de DA cada ano (UNICEF/WHO, 2009). 
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Devido à importância dos RV- A na etiologia da DA, em abril de 2009 foi 

recomendada pela Organização Mundial da Saúde a introdução da vacinação contra RV-A em 

todos os programas nacionais de imunização (UNICEF/WHO, 2009).  

 

1.2. Rotavírus 

 

Em 1973, a Professora Ruth Bishop e colaboradores descreveram a ocorrência de 

partículas virais semelhantes aos orbovírus pela análise por microscopia eletrônica, de células 

epiteliais da mucosa duodenal de crianças que apresentavam quadro de DA não bacteriana. 

Denominadas inicialmente Orbovirus-like (Bishop et al., 1973), estes vírus foram ainda 

denominados Reovirus-like e Duovirus (Davidson et al., 1975). Em 1978 foram denominados 

de Rotavírus devido ao aspecto semelhante ao de uma roda quando observados por 

microscopia eletrônica, formando um novo gênero da família Reoviridae (Bishop, 2009). No 

Brasil, a primeira detecção dos RV ocorreu em 1976 por Linhares e colaboradores (1977). 

A partícula viral dos rotavírus é não envelopada, apresentando simetria 

icosaédrica, mede aproximadamente 75 nm de diâmetro. O capsídeo é formado por três 

camadas protéicas: capsídeo externo, capsídeo interno e o core, onde se encontram 11 

segmentos de RNA fita dupla (RNAfd), que constituem o genoma (Figura1). No core 

encontram-se associados ao RNAfd três proteínas estruturais: VP1, VP2 e VP3, codificadas 

pelos segmentos1,2e 3, respectivamente. A proteína VP6, codificada pelo segmento 6, é a 

mais abundante e constitui o capsídeo interno. O capsídeo externo é formado pelas proteínas 

VP4, codificada pelo gene 4 e VP7, codificada pelos genes 7 (Rhesus sp.), 8 (rotavírus 

bovino) ou 9 (SA-11). Outras seis proteínas não estruturais são codificadas pelos segmentos 

NSP1, NSP2, NSP3, NSP4, NSP5 e NSP6 (SANTOS et al., 2008). 

O genoma viral consiste em 11 segmentos de RNAfd, não infeccioso, e cada 

segmento codifica em geral uma única proteína estrutural (VP) ou não estrutural(NSP) 

especifica. Os segmentos variam em número de nucleotídeos, com tamanhos entre 660 e 

3.302 pares de bases (pb), totalizando 18.550 pb (SANTOS et al., 2008). 
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Figura 1. Ilustração das três camadas protéicas que compõem as partículas virais dos 

rotavírus. A camada externa é constituída por VP4 e VP7. A camada intermediária é formada 

por VP6 e interna por VP2, VP1 e VP3. Fonte: Van Regenmortel et al., 2000. 

 

1.3. Transmissão, Replicação Viral e Patogênese 

 

A infecção por rotavírus é universal, com uma incidência globalmente elevada e 

semelhante entre regiões muito distintas. A acessibilidade a recursos de saúde e melhores 

condições sanitárias não alteram de modo significativo esta incidência e tem colocado 

questões pertinentes em relação à transmissibilidade do vírus.  Sabe-se que o Rotavírus é 

estável e resistente em condições  ambientais adversas. A forma preferencial de transmissão é 

a via fecal-oral, através de partículas virais presentes nas mãos e em objetos contaminados 

(CARTER, 2005). 

 A via respiratória parece ser uma forma adicional de transmissão embora de 

menor relevância. Está demonstrado que as fezes de um indivíduo infectado podem conter 

mais de 10 milhões de vírus/grama fecal e que uma ingestão mínima de 10 a 100 partículas é 

suficiente para que ocorra a transmissão entre humanos (GLASS et al., 2006). A fácil 

transmissibilidade e a capacidade de “escapar” aos mecanismos mais habituais de desinfecção 

de objetos, brinquedos e das próprias mãos explicam o fato deste vírus ser o principal agente 

da gastroenterite aguda na comunidade e em enfermarias pediátricas (RAY et al. , 2007).   

Após infecção, o rotavírus percorre o sistema digestivo até chegar ao intestino 

delgado, local onde se encontram os enterócitos, células para as quais o vírus tem tropismo. 
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Após penetração na célula, ocorre a replicação viral, com as alterações fisiopatológicas típicas 

da doença. No homem, o vírus localiza-se preferencialmente na região proximal do intestino 

delgado, em particular no jejuno (RAMIG, 2004). 

O vírus entra na célula por um processo de endocitose e forma vesículas 

designadas endossomas. Este fenômeno depende da VP4, que se torna ativa após sua 

clivagem em duas subunidades, na presença de enzimas intestinais como a tripsina, a elastase 

e a pancreatina (GLASS et al., 2006). Na fase inicial, as proteínas da camada externa do 

capsídeo promovem a ruptura da membrana do endossomas, desencadeando variações nos 

níveis de cálcio intracelular que, por sua vez, condicionam a separação das camadas mais 

externas do capsídeo. O genoma mantém-se protegido no interior da camada interna do 

capsídeo, enquanto ocorre a síntese de novas proteínas virais. Nesta fase de transcrição ocorre 

a acumulação de proteínas virais dentro de estruturas designadas viroplasmas (GRAY et al., 

2008). 

Os viroplasmas, constituídos a partir da NSP2 e NSP5, constituem verdadeiras 

fábricas de construção de novas partículas virais, que permanecem incompletas, apenas com 

as duas camadas protéicas à volta do centro. Estas partículas imaturas migram até o retículo 

endoplasmático, local onde se completa a constituição do rotavírus, com a adição da camada 

externa. Os novos vírus são libertados da célula por lise e dirigem-se para células epiteliais 

contíguas, perpetuando o ciclo de replicação (RAMIG, 2004).   

Ao longo das primeiras 24 horas ocorre a rápida descamação do epitélio, devido à 

morte das células maduras. Esta descamação leva a uma substituição dos enterócitos maduros 

por células imaturas, provenientes das criptas (CLARK et al., 2003). Origina-se então uma 

diarreia por má-absorção,seguida da diminuição acentuada dos níveis de enzimas intestinais 

(GRAY et al., 2008).   

A alteração da arquitetura intestinal (com diminuição e atrofia vilositária) associa-

se às alterações intracelulares (com distorção do retículo endoplasmático e edema 

mitocondrial) e à presença de um infiltrado inflamatório na lâmina própria e placas de Peyer 

intestinais. Este infiltrado é constituído por células mononucleares e leva à ativação do SNE 

(sistema nervoso entérico) aumentando a parte secretória da diarreia, e a motilidade intestinal 

(FRANCO et al., 2006). Outra alteração demonstrada é a diminuição da motilidade gástrica 

que explica a presença frequente de náuseas e vômitos associados; esses mecanismos 

descritos (mal-absorção,componente osmótico e secretório) potencializam-se e aumentam a 

gravidade do quadro clínico da gastroenterite aguda por rotavírus (GRAY et al., 2008). 
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A regeneração do epitélio intestinal é lenta, com uma demora de 7 a 10 dias até o 

amadurecimento de novas células epiteliais. A reposição enzimática é mais lenta e pode 

demorar mais de duas semanas para ocorrer. Por isso, os quadros diarreicos associados ao 

rotavírus, tendem a ser prolongados e levam, em muitos casos, à necessidade de buscar 

atendimento médico e internação (ESTES, 2001). 

Além da gravidade inerente ao próprio agente infeccioso, sabe-se que fatores do 

hospedeiro ou do ambiente podem predispor para uma maior gravidade clínica e dentre eles, 

salientam-se a idade precoce, o estado nutricional, a ausência de aleitamento materno, a 

presença de doenças gastrointestinais concomitantes e a existência de imunodeficiência 

(GRAY et al., 2008). 

 

1.4.  Classificação  

 

Os RV são classificados sorologicamente em grupos, subgrupos e sorotipos. Até o 

momento, sete grupos foram identificados: A, B, C, D, E, F e G, ocorrendo em diversas 

espécies animais, sendo que os grupos A, B, e C estão associados à doença no homem. O 

grupo A é o de melhor caracterização, predominando na natureza, associado à doença no 

homem e em diversas outras espécies animais (SERRAVALLE et al., 2007).  

Possuem antígeno comum de grupo, localizado no componente VP6, no capsídeo 

intermediário, detectável pela maioria dos testes sorológico (COSTA et al., 2007). Esta 

proteína também determina o subgrupo (I, II, I e II, não I e não II) a que pertence à cepa. Os 

sorotipos são determinados por duas proteínas (VP4 e VP7) situadas no capsídeo externo 

(BRAGA et al., 2006). Dos 14 sorotipos G (VP7) conhecidos, 10 têm sido descritos como 

patógenos humanos: os tipos G1 a G4, os mais frequentemente encontrados em todo o mundo 

e para os quais vacinas estão sendo desenvolvidas; os tipos G8 e G12, esporadicamente 

encontrados e o tipo G9, predominante na Índia. Rotavírus encontrados exclusivamente como 

patógenos animais (sorotipos G5, G6 e G10) foram isolados em humanos, sendo o sorotipo 

G5 isolado em amostras brasileiras (MORILLO et al., 2010). 

  Devido à natureza do genoma dos RV (RNAfd segmentado), este vírus pode 

evoluir por diferentes mecanismos genéticos. A evolução pode ocorrer devido ao acúmulo de 

mutações pontuais ou mediante mudanças ocasionadas de forma repentina no genoma do 

vírus. Estas alterações repentinas podem ser determinadas por rearranjos genéticos, 
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reestruturação de segmentos genômicos ou recombinação genética (ESTES& KAPIKIKIAN, 

2007). 

 

1.5. Epidemiologia da Infecção por Rotavírus 

 

Os países em desenvolvimento, principalmente asiáticos e africanos, são os que 

apresentam maiores taxas de mortalidade devido à DA por esses vírus (UNICEF/WHO, 

2009). No entanto, apesar do número limitado de óbitos, nos países desenvolvidos observa-se 

uma elevada morbidade, revelando o impacto global das infecções por RV-A (PARASHAR et 

al., 2003). 

O padrão de incidência ocasionada pela infecção na infância é muito semelhante 

nas diferentes regiões do globo, embora o risco da doença grave, internamento e mortalidade 

variem de modo significativo com as condições socioeconômicas e a qualidade de prestação 

de cuidados de saúde (BISHOP et al., 2009). 

Nos Estados Unidos da América a incidência de GEA por rotavírus em crianças 

menores de cinco anos, por ano, aproxima-se dos 18% (CHARLES et al., 2006). Porém, estas 

infecções são responsáveis por uma taxa de internamento entre 25 e 60% do total de 

internamentos por GEA, no mesmo grupo etário. Ou seja, o rotavírus, por ano, é responsável 

por pelo menos um caso de diarreia aguda, dos seis que foram registrados por criança; porém, 

quase metade das crianças internadas por desidratação associada à GEA tem como agente 

causal o rotavírus. Estes dados são confirmados por muitos outros estudos epidemiológicos, 

nomeadamente realizados na Europa (GABUTTI et al., 2007).   

Segundo o Ministério da Saúde (2014), no período 2006 a 2009, no Brasil, o 

rotavírus representou 30% do total de casos de diarreia em relação aos outros vírus entéricos. 

Entre as regiões do país, o rotavírus representou 35% dos casos de diarreia aguda (DA) na 

região norte, 26% dos casos na região nordeste e 21%, 17% e 20% dos casos de DA nas 

regiões centro-oeste, sudeste e sul, respectivamente. 

Para Leite (2008), a detecção dos genótipos circulantes no país pode ser dividida 

em dois períodos: pré-vacinação (1982-2005) e pós-vacinação (2006-2007). O primeiro ainda 

foi subdivido em outros dois períodos, 1982 a 1995 e 1996 a 2006. Durante o período da pré-

vacinação, 43% dos genótipos identificados foram de G1P[8]/G1P[não tipificado]; 20% de 

G9P[8]/G9P[não tipificado]; 9% de G2P[4]/G2P[não tipificado]; 6%) de G3P[8]/G3P[não 

tipificado]; 4%  de G4P[8]/G4P [não tipificado] e 4% de G5P[8]/G5P[não tipificado]. 
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Infecções mistas corresponderam a 7% das amostras positivas, enquanto que combinações 

atípicas ou outros genótipos foram identificados em 6% das amostras. O genótipo G5P[8] foi 

identificado exclusivamente no período de 1980-1995, nos estados de Alagoas, Bahia, Goiás, 

Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal com 9% de 

prevalência. 

No ano em que a vacina G1P[8] foi implantada no SUS (Sistema Único de 

Saúde), observou-se uma alta prevalência de RV-A associada a uma baixa cobertura vacinal e 

maior circulação de amostras de genótipo G2. Pouco detectadas no país desde 1996, tais 

amostras reemergiram em 2006, confirmando, assim, a observação de que estas apresentam 

uma característica de circulação em intervalos de 10 anos (COSTA et al., 2011). 

Após a introdução da vacina no país em 2006, foi observada uma predominância 

do genótipo G2P[4] e G2P[não tipificado] nos estados do Rio de Janeiro, Sergipe, 

Pernambuco, Piauí e Minas Gerais (LOPMAN et al., 2011). O vírus foi identificado em 74% 

das amostras positivas, seguido pelos genótipos G1, G3 e G9, com 3%, 3% e 11% 

respectivamente. Nesse mesmo período, genótipos mistos e atípicos corresponderam a 8% das 

amostras (Ministério da Saúde, 2014). 

 

1.6. Vacinas contra Rotavírus A 

 

1.6.1. Rhesus Rotavirus Vaccine-Tetravalent (RRV-TV) (Rotashield®) 

 

Seguindo o principio da imunidade sorotipo especifica, o Instituto Nacional de 

Saúde dos EUA (NIH) desenvolveu a vacina oral RRV-TV, obtida através da incorporação de 

material genético codificante VP7 de RV-A humano em RV-A símio. Esta vacina 

contemplava as especificidades genotípicas G1, G2 e G4. Desta forma, a RRV-TV 

representava uma mistura de três vírus reestruturados (G1, G2 e G4) com amostra de macaco 

Rhesus G3 original. Esta vacina (Rotashield®) foi licenciada pelo órgão norte americano 

Food and Drug Administration (FDA) em 1998, sendo recomendados para uso em três doses, 

uma aos dois meses, uma no quarto e a última no sexto mês de idade, tendo a distribuição 

iniciada em outubro daquele ano nos EUA (FISHER et al., 2004). 

Entretanto, em julho de 1999, após administração de quase 1,5 milhão de doses, 

sua aplicação foi suspensa por estar associada a 15 casos de intussuscepção (obstrução 

intestinal) envolvendo crianças que haviam tomado a vacina (HOSHINO et al., 2003). Após 
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este fato, foram desenvolvidos estudos epidemiológicos para caracterização dos riscos quanto 

ao desenvolvimento de obstrução intestinal, principalmente nas duas semanas após a  primeira 

e segunda doses. Os riscos estimados foram da ordem de 1 evento obstrutivo intestinal para 

cada 4.500 crianças vacinadas (FISHERet al., 2004). Além da intussuscepção, evidências 

indicaram que a vacina foi indutora de outros eventos adversos importantes, como a diarreia 

sanguinolenta (HABER et al., 2004).  

 

1.6.2. Rotateq® 

 

A amostra vacinal bovina WC3 também foi alvo de reestruturação seguindo os 

princípios utilizados para a criação da RRV-TV, dando origem a uma vacina pentavalente 

reestruturada bovino-humana. Foi primeiramente licenciada pela Merck ( Merck Research 

Laboratories, West Point, PA) em fevereiro de 2006, nos Estados Unidos. Esta vacina é 

constituída por RV bovino expressando em sua superfície VP7 correspondente aos sorotipos 

G1, G2, G3 e G4, além da VP4 correspondente ao sorotipo P[8]. A vacina deve ser 

administrada em três doses, aos dois, quatro e seis meses de idade (VESIKARI et al., 2006). 

Os estudos de fase III incluíram 4.512 crianças, sendo 2.207 vacinados e 2.305 do grupo 

controle. A eficácia da vacina contra estes sorotipos foi de 74% para gastroenterite aguda de 

qualquer gravidade e de 98% para gastroenterite aguda grave (VESIKARI et al., 2006). 

 

1.6.3. RIX 4414 (Rotarix®) 

 

A vacina Rotarix® foi introduzida no calendário brasileiro de imunizações em 

março de 2006. Esta vacina, desenvolvida pela GlaxoSmithKline Biologicals contém em 

torno de   unidades formadoras de foco da amostra de RV-A humano RIX 4414, de 

especificidade genotípica G1P[8] (VESIKARI et al., 2004). 

A vacina foi especialmente eficaz na prevenção de gastroenterite por RV-A de 

genótipo G1, porém, estudos descrevem a ocorrência de proteção cruzada com gastroenterite 

e gastroenterite grave causada pelos genótipos G3, G4 e G9, normalmente associados ao 

genótipo P[8]. Esta eficácia variou entre 65% e 100%. Em relação ao genótipo G2 foi 

observada uma eficácia de 41% (a menor proporção cruzada verificada), associada ao 

genótipo P[4] (RUIZ-PALACIOS et al., 2006). 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

O rotavírus apresenta uma grande diversidade genética e sorológica. Os diferentes 

genótipos e sorotipos desse vírus apresentam uma distribuição variável do ponto de vista 

temporal e geográfico. Conhecer esta distribuição torna-se ainda mais relevante em países em 

desenvolvimento, como o Brasil, de diferentes realidades socioeconômicas, culturais e 

geográficas.  

O impacto econômico das infecções por rotavírus tem sido avaliado em alguns 

estudos. Em geral, o custo da doença é avaliado em termos de custos médicos diretos e custo 

social (tempo de trabalho remunerado perdido com os cuidados com a criança afetada, tempo 

gasto e dificuldade de acesso ao serviço de saúde).  

A genotipagem constitui ferramenta indispensável ao estudo de fatores 

epidemiológicos das rotaviroses por apresentar fator complicador devido às variabilidades 

antigênicas e moleculares. Para combater o Rotavírus foi introduzida no Programa Nacional 

de Imunização do Brasil em março de 2006 uma vacina oral de vírus vivo atenuado 

(Rotarix®), sendo que após a introdução desta vacina houve uma possível interferência no 

perfil dos genótipos circulantes e poucos são os estudos que avaliem esta hipótese.  

A incidência de rotavírus nos últimos três anos não foi documentada, e não se 

sabe se a vacina tem mantido a sua eficácia contra todos os genótipos durante este período. 

Do mesmo modo, não foram documentadas mudanças nos padrões sazonais do rotavírus 

relacionado à mudança no perfil de idade das crianças afetadas. Este procura descrever a 

epidemiologia da diarreia por rotavírus e os genótipos mais frequentes em um ambiente com 

alta cobertura vacinal (Aracaju/SE, Brasil) de janeiro de 2010 a dezembro de 2012. 

O estudo pretende ainda contribuir para o conhecimento da infecção pelo rotavírus 

do grupo A em crianças com gastrenterite aguda, através da identificação e vigilância dos 

genótipos G e P prevalentes na região. Desta forma, pretende fornecer subsídios a pesquisas 

futuras de profilaxia em nosso meio, como complemento de outros estudos, na vigilância 

contínua dos genótipos prevalentes, buscando a implementação definitiva de medidas 

preventivas eficazes no campo das infecções por Rotavírus, reduzindo, futuramente, os custos 

com cuidados médicos e a mortalidade.  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo Geral 

 

Avaliar a ocorrência de infecções por Rotavírus do grupo A em crianças com 

doença diarreica aguda atendidas no Hospital de Urgência Pediátrica de Sergipe. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

 Avaliar dados clínicos e epidemiológicos relacionados à infecção por RV-A. 

 Determinar os genótipos G e P dos rotavírus do grupo A, em crianças com quadro de 

diarreia aguda infecciosa. 

 Conhecer a evolução da ocorrência dos genótipos circulantes de rotavírus. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1. Amostras Clínicas e Obtenção de Dados 

 

Foram coletadas 790 amostras fecais de crianças de zero a doze anos de idade,  

atendidas no Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE),com quadro de GA, no período de 

janeiro de 2010 a dezembro de 2012.  

Todas as amostras foram analisadas pelo teste Elisa para rotavírus, através do Kit 

Comercial Rotaclone® (Premier™). As amostras positivas foram conservadas a -80ºC até se 

proceder à genotipagem.   

Os dados pesquisados foram anotados em formulário desenvolvido para o 

presente estudo (em anexo I), no qual coletou informações epidemiológicas e clínicas, sendo 

transferido para um banco de dados eletrônico. Um código numérico foi usado para assegurar 

o anonimato, e para marcar as amostras no tubo.  

Utilizamos para mensurar a gravidade das diarreias o escore de Nakagomi et al. 

(2005), que reúne diversos parâmetros clínicos como a duração e frequência da diarreia, 

vômitos e febre, necessidade de tratamento, desidratação, com o somatório máximo de 20 

pontos. 

 

4.2. Consentimento ético 

 

Projeto de estudo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres 

Humanos da Universidade Federal de Sergipe nº 0839.0.000.107-06. Um termo de   

consentimento foi entregue a todos os pais para informá-los sobre o alvo e os   procedimentos. 

 

4.3. Suspensão Fecal 

 

A partir das amostras clínicas positivas na reação de ELISA foram preparadas 

suspensões fecais a 10% em tampão Tris HCl 0,01M com CaCl 0.015M pH 7,2. As 

suspensões foram homogeneizadas e centrifugadas a 4000 rpm por 10 minutos. 800µl do 

sobrenadante de cada amostra foi aliquotado em eppendorf previamente rotulado e 

armazenado a -20ºC. 
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4.4. Extração do RNA viral 

 

Para a extração do RNA viral foi utilizado o método de Boom et al. (1990), com 

algumas modificações. Alíquotas de 300 μL da suspensão fecal foram separadas em tubos 

tipo eppendorf e em seguida foram adicionados 800 μL de tampão L6 (Isotiocianato de 

guanidina / Tris-HCl 0,1M pH 6,4 / EDTA 0,2M pH 8.0 / Triton X-100), homogeneizadas e 

incubadas por 10 minutos a 56ºC; após foram adicionados 200 µl de etanol absoluto 96% 

(gelado) e 20 µL de sílica (Sigma S5631). A mistura foi homogeneizada e incubada sob 

agitação durante 20 minutos em agitador orbital em temperatura ambiente. Posteriormente, as 

suspensões foram centrifugadas a 14.000 rpm por 1 minuto, sendo o sobrenadante descartado 

em frasco apropriado contendo NaOH 10M. Em seguida foram adicionados 500 μL de 

tampão L2 (Isotiocianato de guanidina / Tris-HCl 0,1M pH 6,4) seguido de homogeneização e 

centrifugado a 14.000 rpm por 1 minuto, e o sobrenadante foi novamente descartado. Ao 

precipitado foram adicionados 1 mL de etanol 70% gelado, homogeneizado e centrifugado a 

14.000 rpm por 1 minuto e descartado o sobrenadante. Em seguida foi adicionado 1 mL de 

acetona PA gelado, homogeneizado e centrifugado a 14.000 rpm por 1 minuto, e descartado a 

seguir todo o sobrenadante. Após a última lavagem, os tubos foram incubados a 56ºC por 15 

minutos com as tampas abertas para completa evaporação da acetona. Após esse período, 

foram adicionados 60 µL de água ultrapura em cada tubo. Os tubos foram novamente 

homogeinizados em vórtex e incubados a 56ºC por 15 minutos com as tampas fechadas. Após 

centrifugação a 14.000 rpm por 5 minutos, 40 µL do sobrenadante contendo RNA foram 

coletados cuidadosamente e transferidos para um novo tubo, sendo armazenados a -20ºC.  

 

4.5. Obtenção do cDNA e Amplificação dos genes VP7 e VP4 por RT-PCR 

 

Para a obtenção do cDNA, foi realizada uma mistura inicial contendo 2 µL do 

RNA extraído anteriormente e 0,5 µL (20 pmol) de cada iniciador consensual 4con3 e 4con2 

(GENTSCH et al ., 1992) (Quadro 1), utilizados para a amplificação de um fragmento de 876 

pb do gene da VP4 (P), ou Beg9 e End9 (GOUVEA et al., 1990) para a amplificação de um 

fragmento de  1062 pb do gene da VP7 (G). Esta mistura foi incubada por 97
o
C por 5 minutos 

e transferida rapidamente para um banho de gelo (0
o
C) por 5 minutos. Para cada amostra 

foram adicionados 22 μL de solução constituída de 2,5 μL de tampão para PCR (10x), 1 μL de 

MgCl2 (50 mM), 1 μL de dNTPs (2,5 mM), 0,25 μL de Superscript II (20 U/μL) 
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(Invitrogen™, Life Technologies, EUA) e 17,25 μL de H2O ultra-pura; a solução foi 

incubada em termobloco a 42
o
C durante uma hora. 

A reação de amplificação por RT-PCR seguiu a descrição de Gouvea et al (1990). 

Após a obtenção do cDNA, foi adicionado a cada tubo 25 μL da mistura do segundo mix 

contendo 2,5 µL de tampão para PCR (10x), 1 μL de MgCl2 (50 mM), 1 μL de dNTPs (2,5 

mM), 0,25 μL de Taq DNA polimerase (5 U/μL) (Invitrogen™, Life Technologies, EUA) e 

20,25 μL de H2O ultra-pura, perfazendo um volume final de 50 μL. A amplificação foi 

realizada em termociclador Applied Biosystems® sob as seguintes condições: 1 ciclo de 

desnaturação inicial a 94ºC por 2 minutos, 35 ciclos de amplificação a 94ºC por 30 segundos, 

42ºC por 30 segundos e 72ºC por um minuto e uma etapa de extensão final a 72ºC por 10 

minutos.  Os produtos da RT-PCR foram armazenados em freezer a -20°C para posterior 

análise em gel de agarose a 2% e realização do Nested-PCR. 

 

 

Quadro 1. Sequências dos primers utilizados na RT-PCR para caracterização molecular dos 

tipos G e P de rotavírus.   

 

Primer Sequência Gene Tamanho 

Amplicon 

(pb)* 

Referência 

Beg 9 (-)      GGC TTT AAA AGA GAG AAT TTC CGT CTG G VP7 -- Gouvea, 1990 

End 9 (+)     GGT CAC ATC ATA CAA TTC TAA TCT AAG VP7 1062 Gouvea, 1990 

4con 3 (+) TGG CTT CGC CAT TTT ATA GAC A VP4 -- Gouvea, 1992 

4con 2 (-) ATT TCG GAC CAT TTA TAA CC VP4 875 Gouvea, 1992 

 

4.6. Amplificação dos genes VP7 e VP4 por NESTED-PCR 

 

Para a nested RT-PCR, foram utilizados 2 µL das diluições do primeiro PCR, 

acrescidos de 23 μL do mix constituído por 2,5 µL de tampão para PCR (10x), 1 μL de 

MgCl2 (50 mM), 2 μL de dNTPs (2,5 mM), 0,25 μL de Taq DNA polimerase (5 U/μL) 

(InvitrogenTM, Life Technologies, EUA), 1 μL do iniciador consensual tipo G, End 9(-) ou 

tipo P, 4con3(+), 1 μL do pool dos iniciadores específicos para G ou P (Quadro 2) e 15,25 μL 

de H2O ultra-pura, perfazendo um volume final de 25 μL. O processo de amplificação foi 

realizado em termociclador (Applied Biosystems®) e consistiu de um ciclo inicial 1 ciclo de 

desnaturação inicial (94ºC por 2 minutos), 30 ciclos de amplificação (94ºC por 30 segundos, 
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45ºC por 30 segundos e 72ºC por um minuto)  e um período de extensão final (72ºC por 10 

minutos).  

A partir do produto final obtido no passo anterior foi realizada eletroforese em gel 

de agarose a 2%, seguida de leitura dos fragmentos obtidos sob luz ultravioleta. 

 

Quadro 2. Sequências dos primers utilizados na NESTED-PCR para caracterização molecular 

dos tipos G e P de rotavírus. 

 

Primer 

 

Sequência 

 

Gene 

Tamanho 

amplicon 

(pb) 

 

Referência 

End 9 (-) 

BT1 (+) G1 

CT2 (+) G2 

DT4 (+) G3 

ET3 (+) G4 

FT9 (+) G9 

G12 (+) 

4con 3 (+) 

P[8] (-) deg 

2T-1 (-) P[4] 

3T-1 (-) P[6] 

4T-1 (-) P[9] 

GGT CAC ATC ATA CAA TTC T 

CAA GTA CTC AAA TCA ATG ATG G 

CAA TGA TAT TAA CAC ATT TTC TGT G  

CGT TTG AAG AAG TTG CAA CAG 

CGT TTC TGG TGA GGA GTT G 

CTA GAT GTA ACT ACA ACT AC 

CCG ATG GAC GTA ACG TTG TA 

TGG CTT CGC CAT TTT ATA GAC A 

TCT ACT GGR
a
 TTR

a
 ACN

b
 TGC 

CTA TTG TTA GAG GTT AGA GTC  

TGT TGA TTA GTT GGA TTC AA  

TGA GAC ATG CAA TTG GAC 

VP7 

VP7 

VP7 

VP7 

VP7 

VP7 

VP7 

VP4 

VP4 

VP4 

VP4 

VP4 

- 

749 

652 

374 

583 

306 

515 

- 

345 

483 

267 

391 

Gouvea, 1990 

Gouvea, 1990 

Gouvea, 1990 

Gouvea, 1990 

Gouvea, 1990 

Gouvea, 1990 

Banerjee, 2007 

Gentsch, 1992 

Iturriza-Gómara, 2000 

Gentsch, 1992 

Gentsch, 1992 

Gentsch, 1992 

aR= A ou G bN= A, G, C ou T   

 

4.7. Análise estatística 

 

Os dados clínicos, epidemiológicos e laboratoriais foram caracterizados por meio 

de frequências, percentual, média, desvio padrão, mediana e amplitude. A independência 

entre as variáveis clínicas, epidemiológica e laboratorial de natureza categórica foi analisada 

utilizando-se os testes qui-quadrado ou teste exato de Fisher, quando apropriado. Para as 

variáveis de natureza continua foi analisada por meio do teste de Mann-Whitney. Os gráficos 

e demais análises foram feitas nos softwares Microsoft Office Excel 2007 e SPSS (Statistical 

Package for Social Sciences), versão 17. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em relação às características clínicas, comparando os pacientes RV positivo e 

negativo, percebemos que a febre e dor abdominal estão presentes em proporções similares 

(tabela 1). Proporcionalmente o nível de atividade é maior em pacientes RV positivo, porém 

essa diferença não é significativa, e mais de 74% tinham pelo menos desidratação moderada 

no momento da consulta (Tabela 1). O principal tratamento previsto foi hidratação venosa em 

ambos os grupos. Não houve diferença significativa para o número evacuações por dia e 

duração da diarreia. Já a duração em dias de vômitos foi estatisticamente maior para os 

pacientes RV positivo, porém, não houve diferença significativa na proporção de pacientes 

que apresentaram vômitos (p=0,12) durante as primeiras 24 horas. 

 

Tabela1. Características da população atendida no HUSE com quadro de diarreia na cidade 

de Aracaju/SE no ano  de 2010 a 2012. 

Variáveis          n=790 
+ 

(n=78) 

   -   

(n=712) 
p 

Idade: mediana [amplitude] 14 [0-155] 17 [1-136] 14 [0-151] 0,99 

    0-11 meses 333 (42,2) 29 (37,2) 304 (42,7)  

    1-4 anos  375 (47,5) 44 (56,4) 331 (46,5) 0,13 

    5-9 anos 62 (7,8) 2 (2,6) 60 (8,4)  

    10 anos ou mais 20 (2,5) 3 (3,8) 17 (2,4)  

Masculino (%) 432 (54,7) 46 (59,0) 386 (54,2) 0,42 

Vacinação: Vacinado 425 (53,8) 49 (62,8) 376 (52,8)  

                    Não vacinado 156 (19,7) 11 (14,1) 145 (20,4) 0,21 

                    Não sabe 209 (26,5) 18 (23,1) 191 (26,8)  

Febre 603 (76,3) 59 (75,6) 544 (76,4) 0,88 

Dor Abdominal 383 (48,5) 38 (48,7) 345 (48,5)  0,96 

Hipoatividade 295 (37,3) 34 (43,6) 261 (36,7)  0,23 

Grau de desidratação: suave 146 (18,5) 14 (17,9) 132 (18,5)  

                                moderada 587 (74,3) 58 (74,4) 529 (74,3) 0,98 

                                grave 57 (7,2) 6 (7,7) 51 (7,2)  

Solução intravenosa/oral (i.v.%) 728/40 (92,2) 71/5 (91) 657 (92,3) 0,84 

Diarreia : Duração em dias 3 [0-48] 790 3 [1-10] 78 3 [0-48] 712 0,63 

               Fezes por dia 4 [0-30] 789 5 [0-15] 78 4 [1-30] 711 0,54 

Vômito:   Presença 548 (69,4) 60 (76,9) 488 (68,5) 0,12 

               Duração em dias 1 [0-30] 790 2 [0-18] 78 1 [0-30] 0,01 

               Episódios em 24 horas 1 [0-63] 789 1 [0-10] 78 1 [0-63] 711 0,74 

Nota: Idade, Diarreia (duração), Fezes por dia, Vômito: duração e episódios expressos em 

mediana [amplitude] N. Demais variáveis valores expressos em n (%)  
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A incidência do rotavírus variou ao longo dos anos com diferença estatística 

(p<0,001). De 2010 a 2011 houve uma redução da incidência. No entanto, esta redução foi 

interrompida em 2012, quando 26 casos foram encontrados (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Distribuição de casos de diarreia coletados no HUSE Aracaju/SE, 2010 a 2012. 

Ano                     N=790 (%) +       -     p 

     

2010 365 (46,2) 44 (12,1) 321 (87,9)  

2011 205 (25,9) 8 (3,9) 197 (96,1) 0,00 

2012 220 (27,8) 26 (11,8) 194 (88,2)  

valores expressos em n (%)  

 

Como indicado na tabela 3 a proporção de crianças com diarreia severa foi maior 

nos pacientes RV positivos (59%) em relação àqueles RV negativo (44,9%) com significância 

estatística (p < 0,05). Pacientes com rotavírus positivos tiveram o escore de Nakagomi maior 

a rotavírus negativo (p<0,001). 

 

Tabela 3. Gravidade de diarreia pelo escore de Nakagomi por rotavírus, Aracaju/SE 2010 a 

2012  

Severidade                     N=790 (%) +       -     p 

Escore de 

gravidade 
11[2-19] 12 [4-18] 11 [2-19] 0,00 

Leve 424 (53,7) 32 (41) 392 (55,1)  

Grave 366 (46,3) 46 (59) 320 (44,9) 0,02 

valores expressos em n (%) (NAKAGOMI et al., 2005) 

 

A maioria dos casos de gastroenterite aguda causada pelo RV ocorreu em pacientes 

menores de quatro anos de idade (89,7%). Esta distribuição pode ser observada em todos os 

anos estudados (tabela 1). A faixa etária mais evidenciada de rotavírus positivo foi de 0 a 4 

anos ( IC 95%), conforme figura 2. 

Isso pode estar relacionado com a perda de eficácia da vacina após o primeiro ano 

de vida, e o fenômeno de declínio precoce de imunidade quando adquirida pela vacina, em 

comparação com imunidade natural após a infecção por rotavírus. Esta situação é mais 

comum em países de baixa renda, onde a população vive em condições de pobreza, tais como 

desnutrição e doenças crônicas (CUNLIFFE et al., 2012). A falta de infecções naturais 
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durante o primeiro ano de vida, em que a criança geralmente adquiriu uma maior proteção 

contra novos episódios severos, pode levar ao atraso de casos graves de rotavírus até idades 

mais velhas (DENNEHY, 2008). 

Apesar da distribuição da faixa etária, a incidência de rotavírus também diminuiu 

entre as crianças mais velhas, quando comparado aos dados antes da introdução da vacina. 

Essa faixa etária, mesmo que não tenham sido vacinados, poderiam receber proteção indireta 

devido à imunidade de rebanho (LOPMAN et al., 2011) . 

 

 

Figura 2. Casos positivos de rotavírus por idade na cidade de Aracaju/SE de 2010 a 2012. 

 

Foram analisados quanto ao sexo 790 pacientes, destes, 432 (54,7%) pertenciam 

ao sexo masculino, e 358 ao sexo feminino, resultados positivos de 46 (59%) pertenciam ao 

sexo masculino (Figura 3). 
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Figura 3. Sexo dos Pacientes com RVA Positivos Atendidos com Gastroenterite no Hospital 

de Urgência de Sergipe (Huse) Na Cidade de Aracaju-SE durante os Anos de 2010 a 2012 

 

 

Quanto à sazonalidade dos RVA, alguns fatores têm sido relacionados com esta 

variabilidade, entre estes são citados comumente as diferenças climáticas existentes nas 

diferentes regiões, sendo que há maior ocorrência das infecções por RVA nas regiões Sul, 

Sudeste e Centro-Oeste nos meses frios e secos, os quais correspondem ao período de abril a 

setembro; para as regiões Norte e Nordeste, a sazonalidade não é tão marcante ocorrendo 

durante o ano todo (CUNLIFFE et al. , 1998; CAMPOS et al. , 2003; COSTA et al. , 2004a; 

SÁFADI et al. , 2010; JUSTINO et al. , 2011; CARVALHO-COSTA et al. , 2011). 

O resultado obtido neste estudo observou uma variabilidade dos casos positivos 

distribuídos durantes os três anos de estudo (Figura 4), confirmando que a sazonalidade na 

região não é marcante (COSTA et., al 2011). Um estudo conduzido por Nunes et al. (2010), 

em Minas Gerais, no período de 2005 a 2007, apontou uma alta concentração de casos 

positivos de RVA nos meses quentes e chuvosos, sugerindo que outros fatores, além dos 

climáticos, podem influenciar na sazonalidade desse patógeno. 
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Figura 4. DISTRIBUIÇÃO DOS RVA POSITIVOS E NEGATIVOS ENTRE OS ANOS DE 

2010 A 2012 NA CIDADE DE ARACAJU/SE. 

  

 

 O diagnóstico da infecção por RV A realizado em nosso estudo foi o EIE 

(ensaio imunoenzimático). Estudos indicam que o teste de EIE é tão sensível e específico, 

podendo ser aplicado em larga escala, na triagem de amostras suspeitas de diarreia por RVA 

com uma boa correlação com a doença (KASEMPIMOLPORN et al. , 1988; 

MOMENZADEH et al. , 2008). 

Para a caracterização molecular dos RVA, foram selecionadas 78 amostras 

(apresentaram resultados positivos na detecção de antígenos na metodologia de ELISA). As 

técnicas de caracterização molecular foram realizadas de acordo com o descrito em material e 

métodos, itens 4.5 e 4.6, utilizando protocolos específicos para amplificar os genes 

correspondentes às proteínas VP7 (genótipo G) e VP4 (genótipo P). 

 A técnica de nested RT-PCR foi eficiente na amplificação de 76 (97,4%) das 

amostras positivas para o tipo G (VP7) e para os genótipos P (VP4) a técnica amplificou 67 

(85,8%) amostras analisadas, ambos representados nas figuras 5, 6 e 7.  
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Figura 5. DISTRIBUIÇÃO DOS GENÓTIPOS TIPO G DE RVA DETECTADOS NAS 

AMOSTRAS DE FEZES COLETADAS NO HOSPITAL DE URGÊNCIA DE SERGIPE 

(HUSE) EM ARACAJU-SE DURANTE OS ANOS DE 2010 A 2012. 

GNT*: amostras não tipadas 
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Figura 6. DISTRIBUIÇÃO DOS GENÓTIPOS TIPO P DE RVA DETECTADOS NAS 

AMOSTRAS DE FEZES COLETADAS NO HOSPITAL DE URGÊNCIA DE SERGIPE 

(HUSE) EM ARACAJU-SE DURANTE OS ANOS DE 2010 A 2012. 

PNT*: amostras não tipadas. 
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Figura 7. DISTRIBUIÇÃO DOS GENÓTIPOS TIPO G e P DE RV-A DETECTADOS NAS 

AMOSTRAS DE FEZES COLETADAS NO HOSPITAL DE URGÊNCIA DE SERGIPE 

(HUSE) EM ARACAJU-SE DURANTE OS ANOS DE 2010 A 2012. 

 

A implantação das técnicas de RT-PCR para o diagnóstico laboratorial de RVA 

em amostras de fezes positivas de pacientes atendidos no HUSE por gastroenterite aguda 

possibilitou a análise do perfil genotípico dos vírus que circularam na região no período de 

2010 a 2012, assim como o conhecimento do comportamento desta doença, por meio da 

correlação dos achados laboratoriais e clínicos dos pacientes. 

Algumas amostras não apresentaram banda no primeiro PCR sendo repetido no 

segundo PCR (nested PCR) por ser mais sensível.  

O capsídeo externo dos RVA é composto pelas glicoproteínas VP7 (genótipo G) e 

VP4 (genótipo P), as quais são capazes de produzir anticorpos neutralizantes, levando à 

imunidade protetora. Até o momento existem 23 genótipos G e 31 genótipos P, dos quais 11 

G e 12 P são descritos em humanos (MATTHIJNSSENS et al. , 2008b; ALADIN et al. , 

2010). A variação de genótipos G e P observada nos diferentes anos deste estudo são 

decorrentes dos mecanismos utilizados pelos RVA para escapar da pressão imunológica 

seletiva, a qual visa à manutenção do patógeno na natureza. Por tal motivo, observou-se a 
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circulação de grande diversidade de genótipos nos anos estudados, assim como em um mesmo 

ano. 

Analisando somente o genótipo tipo G, o G1 é considerado o genótipo 

predominante no mundo (ARISTA et al., 2006). Neste estudo, o G1 foi o segundo que 

predominou no ano de 2010, não foi identificado nas amostras analisadas no ano de 2011, 

emergindo nas amostras de 2012 (Figura 5). Estudo realizado nos anos de 2000 a 2003, 

envolvendo amostras de crianças e adultos de diversas cidades do Estado do Paraná, 

encontrou o G1 como o genótipo mais predominante (SANTOS et al. , 2008). Em estudos 

conduzidos por Leite et al  (2008), a estirpe G1 foi detectada em 43% dos casos durante o 

período pré- vacinal no Brasil; com a introdução da vacina, esse número caiu para 3% das 

infecções por RVA ( SOARES et al ., 2010).  

O genótipo G2 foi identificado na maioria dos casos, porém, houve uma redução 

significativa nos últimos dois anos dos resultados obtidos (2011), sendo que 2012 não houve 

caso (Figura 5). Após a introdução da vacina Rotarix® (G1P[8]) no calendário vacinal a partir 

de março de 2006, o genótipo G2P[4] passou a predominar, considerando a cobertura vacinal 

em crianças menores de 01 ano de idade, sua frequência reflete a limitada efetividade da 

vacina para este genótipo. 

Observou-se em 2012 a prevalência do genótipo G3, sendo encontrado em 14 

amostras. Genótipos G3 possuem a maior variedade de hospedeiros, diversas espécies já 

foram descritas, incluindo macacos, coelhos, porcos, aves, cães, gatos, cavalos, camundongos, 

ovelhas e humanos (GENTSCH et al., 1996, 2005; MARTELLA et al; 2001, 2003; 

KHAMRIN et al., 2006). G3 foi definido como o quarto genótipo rotavírus mais prevalentes 

em todo o mundo até introdução da vacina (SANTOS&HOSHINO, 2005). Diversos estudos 

em várias partes do mundo têm registrado a reemergência de G3, principalmente em países 

asiáticos (MIRZAYEVA et al., 2009). 

Encontrado dois exemplares G12 combinados com P [4] e P [8] (Figura 7). Este 

genótipo foi descrito pela primeira vez em 1987 nas Filipinas (TANIGUCHI et al., 1990) e 

são reemergentes. No Brasil G12 foi encontrado após a introdução da vacina no Norte do país 

(SOARES et al., 2012), em poucas ocasiões.  

Considerando a genotipagem P, neste estudo, nos anos de 2010 a 2012, todas as 

amostras genotipadas foram P[8], associadas ao G1, G2, G3 e G12, em 2010o genótipo P[4] 

associada ao G2 em maior número de casos e ao G1; esses resultados são similares ao 

encontrado em outros estudos no Brasil e no mundo (ARISTA et al. , 2005b; ARAÚJO et al. , 

2007a; DEY et al. , 2009; ROUGEMONT et al. , 2011). Os genótipos P[8] e P[4] estão 
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associados mais de 90% de todos os casos de diarreia por RVA no mundo, com exceção da 

África, onde essa frequência foi de 70%, sendo o P[6] o segundo mais frequente (SANTOS& 

HOSHINO, 2005). O genótipo P[6] foi encontrado em nove amostras distribuídas durante os 

três anos de estudo, há relatos de ocorrência da circulação em humanos de genótipos 

comumente encontrados em animais como o P[1], P[3], P[5], P[6], P[9], P[11], P[12] e P[14] 

em diversos lugares do mundo, confirmando a transmissão interespécies (SANTOS& 

HOSHINO, 2005). Em recente estudo realizado no Brasil, foram encontrados P[6] e P[9] em 

1,1% das amostras analisadas (CARVALHO-COSTA et al. , 2011). A VP4 parece ser mais 

conservada e ter menor variabilidade genética do que a proteína VP7 que codifica o tipo G, 

isso explicaria a predominância do genótipo P[8] e P[4] em diversos estudos realizados no 

Brasil e no mundo (SANTOS& HOSHINO, 2005).  

Em 2010, o genótipo G2P[4], foi predominante nas amostras analisadas neste 

estudo (Figura 7), sendo relatado também seu surgimento, neste período, em outros lugares do 

Brasil (CARVALHO-COSTA et al. , 2010) e do mundo (PATEL et al. , 2011). A alta 

incidência deste genótipo no Brasil criou expectativas de que a vacina Rotarix® introduzida 

recentemente no calendário brasileiro poderia ter selecionado o genótipo G2P[4], já que este 

não compartilha os antígenos de superfície VP4 e VP7 com a cepa da vacina. Outra possível 

explicação seria a flutuação normal dos genótipos cocirculantes de RVA, em que o genótipo 

G2P[4] parece ocorrer em ciclos de aproximadamente dez anos (MORILLO et al. , 2010). 

Alguns estudos conduzidos em outros países como o de Portugal, no período de 2007, onde 

esse genótipo foi o mais prevalente e a população não havia sido vacinada (ANTUNES et al. , 

2009). Estes resultados demonstram a capacidade de variação genética dos RVA e alertam 

para a necessidade da vigilância constante dos genótipos virais circulantes para orientar e 

melhorar as estratégias em relação a futuras imunizações (PIETRUCHINSKI et al. , 2006; 

SERRAVALLE et al. , 2007; MARTINI et al. , 2008; MORILLO et al. , 2010; 

MASCARENHAS et al. , 2010; JUSTINO et al. , 2011).   

As infecções mistas podem resultar em combinações não usuais entre os genótipos 

P e G (ITURRIZA-GÓMARA et al., 2001; GOUVÊA & BRANTLY, 1995). Estas infecções 

foram detectadas no presente estudo em 01 amostra G2 P[4] P[8], 02 G1G2 P[4] P[8] e 02 

G2G8 P[4], tais dados são similares a estudos conduzidos no Brasil no qual há um  percentual 

bastante expressivo dessa diversidade, onde tipos incomuns são encontrados frequentemente 

(MASCARENHAS, 2006).   

Leite et al. (1996) demonstraram casos de infecção mista em 12% oriundos de 

nove Estados brasileiros, e também apresentou um percentual elevado (21%) de infecções 



36 

 

mistas envolvendo sorotipos G, enquanto Santos et al. (1998) detectaram em 16% dos casos 

estudados no Brasil. 

Dados obtidos em nosso estudo encontraram infecção por RVA em crianças com 

mais de um ano de idade. Isso pode estar relacionado com a perda de eficácia da vacina após 

o primeiro ano de vida, e o fenômeno de declínio precoce de imunidade, quando é adquirida 

pela vacina contra o rotavírus em comparação com imunidade natural após a infecção por 

rotavírus. Esta situação é mais comum em países de baixa renda, onde a população vive em 

condições de pobreza, tais como desnutrição e doenças crônicas (CUNLIFFE et al., 2012).  

Por outro lado, a falta de infecções naturais durante o primeiro ano de vida, em 

que a criança geralmente adquiri uma maior proteção contra episódios severos de diarreia 

aguda, pode levar ao atraso de casos graves de rotavírus em crianças acima de oito anos de 

idade (DENNEHY, 2008). Alguns autores sugerem ser a causa da proteção a provável 

transferência de anticorpos presentes no leite materno durante a amamentação (LINHARES et 

al., 1989; FERNANDES et al., 2000).  

Em relação ao sexo das crianças, observou-se uma predominância neste estudo do 

sexo masculino em comparação com o feminino, porém sem diferença estatisticamente 

significativa (p=0,42), concordando com outros estudos realizados (SOUZA, 2001; 

ANDREASI et al., 2007). Em outros achados, como de Cardoso et al. (2003) e Silva, Souza e 

Melo (2010), foi observada diferença estatisticamente significativa quanto ao predomínio do 

sexo masculino nos pacientes analisados. 

As manifestações clínicas variam de intensidade de acordo com a faixa etária e a 

imunidade do hospedeiro. O quadro clínico clássico das infecções por RVA descrito na 

literatura se inicia com vômito, febre, seguida da diarreia, induzindo a desidratação 

(OLIVEIRA; LINHARES, 1999; LINHARES et al., 2005). Estudos realizados demonstraram 

que os RVA são responsáveis pela maior gravidade da doença diarreica comparado a outros 

enteropatógenos (OLIVEIRA; LINHARES, 1999; KOUKOU et al. , 2011).   

A ocorrência de febre entre crianças com RVA é um dos principais sintomas e 

ocorreram em 75,6% dos pacientes neste estudo, similares a outros estudos realizados 

(COSTA et al. , 2004a; NUNES et al. , 2010). Os vômitos foram detectados em 76,9% dos 

pacientes, semelhantes a outros estudos (GUSMÃO et al. , 1999; SILVA; SOUZA; MELO , 

2010).   

Este estudo utilizou parâmetros preconizados pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS) na classificação da desidratação, avaliados pelo médico no momento do internamento. 

Deve-se considerar que esta avaliação foi subjetiva e os casos avaliados foram realizados por 
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pessoas diferentes. As desidratações se caracterizam principalmente nos casos graves, 

resultante das perdas fecais de água e bicarbonato. A desidratação é classificada pelo valor do 

déficit de água, estimada pelos sinais clínicos em leve, moderada e grave e pelo valor do nível 

sérico de sódio em isotônica, hipotônica e hipertônica (BARBOSA; SZTAJNBOK, 1999).   

Os RVA são considerados importantes agentes etiológicos de infecções 

nosocomiais entre crianças; os fatores que influenciam a aquisição destas infecções podem 

estar relacionados com a idade, o estado imunológico, a doença de base, as intervenções 

diagnósticas e terapêuticas, as estações do ano e a duração do tempo de internamento 

(GIANINO et al. , 2002). Os RVA também estão envolvidos nas diarreias em crianças 

admitidas principalmente com infecções do trato respiratório, como as bronquiolites, nas 

quais o pico de ocorrência do vírus sincicial respiratório coincide com os dos RVA (THURET 

et al., 2004; CARVALHO-COSTA et al. , 2006).  

A gastroenterite ocasionada por RV é considerada uma doença grave, com grande 

impacto em crianças abaixo de 5anos de idade. No entanto, o rotavírus permaneceu como uma 

constante ameaça à saúde das crianças até o desenvolvimento de vacinas, especialmente em 

países de baixa renda e baixa situação socioeconômica. 
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6 CONCLUSÕES 

 

As gastroenterites aparecem como uma das principais causas de internamento em 

pacientes pediátricos atendidos no Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE). A investigação 

da etiologia destes quadros infecciosos permite orientar as medidas terapêuticas para o 

atendimento destes indivíduos, evitando o uso inadequado de antibióticos e prevenindo a 

disseminação intra-hospitalar de patógenos provenientes da comunidade. 

Observa-se que houve uma distribuição desigual das amostras positivas nos 

diferentes anos, com uma acentuada diminuição do número de amostras investigadas em 

2011. Esse declínio do número de casos positivos pode ser explicado pela implantação de 

políticas públicas de saúde com base na disponibilidade de atendimento primário nas unidades 

de saúde.   

Os genótipos encontrados foram semelhantes aos principais genótipos que 

circulam no Brasil nos últimos anos Os principais genótipos identificados no período do 

estudo foram G2 P[4], G1 P[6], G1 P[4], G12 P[8],G8 P[4] e genótipos mistos G2 P[4] P [8], 

G1G2 P[4] e G2G8 P[4] com alternância de prevalência nos anos estudados entre esses 

genótipos. 

Em nosso estudo houve limitações e devemos considerar alguns aspectos tais 

como, não foi possível avaliar a situação sócia econômica da população do estudo para avaliar 

o impacto na epidemiologia da gastroenterite por rotavírus, não foram avaliadas coortes 

pareadas por idade, sabendo que a idade é uma variável importante na incidência de diarreia 

aguda, outro item importante é que, não havia como realizar um estudo observacional com 

crianças vacinadas e não vacinadas com a mesma faixa etária, uma vez que a cobertura 

vacinal no Estado de Sergipe é um dos mais altos no Brasil.  

O conhecimento da distribuição dos tipos de RV na população, intervenções, 

como saneamento, estímulo às práticas de higiene e estudos mais abrangentes, além dos 

esforços da ciência no desenvolvimento de métodos de diagnóstico e de vacinas mais 

avançados, seriam plenamente justificáveis face à magnitude epidemiológica que assumem as 

infecções por esses agentes virais. Dessa forma, essas perspectivas fornecem subsídios a 

pesquisas futuras, buscando-se a implementação definitiva de medidas profiláticas, 

prognósticas, diagnósticas eficazes na minimização e/ou erradicação de futuros casos de 

mortalidade ocasionados por esse tipo de virose entérica. 
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Podemos concluir que a circulação de rotavírus em Aracaju durante o período do 

estudo tem um comportamento errático, com longos períodos de ausência e de uma provável 

concentração de casos na segunda parte do ano. 

 A metodologia de EIE, RT-PCR e NESTED-PCR para detectar os RVA, 

permitiram a análise retrospectiva e consequente caracterização genética de amostras de fezes 

coletadas entre os anos de 2010 a 2012. 
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7 PERSPECTIVAS  

 

 Sequenciar as amostras que não puderam ser genotipadas para a proteína VP4; 

 Introduzir a metodologia de biologia molecular no HU-UFS como técnica de rotina para 

pesquisa dos RVA; 

 Investigar outros vírus entéricos, tais como: astrovírus, adenovírus e norovírus, por meio 

da metodologia molecular (RT-PCR e PCR), e identificar casos de coinfecção. 

 Realizar análise filogenética de todas as amostras genotipadas dos genes de RVA.  
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QUESTIONÁRIO 

 

 
 

LOCAL          Internado           Ambulatório    Comunidade 

 

Paciente No. 

 

Data da amostra (dd/mm/aa): 

 

Data do Questionário (dd/mm/aa): 

 

Sexo:                                 M      F 

 

Data de nascimento (mm/aa)    

 

Idade         meses 

 

Data de início da doença: 

 

Febre          S     N 

 

Dor Abdominal       S     N 

 

Náusea                   S              N 

 

Vômitos          S     N 

 

Freqüência       24 hr    

 

Duração        dias    

 

Tipo das fezes:     aquosa                    muco                 pastosa              muco & sangue 
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Frequência       24 hr   

Duração       dias 

 

DESIDRATAÇÃO    

Grau de Desidratação  Leve       Moderada   Grave 

 

Terapia de 

Reidratação   Nenhuma         Oral                IV 

 

Antimicrobianos        S             N      Não sabe 

 

Nome do Entrevistador: 

Assinatura:        Data: 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Senhores Pais ou Responsáveis, 

Nós somos pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe e de Liverpool na 

Inglaterra e estamos fazendo uma pesquisa que gostaríamos que seu filho (a) fizesse parte. 

Estamos fazendo uma pesquisa para conhecer os tipos de germes que estão associados a 

diarreia em crianças. Estas doenças afetam muitas crianças ao redor do mundo e não se sabe bem 

sobre quais os tipos de vírus que existem em Aracaju. 

Fomos informados que seu filho (a) tem diarreia e gostaríamos de incluí-lo na pesquisa. 

Se o (a) senhor (a) concordar, faremos algumas perguntas e coletaremos um pouco de 

fezes de seu filho (a) usando este vasinho. O procedimento não dói e não provoca nenhum problema 

para seu (sua) filho (a). Tudo deverá demorar no máximo dez minutos. 

O estudo não trará nenhum beneficio imediato a seu (sua) filho (a), mas será bastante útil 

para que possamos compreender essa doença e podermos preparar estratégias mais eficazes de 

combate e saber se a introdução da vacina para Rotavírus houve mudanças nos tipos deste germe. O 

material será analisado em nosso laboratório. O resultado desse exame não interfere no tratamento 

do seu filho e serão utilizados apenas para esta pesquisa. O resultado final somente será conhecido 

posteriormente e estará à sua disposição se for do seu interesse. 

Então solicitamos sua participação no estudo, mas se o senhor (a) não quiser participar 

seu (sua) filho (a) será atendido da mesma forma sem nenhum prejuízo. 

As informações que colhermos é confidencial e serão utilizados apenas para este estudo. 

Qualquer dúvida pode ser esclarecida comigo agora ou com o responsável pela pesquisa, 

o Dr. Ricardo Gurgel (Tel 9977-0480). 

Desde já ficamos gratos pela sua participação. 

 

Ricardo Queiroz Gurgel 

 (UFS) 

 

 

Declaração: 

 

Declaro que entendi a explicação sobre o estudo e que concordo com a participação de 

meu (minha) filho (a): 

 

Nome: Data: 

Assinatura: 


