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RESUMO 

Norovírus (NoVs) são importantes agentes etiológicos de gastroenterite aguda em 

todo o mundo. O objetivo deste estudo foi detectar, quantificar e determinar o 

genótipo de NoVs em crianças de até três anos de idade, sintomáticas (com 

gastroenterite aguda) e assintomáticas (sem gastroenterite aguda), atendidas no 

pronto socorro do Hospital Infantil Nossa Senhora Glória (HINSG), no período de 

fevereiro de 2003 a junho de 2004, na cidade de Vitória, Espírito Santo, Brasil. 

NoVs foram pesquisados por RT-PCR em um total de 319 amostras fecais de 

crianças com (n=229) e sem (n=90) sintomas de gastroenterite. RNA de NoVs 

foram quantificados por RT-PCR em tempo real, seqüenciados e submetidos a 

análise filogenética. NoVs foram detectados em 17% (40/229) e em 13% (12/90) 

de crianças sintomáticas e assintomáticas, respectivamente. Foram observadas 

cinco infecções mistas de NoV-rotavírus A nas crianças sintomáticas. Os 

genogrupos de NoVs foram caracterizados como: GII (51/52) e GI (1/52). 

Seqüenciamento e análises filogenéticas classificaram 20 cepas nos seguintes 

genótipos: 9 GII/4 (45%), 1 GII/3 (5%), 2 GII/6 (10%) e 1 GII/14 (5%) em crianças 

sintomáticas e 6 GII/3 (86%) e 1 GII/8 (14%) em crianças assintomáticas. A 

mediana da concentração de RNA viral foi de 8,39 versus 7,15 log10 cópias/g de 

fezes para crianças sintomáticas e assintomáticas, respectivamente (p=0,011). A 

concentração de NoVs foi menor quando presente em infecção mista com rotavirus 

(p=0,003). Vômito e diarréia foram observados em 97,5% dos casos positivos e 

não apresentaram associação com concentração viral. Este estudo demonstra 

uma grande diversidade de cepas de NoVs na área geográfica do estudo, 

evidencia GII/4 como o genótipo mais prevalente nas crianças sintomáticas e 

destaca GII/3 em uma importante frequência, especialmente em crianças 

assintomáticas. Ainda, revela os genótipos GII/8 e GII/14 pela primeira vez no 

continente americano. Os resultados preliminares mostram uma concentração 

fecal de NoVs em pacientes sintomáticos significantemente maior do que em 

pacientes assintomáticos e sugere que os rotavírus A podem ter uma ação 

supressora na replicação de NoVs quando ocorre em infecção mista. 



ABSTRACT 

Noroviruses (NoVs) are a major etiological agent of sporadic acute gastroenteritis 

worldwide. The aim of this study were to detect, to quantify and to determine the 

genotype of NoVs from children up to three years old symptomatic (with 

gastroenteritis) and asymptomatic (without gastroenteritis), in the emergency room 

of Hospital Infantil Nossa Senhora Glória (HINSG), in Vitória-ES, between 

February 2003 and June 2004. NoVs were investigated by RT-PCR in a total of 

319 fecal specimens from children up to three years old with (n=229) and without 

(n=90) acute diarrhea. NoVs were quantified by real time RT-PCR, sequenced and 

genotyped by phylogenetic analysis. NoVs were detected in 17% (40/229) and 

13% (12/90) of symptomatic and asymptomatic children, respectively. Five NoV-

rotavirus A mixed infections were observed in symptomatic children. Out of the 52 

positive strains, 51 were grouped as NoV GII and one as GI. Data from sequencing 

and phylogenetic analyses classified 20 strains into the following genotypes: GII/4 

(9/13), GII/3 (1/13), GII/6 (2/13) and GII/14 (1/13) in symptomatic and GII/3 (6/7) 

and GII/8 (1/7) in asymptomatic children. The median RNA viral loads were 8.39 

and 7.15 log10 copies/g of fecal specimens for symptomatic and asymptomatic 

children, respectively (p=0.011). NoV load was lower when it was present in a 

mixed infection with rotavirus A (p=0.0005). Vomiting and diarrhea were observed 

in 97.5% of the positive cases without association with viral load. This study 

demonstrates a great diversity of NoV strains circulating in this geographic area, 

and reports GII/8 and GII/14 in the American Continent for the first time. In 

addition, it confirms GII/4 as the most prevalent genotype in symptomatic children 

and identified GII/3 in an important frequency, especially in asymptomatic children. 

Furthermore, preliminary results show that symptomatic patients present a viral 

load that is significantly greater than asymptomatic children (p=0.011) and suggest 

that rotavirus A may have a suppressor effect on NoV replication when mixed 

infection occurs. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Gastroenterite aguda é considerada uma doença comum em crianças, sendo 

importante causa de morbidade e de mortalidade no mundo. São estimados 1,87 

milhões de mortes de crianças menores de cinco anos devido à diarréia por ano, 

aproximadamente 19% do total de mortes (Boschi-Pinto et al, 2008). Desde a 

década de 1940 suspeitava-se de implicação de agentes infecciosos virais no 

desenvolvimento de diarréia, porém, somente em 1972, Kapikian et al identificaram 

o primeiro vírus, o vírus Norwalk, em amostras de fezes provenientes de um surto 

de gastroenterite (Kapikian et al, 1972). Este vírus é considerado o protótipo do 

gênero Norovirus. Em 1973, Bishop et al observaram a presença de rotavírus A na 

mucosa duodenal de crianças doentes, e este vírus passou a ser reconhecido 

como a principal causa de gastroenterite em crianças até três anos de idade. 

Diversos outros vírus foram posteriormente associados a essa doença como 

astrovírus, adenovírus entérico, aichivírus, parechovírus, e recentemente, 

bocavírus (Wilhelmi et al, 2003). Depois dos rotavírus A, os calicivírus humanos, 

especialmente os norovírus (NoVs), são os mais importantes agentes virais 

associados a gastroenterite.  

NoVs são agentes muito importantes associados a surtos de gastroenterite e 

também a casos esporádicos, tendo como característica sua rápida disseminação 

na população independentemente da idade dos indivíduos, sendo mais 

preocupante em crianças e idosos. São vírus muito diversos geneticamente e que 

evoluem rapidamente, o que, através de mecanismos ainda não muito claros, 

contribui para sua sobrevivência na população. Enquanto grande parte da 

população apresenta-se susceptível, existem indivíduos que não se infectam e 

ainda há uma significativa parte da população que apesar de se infectar não 

apresenta sintomas de gastroenterite, constituindo, possivelmente, um importante 

grupo que pode contribuir para a transmissão dos Novs. Características como 

baixa dose infecciosa, alta estabilidade no ambiente e longo tempo de excreção 
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podem justificar a alta prevalência em surtos e casos esporádicos (Atmar & Estes, 

2001). 

Poucos são os estudos realizados no Brasil quanto à participação dos NoVs nas 

gastroenterites infantis, à determinação dos genótipos e da concentração viral nas 

fezes. Ainda, raros são os estudos no mundo que evidenciaram a concentração 

viral em indivíduos sintomáticos e assintomáticos. 

Para diminuir o impacto da gastroenterite na população humana é necessário o 

estudo da prevalência e de aspectos moleculares dos NoVs no sentido de 

desenvolver estratégias para prevenção da doença causada por esses vírus.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
2.1 Breve Histórico 

Durante décadas pesquisadores tentaram encontrar um agente etiológico para os 

surtos de gastroenterites agudas não bacterianas, que eram caracterizadas como 

doenças auto-limitadas, com sintomas de diarréia, vômito e dor abdominal. Essas 

gastroenterites foram demonstradas entre 1945 e 1953 através da inoculação de 

filtrados livres de bactérias em voluntários, que apresentaram os sintomas 

descritos anteriormente (Reimann et al, 1945; Gordon et al, 1947; Jordan et al, 

1953).  

Em 1929, Zahorsky propôs o nome “winter vomiting disease” para descrever surtos 

de gastroenterite não bacteriana, devido ao aumento da incidência durante os 

meses de inverno (Zahorsky et al, 1929). No período de outubro a novembro de 

1968 ocorreu um surto de gastroenterite numa escola na cidade de Norwalk, Ohio, 

Estados Unidos. Metade dos alunos e professores desenvolveu gastroenterite e 

aproximadamente um terço dos familiares em contato com os indivíduos doentes 

também adoeceram. As tentativas iniciais de identificar o agente causador foram 

fracassadas, porém amostras coletadas de pessoas doentes foram utilizadas como 

inóculos em estudos experimentais no National Institute of Health (Dolin et al, 

1971). Finalmente, em 1972, Kapikian et al, através de microscopia eletrônica, 

identificaram partículas virais nas amostras de voluntários infectados com o inóculo 

de amostras do surto de Norwalk (Kapikian et al, 1972). O vírus foi chamado 

agente de Norwalk e se constituiu no primeiro agente infeccioso viral associado à 

gastroenterite. 

Estudos posteriores demonstraram outros vírus morfologicamente similares, 

pequenos e arredondados também associados com gastroenterites (Applleton et 

al, 1977; Thornhill et al, 1977; Dolin et al, 1982), denominados então small round-

structured viruses (SRSVs). Sendo assim, a classificação desses vírus 

responsáveis por gastroenterites foi inicialmente baseada na morfologia ao 

microscópio eletrônico e o vírus Norwalk foi a cepa protótipo dos SRSVs (Atmar & 

Estes, 2001). 
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Devido a características das partículas como densidade em gradiente de 

centrifugação, tamanho e estabilidade ao ácido e éter, o vírus Norwalk e os outros 

SRSVs foram sugeridos ser classificados como “parvovirus-like” (Dolin et al, 1972). 

Entretanto, Greenberg et al (1981) propuseram a classificação do vírus Norwalk na 

família Caliciviridae, baseados na estrutura protéica do vírion. Posteriormente, a 

classificação do Norwalk como calicivírus foi reforçada por meio da clonagem do 

genoma, evidenciando seu genoma composto por uma fita simples de RNA de 

polaridade positiva (Jiang et al, 1990). Outros estudos confirmaram a relação 

genética entre Norwalk, os outros SRSVs e os calicivírus (Dingle et al, 1995; 

Lambden et al, 1995; Hardy&Estes, 1996; Seah et al, 1999). 

Portanto, inicialmente o vírus Norwalk e outros semelhantes foram classificados de 

acordo com sua morfologia na microscopia eletrônica, denominados SRSVs, 

contudo, mais tarde, com o avanço na biologia molecular, foi possível a 

classificação de acordo com o genoma, sendo classificados na família Caliciviridae 

(Jiang et al, 1990). O nome calicivírus é derivado do latim calyx, que significa 

cálice, referindo-se às depressões em forma de cálices visíveis pela microscopia 

eletrônica (Atmar & Estes, 2001). 

 

2.2 Descrição e estrutura do vírion 

A morfologia dos NoVs é estudada a partir de virus-like particles (VLPs), que são 

formadas pela expressão de proteínas do capsídeo (VP1) em baculovírus 

recombinantes, onde se organizam em partículas morfologicamente e 

antigenicamente semelhantes ao NoVs (Figura 1) e são estudadas por microscopia 

crio-eletrônica e por cristalografia de raio X (Bertolotti-Ciarlet et al, 2002; Chen et 

al, 2006). 
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Os NoVs são vírus redondos, pequenos (~38 nm), não envelopados e de simetria 

icosaédrica. O genoma é constituído de RNA de fita simples, polaridade positiva, 

de aproximadamente 7,6 Kb, poliadenilado na extremidade 3’ e na extremidade 5’ 

possui uma VPg (proteína viral associada ao genoma) ligada covalentemente 

(Figura 2). O RNA genômico é organizado em três regiões de leitura abertas 

(ORFs- Open Reading Frames): i) ORF1 codifica uma grande poliproteína não 

estrutural, que é clivada em várias proteínas não estruturais, essenciais para a 

replicação viral; ii) ORF2 codifica a proteína VP1 (≈60KDa), a principal e maior do 

capsídeo e; iii) ORF3 codifica VP2, uma proteína pequena também constituinte do 

capsídeo viral, cujo tamanho varia entre os calicivírus (12 - 29 KDa) (Glass, 2000; 

Katayama, 2002; Chen et al, 2006). 

Monômero 

Domínio P2 

Domínio P1 

Domínio S 

Porção N terminal 

Dímero 

Interior do capsídeo 

Figura 1. Estrutura da virus-like particle do vírus Norwalk. Adaptado 
de Hutson et al, 2004. 
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Figura 2. Representação esquemática do genoma dos norovírus. 

 

A poliproteína originada do ORF1 é clivada por uma proteinase 3C-like em pelo 

menos seis proteínas: Nterm (proteína N-terminal), NTPase (nucleosídeo 

trifosfatase 2C-like), p20 ou p22 (dependendo do genogrupo), VPg (proteína viral 

associada ao genoma), Pro (proteinase) e Pol RNA (RNA polimerase dependente 

de RNA) (Hardy et al, 2002; Belliot et al, 2003). 

O vírion é composto por 90 dímeros da proteína VP1 (Figura 1), que é responsável 

pela maioria das funções relacionadas ao capsídeo, como montagem, interações 

com o hospedeiro e imunogenicidade. VP1 pode ser dividida em três domínios: N, 

S e P (Figura 2). O domínio N (N-terminal) é o mais interno; S (Shell) é o domínio 

intermediário e é responsável pela interação intermolecular do capsídeo viral e, 

sozinho, pode formar partículas icosaédricas lisas (Bertolotti-Ciarlet et al, 2003); o 

domínio P (protuding) é o domínio mais externo, apresentando uma protrusão em 

forma de arco emanando da superfície e está envolvido em interações diméricas 

para estabilizar o capsídeo (Bertolotti-Ciarlet et al, 2003). O domínio P é 

subdividido em dois subdomínios: P1 e P2 (Figuras 1 e 2) (Prasad et al, 1999). O 

subdomínio P1 é mais interno (forma a base dos arcos dos capsômeros), possui 

seqüência razoavelmente conservada (Cao et al, 2007) e está implicado na 

antigenicidade do vírion (Hardy et al, 1996; Hale et al, 2000). O subdomínio P2 

está localizado mais externamente (no topo dos arcos), apresentando alta 

variabilidade e sendo importante então na resposta imunitária (Tan et al, 2003; Tan 
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& Jiang, 2005; Cao et al, 2007). Acredita-se que o subdomínio P2 esteja 

relacionado às interações entre o antígeno e as células do hospedeiro, e também, 

que nesse domínio estejam localizados os determinantes antigênicos que 

conferem o genótipo específico de cada cepa (Vinjé et al, 2004; Zheng et al, 2006). 

Tan et al (2003) caracterizaram um possível receptor de ligação no subdomínio P2 

que serviria de ligação para diversos receptores HBGAs (Histo-Blood Group 

Antigens). 

A proteína VP2 apresenta alta variabilidade, porém sua função na replicação dos 

NoVs ainda não foi estabelecida (Glass et al, 2000, 2003), embora seja claro que é 

uma proteína estrutural pequena, presente em uma ou duas cópias por vírion (Le 

Pendu et al, 2006). É provável que essa proteína esteja envolvida na ligação ao 

ácido nucléico durante a formação do vírion, entretanto não há dados 

experimentais que comprove (Glass et al, 2000, 2003; Bertolotti-Ciarlet et al, 2003; 

Le Pendu et al, 2006). Utilizando baculovírus recombinantes, foi demonstrado que 

VP2 aumenta a estabilidade e os níveis de VP1 em células de inseto e também 

protege VP1 de degradação por protease (Bertolotti-Ciarlet et al, 2003). 

Além disso, o genoma dos NoVs pode ser dividido em quatro regiões (A, B, C e D), 

que são utilizadas nas técnicas de detecção e genotipagem (Figura 3). As regiões 

A e B pertencem a região da RNA polimerase e são importantes em ensaios de 

detecção, uma vez que são consideradas mais conservadas. Por outro lado, as 

regiões C e D, pertencentes a região do capsídeo, são geralmente utilizadas em 

ensaios de genotipagem, já que constitui uma região que apresenta grande 

variabilidade genética. 

Figura 3 Regiões utilizadas nos técnicas de detecção e genotipagem. 
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2.3 Classificação 

Os NoVs pertencem à família Caliciviridae, conforme anteriormente descrito, 

juntamente com os gêneros Sapovirus, Vesivirus, e Lagovirus (Atmar & Estes, 

2001) (Figura 4). Os dois últimos gêneros acometem animais, tendo importância 

veterinária. O calicivírus de felino (FCV), representante do gênero Vesivirus, causa 

conjuntivite e doença do trato respiratório superior em felinos (Green, 2007; 

Radford et al, 2007). O vírus da doença hemorrágica do coelho (RHDV) pertence 

ao gênero Lagovirus e causa uma infecção respiratória em coelhos, que se 

espalha sistemicamente com alta replicação no fígado, causando hemorragia 

interna e morte (Green, 2007). Somente os NoVs e os sapovírus infectam 

humanos e são importantes agentes causadores de gastroenterite aguda não-

bacteriana. 

 

Figura 4. Representação esquemática da classificação da família Caliciviridae. G: 
genogrupo. HuCVs: calicivírus humanos. 

 

Baseado na análise da seqüência parcial ou completa do capsídeo, os NoVs 

podem ser classificados em sete genogrupos (GI, GII, GIII, GIV, GV, GVI e GVII), 
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subdivididos em vários clusters genéticos (ou genótipos) (Ando et al, 2000; Green 

et al, 2000; Phan et al, 2007) (Figura 4). Os genogrupos GI, GII, GIV, GVI e GVII 

são encontrados em humanos, com exceção de GII-11, que é encontrado em 

suínos; GIII e GV estão presentes em bovinos e camundongos, respectivamente 

(Ando et al, 2000; Zheng et al, 2006; Phan et al, 2007) (Figura 4). Essa 

classificação está em constante mudança devido à descoberta de novas cepas. Os 

genogrupos GI e GII são compostos por 16 e 23 genótipos, respectivamente 

(Kageyama et al, 2004; Phan et al, 2007). O genogrupo GIII é composto por dois 

genótipos (Ando et al, 2000). Nos genogrupos GIV e GV há apenas um genótipo 

em cada (Zheng et al, 2006). Os genogrupos GVI e GVII são compostos por dois e 

um genótipos, respectivamente (Phan et al, 2007). Portanto, até agora são 

descritos 46 genótipos diferentes (Figura 4). Além disso, os 16 genótipos de GI e 

os 23 genótipos de GII são divididos em 32 e em 34 subgenótipos, 

respectivamente (Phan et al, 2007). 

Os NoVs humanos são resistentes ao cultivo in vitro e também não existe um 

modelo animal para eles, mas alguns calivírus animais, como calicivírus de 

primata, calicivírus felino e vírus San Miguel Sea Lion (SMSV- gênero Vesivirus), 

são cultivados em cultura de células (Chen et al, 2004). 

O primeiro modelo descrito de cultura de células in vitro utilizou NoVs que infectam 

camundongos, onde foi observada replicação viral em cultura de células 

dendríticas e de macrófagos in vitro (Wobus et al, 2006). A infecção por NoVs 

humanos in vitro foi recentemente demonstrada por Straub et al (2007), utilizando 

células em diferenciação cultivadas em ambiente tridimensional que imita o epitélio 

intestinal humano, e evidenciaram a infecção por microscopia, PCR e hibridização 

in situ, além de observarem efeito citopático. 

 

2.4 Patogênese 

Pela dificuldade de cultivar os NoVs em cultura de células e por não existir um 

modelo animal, há pouca informação sobre a sua patogênese. O local de 
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replicação ainda não foi estabelecido, mas sugere-se que seja no trato intestinal 

superior. Em estudos experimentais realizados em voluntários, foram observadas 

atrofia das vilosidades em biópsias duodenais e presença de diarréia mal-absortiva 

(Dolin et al, 1972, 1975; Agus et al, 1973; Schreiber et al, 1973). Os achados 

histológicos podem ser observados em pacientes sintomáticos, poucas horas após 

o início dos sintomas (Morotti et al, 2004). 

As informações que existem sobre a replicação dos NoVs parecem coincidir com a 

replicação de outros vírus de RNA de fita simples de polaridade positiva (Green, 

2007): o vírus se liga a um receptor presente na célula hospedeira (provavelmente 

antígenos de grupo sanguíneo), com conseqüente entrada e liberação do RNA no 

citoplasma da célula. A tradução do RNA provavelmente é mediada por interações 

do genoma com a maquinaria celular (Daughenbaugh et al, 2003). A tradução do 

ORF1 leva à produção da poliproteína não estrutural que é clivada pela proteinase 

viral em várias proteínas não estruturais importantes para a replicação viral (Belliot 

et al, 2003). A partir do RNA de polaridade positiva, ocorre a formação do RNA 

intermediário (polaridade negativa), que serve como molde para a transcrição do 

RNA genômico e subgenômico (Asanaka et al, 2005). O RNA subgenômico levará 

à produção das proteínas estruturais (VP1 e VP2) (Asanaka et al, 2005). O 

empacotamento do RNA viral, a maturação e a liberação também são pouco 

estudados. Observações sugerem que o sinal de empacotamento do RNA 

subgenômico possa estar na região do ORF 1 ou que as proteínas não estruturais 

sejam necessárias para haver o empacotamento (Asanaka et al, 2005). 

 

2.5 Norovírus X Antígenos do Grupo Sanguíneo (Histo-Blood Group 

Antigens) 

Muitos vírus e outros microorganismos utilizam carboidratos como receptores para 

facilitar sua entrada nas células hospedeiras. Diversos vírus utilizam as cargas 

negativas de sulfato de heparana e de ácido siálico como receptores celulares, 

presentes em várias células e tecidos (Hutson et al, 2004; Le Pendu et al, 2006). 
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Vários estudos mostram que os NoVs reconhecem Antígenos do Grupo Sanguíneo 

(Histo-Blood Group Antigens – HBGAs) como receptores. Os HBGAs humanos são 

carboidratos complexos presentes na superfície das membranas plasmáticas de 

células de vários tecidos humanos (Ravn & Dabelsteen, 2000; Le Pendu et al, 

2004) e também podem ser encontradas como oligossacarídeos livres em líquidos 

biológicos como leite, saliva, sangue e conteúdos intestinais (Tan & Jiang, 2005). 

Os HBGAs humanos são extremamente polimórficos e três principais famílias - 

Lewis, secretor e ABH - são relacionadas no reconhecimento pelos NoVs 

(Marionneau et al, 2002; Huang et al, 2003). 

A síntese dos HBGAs ocorre por meio de adições de grupamentos fucosil à 

cadeias precursoras, realizadas por enzimas fucosiltransferases FUT1, FUT2 e 

FUT3. Existem quatro tipos principais de estruturas sacarídeas precursoras, que 

são cadeias tipo 1, 2, 3 e 4. Essas cadeias precursoras são convertidas em 

estruturas antigênicas H pela ação das enzimas FUT (Marionneau et al, 2002). O 

gene Lewis (FUT3) é responsável pela produção de trissacarídeos chamados 

antígenos Lewis a (Lea) ou Lewis x (Lex) dependendo do tipo do precursor (tipo 1 

ou tipo 2, respectivamente) (Tan & Jiang, 2007). O gene secretor (FUT2) leva à 

produção de trissacarídeos chamados H tipo 1 e H tipo 2, dependendo do tipo do 

precursor. A adição de outra fucose nos antígenos H tipo 1 e H tipo 2 pela FUT3 

resulta nos antígenos tetrassacarídeos Lewis b (Leb) e Lewis y (Ley). O gene FUT1 

codifica uma enzima com a mesma função da fucosiltransferase FUT2, porém sua 

distribuição é principalmente na circulação sanguínea. Para diferenciar esses dois 

genes, o gene FUT 1 é chamado de gene H e FUT2 é chamado de gene secretor. 

Os genes A e B no locus ABH são responsáveis pela produção de antígenos tipo A 

e tipo B (Tan & Jiang, 2007). 

As famílias dos genes ABH, Lewis e secretor contém alelos silenciosos, podendo 

levar a fenótipos nulos nos loci. Mutações inativadoras em FUT2 são responsáveis 

pelo fenótipo não-secretor, que é encontrado em aproximadamente 20% das 

populações Norte-americana e Européia (Marionneau et al, 2002). Indivíduos não-

secretores são caracterizados pela ausência de antígenos ABH na saliva e na 
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maioria das células epiteliais dos tratos digestivo, genitourinário e respiratório. O 

gene FUT 3 silencioso é encontrado em aproximadamente 10% da mesma 

população (Marionneau et al, 2001). Mutações no gene que codifica FUT 1 são 

muito raras, gerando o fenótipo Bombay, caracterizado pela ausência de antígenos 

ABH nas hemácias e endotélio vascular (Marionneau et al, 2002). Ao contrário, 

mutações inativadoras da família ABH são comuns e tem uma grande variação 

entre populações e raças diferentes. Por causa da característica epistática 

(interação de vários genes para determinar uma característica) dos genes HBGAs 

humanos, os fenótipos na população são polimórficos e complexos. 

O estudo dos receptores HBGAs foi inicialmente realizado no ano de 2000 quando 

pesquisadores descobriram que a capacidade do RHDV de aglutinar hemácias 

humanas e de aderir às células epiteliais dos tratos digestivo e respiratório de 

coelhos depende da presença de HBGAs. Estudos similares foram posteriormente 

realizados com a cepa protótipo Norwalk, que mostraram a ligação a HBGAs 

presentes na saliva e na mucosa intestinal de indivíduos secretores e não-

secretores (Marionneau et al, 2002). Em estudos utilizando voluntários, indivíduos 

não-secretores mostraram-se naturalmente resistentes à infecção pelo vírus 

Norwalk, sugerindo a hipótese de uma associação entre o status secretor e a 

infecção sintomática por NoV (Hutson et al, 2002, 2005; Lindesmith et al, 2003). 

Estudos com VLPs do vírus Norwalk mostraram que o antígeno H tipo 1 é um 

importante ligante para as VLPs (Harrington et al, 2002; Marionneau et al, 2002). 

Indivíduos não secretores não possuem o antígeno H tipo 1 nas células epiteliais 

do intestino, podendo explicar sua resistência (não susceptibilidade) à infecção. 

Posteriormente foram realizados estudos com outras cepas de NoVs e observou-

se a alta variabilidade de NoVs reconhecendo diferentes HBGAs, que são muito 

polimórficos. São descritos oito diferentes padrões de ligação de VLP a receptores 

HBGAs (Harrington et al, 2002, 2004; Huang et al, 2003, 2005). 
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2.6 Epidemiologia e aspectos clínicos da infecção 

Os NoVs infectam pessoas de todas as idades e são causa de gastroenterite em 

diversos ambientes como escolas, hospitais, casas de repouso, creches e quartéis 

militares (Fankhauser et al, 2002; Gallimore et al, 2004b; Halperin et al, 2005; Vidal 

et al, 2005; Fukuda et al, 2008). São considerados os principais vírus causadores 

de surtos não bacterianos de gastroenterite no mundo, reponsáveis por 

aproximadamente 80% dos casos (Vinjé et al, 1997; Fankhauser et al, 1998; 

Fankhauser et al, 2002; Hamano et al, 2005). Também são importantes 

causadores de casos esporádicos de gastroenterite, responsáveis por 5-48 % dos 

casos (Iritani et al, 2003; Hansman et al, 2004; Phan et al, 2005; Colomba et al, 

2007; Malasao et al, 2008). Estima-se que os NoVs causem 64.000 episódios de 

diarréia que necessitam de hospitalização, 900.000 episódios que levam a visitas a 

médicos de crianças de países industrializados e são responsáveis por 200.000 

mortes de crianças menores de cinco anos em países em desenvolvimento (Patel 

et al, 2008).  

Os NoVs são transmitidos pela via fecal-oral, por contato entre indivíduos e através 

da ingestão de alimentos e de água contaminados (Atmar & Estes, 2006). Também 

há evidências de transmissão pelo ar através de aerossóis produzidos pelo ato de 

vomitar, forma de transmissão muito comum em hospitais, “nursing homes” e 

navios de cruzeiros (Marks et al, 2000; Marks et al, 2003). A dose infecciosa é 

baixa, representada por menos de 10 a 100 vírions, conforme dados de estudos 

experimentais em humanos (Hutson et al, 2004). 

Os NoVs são resistentes à inativação/desinfecção por desinfetantes normalmente 

utilizados, como alcoóis e compostos quaternários de amônio, que geralmente são 

eficazes contra outros vírions e a maioria das bactérias. Mostraram-se resistentes 

também quando expostos a pH 2,7 por três horas à temperatura ambiente, ao 

tratamento com éter 20% a 4°C por 18 h e quando incubados a 60°C por 30 min 

(Dolin et al, 1972). Quanto à desinfecção, o vírus Norwalk apresentou perda de 

infecciosidade após tratamento com hipoclorito de sódio na concentração de 10 

mg/L (Keswick et al, 1985) e os calicivírus canino e felino, após exposição à 
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concentração maior do que 300 ppm. Entretanto, em recente estudo foi 

demonstrada a inativação do vírus Norwalk após tratamento com cloro livre 1 a 5 

mg/L, pH 6 a 5°C (Shin & Sobsey 2008). 

São classificados como agentes biológicos de classe B por causa da alta 

estabilidade no ambiente, pela alta infecciosidade, pelo súbito e explosivo 

estabelecimento dos surtos e pela natureza debilitante da doença (Hutson et al, 

2004; Wobus et al, 2006). 

A média do período de incubação é de 24-48 h e a média de duração dos sintomas 

de 12-72 horas (Graham et al, 1994). Os principais sintomas clínicos da infecção 

por NoVs consistem em vômito e diarréia. Vômito é tido como sintoma 

característico da infecção (Loopman et al, 2004) embora o sintoma predominante 

possa variar de acordo com o indivíduo, que pode apresentar diarréia sem vômito 

ou vômito sem diarréia (Dolin et al, 1971; Graham et al, 1994). Há uma tendência 

de vômito ser mais freqüente em crianças e diarréia, em adultos (Gotz et al, 2001). 

A diarréia e o vômito podem estar acompanhados de outros sintomas como 

náuseas, dor abdominal, anorexia, febre baixa. As fezes apresentam-se sem 

sangue ou muco e podem ser aquosas (Atmar & Estes, 2001). 

A doença resultante da infecção pelos NoVs foi historicamente descrita como 

moderada e auto-limitada, com base em estudos de surtos e também em estudos 

envolvendo voluntários. Em 1982, Kaplan et al propuseram um critério para a 

identificação de surtos de gastroenterite não bacteriana associados aos NoVs 

(Quadro 1). Esse critério ainda é válido, tendo sensibilidade de 68% e 

especificidade de 99% para diferenciar surtos de gastroenterite causados por 

bactérias de surtos causados pelos NoVs, sendo útil enquanto testes diagnósticos 

ainda não se tornam amplamente utilizados (Turcios, et al 2006). 
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 Critério Kaplan et al 

Cultura negativa para bactérias 

Média (ou mediana) de duração dos sintomas 12-60h 

Presença de vômito em mais da metade dos casos 

Média (ou mediana) do período de incubação 24-48h 

Quadro 1 Critério de Kaplan et al (1982) para identificação de surtos de 
gastroenterite associados a norovírus. 

 

Contudo, estudos mais recentes mostram que os sintomas decorridos da infecção 

causada pelos NoVs podem durar mais tempo numa parcela de população. Rockx 

et al (2002), estudando a história natural da infecção causada por calicivírus na 

comunidade, observaram que a média de duração dos sintomas em crianças 

menores de um ano foi de seis dias, enquanto que em pacientes com mais de 12 

anos, a média foi de três dias. Variação de duração dos sintomas foi sugerida ser 

devida a diferentes tipos de vírus, dado à circulação de vários genótipos na 

comunidade (Rockx et al, 2002). Em 2004, Loopman et al estudando os sintomas 

da infecção por NoV em surtos de gastroenterites em hospitais e “nursing homes”, 

obtiveram média e mediana de duração de doença de 80h e de 72h, 

respectivamente, sugerindo que o critério proposto por Kaplan et al (1982) não se 

aplica a pacientes hospitalizados, nos quais a infecção pode ser mais grave. 

Mattner et al (2006) identificaram populações de risco para infecções por NoV, 

como pacientes com doença cardiovascular, pacientes submetidos à terapia 

imunossupressiva, pacientes submetidos a transplantes e idosos, que 

apresentaram maior risco de desenvolver doença mais grave pelos NoVs. 

Estudos demonstram um longo tempo de excreção viral, mesmo após a resolução 

dos sintomas. Há relato de início de excreção viral de 18 horas após inoculação 

em voluntários e tempo de excreção viral variando de 13 a 56 dias (Okhuysen et 

al, 1995; Rockx et al, 2002; Atmar et al, 2008). Rockx et al (2002) não encontraram 

relação entre tempo longo de excreção, aumento da gravidade da doença e 

duração prolongada dos sintomas. 
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A alta prevalência dos NoVs e sua persistência na população destaca a 

importância de fatores/características que possibilitam a sua disseminação como: 

baixa dose infecciosa, alta resistência à desinfecção, excreção viral prolongada, 

imunidade cepa-específica curta e várias vias de transmissão (Estes et al, 2006). 

Porém, diversos estudos demonstram que nem todos os indivíduos infectados 

pelos NoVs apresentam sintomas, permanecendo uma significativa parcela da 

população assintomática (Matson et al, 1990; de Wit et al, 2001; Gallimore et al, 

2004a; García et al, 2006; Kindberg et al, 2007). Os fatores que podem determinar 

susceptibilidade ou resistência aos NoVs ainda não são claros, embora estudos 

sugiram a resposta imunitária do hospedeiro e a presença de HBGAs, que podem 

servir como ligantes para os vírus (Marionneau et al, 2002; Lindesmith et al, 2003, 

2005; Harrington et al, 2004; Feng & Jiang, 2007). 

 

2.7 Resposta imunitária do hospedeiro aos Norovírus 

Existe pouco informação sobre a imunidade decorrente da infecção dos NoVs. São 

relatadas respostas imunitárias curtas e longas, homólogas e heterólogas e ainda 

não são claros quais são os mecanismos responsáveis pelas respostas imunitárias 

diferentes. Estudos mostram respostas imunitárias homólogas após infecção por 

NoVs em voluntários e em indivíduos envolvidos em surtos de gastroenterites, 

entretanto a proteção foi relatada ser curta (semanas a meses) e cepa específica 

(Parrino et al, 1977; Farkas et al, 2003). Além disso, não há correlação entre 

presença de anticorpos e proteção contra infecção (Rockx et al, 2005), o que 

explica a grande difusão de infecções devidas a NoVs todos os anos e os múltiplos 

episódios em um mesmo indivíduo, inclusive na população adulta. Estudos 

também demonstram a existência de respostas imunitárias heterólogas contras 

NoVs (Noel et al, 1997; Rockx et al, 2005; Iritani et al, 2007), porém anticorpos pré 

existentes parecem não proteger contra uma nova infecção em alguns indivíduos 

(Gray et al, 1994). 

Os NoVs são muito diversos genetica e antigenicamente. São descritos epítopos 

comuns dentro e entre os diferentes genótipos de NoVs (Kitamoto et al, 2002; 
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Yoda et al, 2003; Parker et al, 2005; Hansman et al, 2006), porém, provavelmente, 

esses epítopos não induzem a produção de anticorpos neutralizantes (Tan & 

Jiang, 2007), o que poderia explicar o fato de alguns indivíduos com alta 

concentração de anticorpos serem mais susceptíveis à infecção por NoVs (Gray et 

al, 1994). A alta concentração de anticorpos nesses indivíduos indica apenas que 

foram expostos, ou seja, funciona como um marcador de exposição prévia a 

determinadas cepas de NoVs e não necessariamente um sinal de imunidade 

protetora (Tan & Jiang, 2007). 

A descoberta da associação de HBGAs específicos, conforme anteriormente 

descrito, com a infecção clínica causada pelos NoVs foi um marco muito 

importante na pesquisa sobre os NoVs no que diz respeito aos fatores de 

susceptibilidade do hospedeiro e explica várias controvérsias na infecção e na 

imunidade que ficou obscuro por décadas (Tan & Jiang, 2007). Baseado nesses 

resultados, foi proposta a hipótese de um fator genético estar envolvido na 

especificidade do hospedeiro para NoVs (Tan & Jiang, 2007). Agora se sabe que 

os voluntários que não se infectaram após repetidas exposições ao Norwalk 

provavelmente não possuíam receptores específicos na mucosa intestinal para a 

infecção do vírus. Não-secretores e secretores tipo B são possivelmente o caso de 

indivíduos resistentes ao vírus Norwalk. Porém, a imunidade adquirida também 

pode ter uma participação na resistência ao vírus Norwalk, uma vez que uma 

porcentagem grupo de secretores expressando antígenos A e/ou H não se infectou 

com a exposição ao vírus Norwalk (Lindesmith et al, 2003). 

 

2.8 Vacina 
Apesar da dificuldade do estudo dos NoVs, avanços alcançados nas últimas 

décadas relacionados à estrutura do genoma, das proteínas virais e à interação 

com o hospedeiro fornecem maior compreensão e servem de suporte para o 

desenvolvimento de uma vacina.  

Estudos vêm sendo desenvolvidos com vacinas recombinantes baseadas nas 

VLPs, que demonstraram respostas imunitárias em humanos e em animais (Tacket 
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et al, 2000; 2003). Zhang et al (2006) avaliaram a expressão de VLPs em tomate e 

batata desidratados testando a imunogenicidade em camundongos e observaram 

que o tomate apresentou-se como um potente imunógeno. Santi et al (2008) 

desenvolveram um sistema para expressão de grande quantidade de VLPs em 

plantas, que são imunogênicas por via oral. O domínio P da proteína do capsídeo 

viral, que se liga a receptores celulares, apresenta-se também promissor no 

desenvolvimento de uma vacina, uma vez que é muito imunogênico, possui grande 

afinidade para receptores de NoVs e é facilmente produzido em Escherichia coli 

(Tan & Jiang, 2007; Tan et al, 2008). 

As recentes e necessárias pesquisas para o desenvolvimento de uma vacina que 

seja imunogênica para os NoVs se confrontam com uma desafiadora limitação 

imposta pelas propriedades moleculares deste vírus, que apresenta uma ampla 

diversidade de genótipos e de variantes e que está sujeito a freqüentes mutações 

(drifts antigênicos), favorecendo o escape ao sistema imunológico do hospedeiro 

(Lopman et al, 2008). Portanto, são necessários mais estudos para o 

desenvolvimento de uma vacina eficaz para a prevenção da infecção por NoVs, 

dado o reconhecido aumento de sua importância clínica em humanos (Patel et al, 

2008). 

 

2.9 Diagnóstico laboratorial 

A pesquisa de NoVs enfrenta algumas dificuldades pelo fato de a quantidade de 

vírus excretada nas fezes ser pequena, pela dificuldade de cultivá-los e pela 

ausência de um modelo animal disponível. 

A microscopia eletrônica de transmissão (ME) e a imunomicroscopia eletrônica 

(IME) podem ser importantes métodos de diagnóstico, porém, a observação direta 

de amostras fecais obtidas durante surtos de gastroenterites pode ser dificultada 

pelo fato das partículas virais estarem presentes em baixa concentração. Além 

disso, os vírus também podem ser confundidos com outros calicivírus devido à 

aparência similar (Green et al, 2007). 



34 
 

A clonagem do genoma dos NoVs possibilitou o desenvolvimento das VLPs, 

favorecendo o desenvolvimento de ensaios imunoenzimáticos para detectar 

antígenos e anticorpos dos NoVs (Jiang et al, 2000; Richards et al, 2003; Okame 

et al, 2007). 

Na última década, a técnica da RT-PCR passou a ser utilizada, podendo detectar o 

genoma do NoV em amostras contendo apenas 102-4 partículas virais, mostrando-

se um método altamente sensível e específico (Glass et al, 2000; Rabenau et al, 

2003). A RT-PCR é a técnica mais comumente utilizada em todo o mundo e 

permitiu revelar a importância dos NoVs em casos esporádicos de gastroenterite. 

A maioria dos iniciadores utilizados para detecção são específicos para regiões 

conservadas do genoma como a região da RNA polimerase (regiões A e B) e a 

região da junção entre ORF1 e ORF2 (Richards et al, 2004; Medici et al, 2006; 

Sasaki et al, 2006). Outras regiões do genoma também são pesquisadas como a 

região do capsídeo (regiões C e D), geralmente com o objetivo de diferenciar 

cepas (Guntapong et al, 2004; Vinjé et al, 2004; Uchino et al, 2006). 
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3 OBJETIVOS 
3.1 Objetivo Geral 

Detectar, quantificar e determinar o genótipo de NoVs em crianças de até três 

anos de idade, sintomáticas (com gastroenterite) e assintomáticas (sem 

gastroenterite), atendidas no pronto socorro do Hospital Infantil Nossa Senhora 

Glória (HINSG), no período de fevereiro de 2003 a junho de 2004, na cidade de 

Vitória, Espírito Santo, Brasil. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 Investigar a presença de NoVs por RT-PCR em fezes de crianças 

sintomáticas e assintomáticas; 

 Relacionar sinais e sintomas clínicos das crianças infectadas com NoVs; 

 Correlacionar detecção de NoVs com dados climáticos; 

 Determinar os genogrupos de NoVs através de RT-PCR (região C) e 

através de PCR em tempo real (junção ORF1-ORF2); 

 Detectar os genótipos de NoVs circulantes no período do estudo, através de 

sequenciamento parcial da região D do gene do capsídeo; 

 Evidenciar a distribuição dos genótipos de NoVs conforme período de 

obtenção da amostra; 

 Quantificar RNA viral nas fezes por PCR em tempo real em ambos os 

grupos de crianças. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Descrição do estudo 

Trata-se de um estudo de corte transversal, a partir de demanda hospitalar. Os 

pacientes que compõem a amostra foram triados no Pronto Socorro do Hospital 

Infantil Nossa Senhora Glória (HINSG). O HINSG é um hospital de referência da 

rede estadual do Serviço Único de Saúde (SUS), localizado na cidade de Vitória-

ES, que alberga uma residência médica em Pediatria, atendendo aos municípios 

da Região Metropolitana de Vitória, assim como a outros municípios do Estado do 

Espírito Santo, do Sul da Bahia e do Sudeste de Minas Gerais. 

 

4.2 Amostras 

Esquema de processamento das amostras pode ser observado no Fluxograma 1. 
 

Foram estudadas 319 amostras fecais obtidas por eliminação espontânea ou por 

estímulo com sonda retal de números 6 a 10, de crianças de ambos os sexos, com 

até três anos de idade com (n=229) e sem (n=90) gastroenterite aguda, que 

constituíram os grupos sintomáticos e assintomáticos, respectivamente. A coleta 

foi realizada no período de fevereiro de 2003 a junho de 2004 de crianças 

atendidas no PS do HINSG na cidade de Vitória – ES. A mediana de idade foi de 

11 e 13 meses, para sintomáticas e assintomáticas, respectivamente. As crianças 

foram provenientes, predominantemente, de três municípios que formam a região 

Metropolitana de Vitória: Serra (37%), Vitória (26,9%) e Cariacica (21,4%). Os 

demais casos (14,6%) foram provenientes de outros municípios deste estado ou 

de estados adjacentes (Figura 5). 
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Figura 5. Municípios de origem das amostras coletadas (n=319). 

 

As fezes foram obtidas durante desenvolvimento de dissertação de mestrado no 

Laboratório de Virologia (LABVIR) (Sadovsky, 2005) e mantidas em freezer a -

20ºC, in natura e/ou em suspensão em tampão tris-cálcio até extração de ácido 

nucléico para pesquisa de NoVs. Nesse estudo, prevalência de rotavírus A foi 

investigada através de eletroforese em gel de poliacrilamida e revelou 35% de 

casos positivos em crianças sintomáticas (Sadovsky, 2005). 

Dados clínicos e epidemiológicos foram obtidos por um único pesquisador, através 

da aplicação de um questionário (Anexo 1) e exame clínico, após consentimento 

livre e esclarecido pelo responsável pela criança (Sadovsky, 2005). 

 

4.3 Aspectos Éticos da Pesquisa 
Este projeto obteve aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de 

Ciências da Saúde da Universidade Federal do Espírito Santo, em 29 de setembro 

de 2005 (Anexo 2). 
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4.3 Suspensão fecal 

Suspensões fecais a 10% foram preparadas em tampão Tris/CaCl2 

(0.01M/0,0015M), centrifugadas a 2.000xg a 4ºC por 20 min. O sobrenadante foi 

coletado e armazenado em freezer –20ºC até realização da extração de RNA viral 

(Fluxograma 1). 

 

4.4 Extração do ácido nucleico 

As amostras foram submetidas ao método de extração do RNA viral descrito por 

Boom et al (1990), que se baseia na lise celular e dissociação da 

ribonucleoproteina viral com agente caotrópico isotiocianato de guanidina / agente 

quelante EDTA e adsorção do ácido nucleico em sílica. Brevemente: em 400 L da 

suspensão fecal foram adicionados 1.000 L de tampão L6 e 15 L de sílica, 

homogeneizados, incubados sob agitação por 20 min à temperatura ambiente (TA) 

e centrifugados a 16.000xg por 2 min. O sobrenadante foi descartado e ao 

sedimento contendo a sílica com ácido nucléico adsorvido foi adicionado 500 L de 

tampão L2, seguido de homogeneização e centrifugação (16.000xg por 2 min). 

Após descarte do sobrenadante, 500 L de etanol gelado 70% foi adicionado ao 

sedimento seguido novamente por homogeneização e centrifugação (16.000xg por 

2 min). Ao sedimento obtido foram adicionados 500 L de acetona PA gelada 

(Biotec – Brasil), seguido de homogeneização, centrifugação (16.000xg por 2 min) 

e incubação em banho-maria (BM) a 56ºC por 15 min para evaporação completa 

da acetona. Foram adicionados 60 L de água deionizada tratada com Dietil 

Pirocarbonato (DEPC, Sigma – Spruce St, St Louis, MO-USA), homogeneizados e 

incubados em BM 56ºC por 15 min. Após homogeneização e centrifugação 

(16.000xg por 4 min), 40 L do sobrenadante foram coletados. O RNA extraído foi 

submetido à reação de transcrição reversa (RT) para a obtenção do DNA 

complementar (cDNA) (Fluxograma 1). 
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4.5 Transcrição Reversa seguida por Reação em Cadeia pela Polimerase (RT-

PCR) 

4.5.1 Transcrição reversa (RT) 

Cinco microlitros do RNA extraído foram desnaturados com 1 µL de dimetil-

sulfóxido (DMSO – Sigma) à 97ºC por 7 min e refrigerado a 4ºC, em termociclador 

Perkin Elmer CETUS. Procedeu-se então à síntese de cDNA em um volume final 

de 25 L de reação contendo 60 unidades de transcriptase reversa (Superscript™, 

Invitrogen, Brasil), 20 mM de iniciador randômico pdN6TM (Amersham Biosciences, 

Buckinghamshire, UK), 3 mM de MgCl2, 200 M de cada dNTP e tampão de 

reação (20 mM de tris-HCl pH 8,4, 50 mM de KCl). A mistura foi incubada a 48ºC 

por 60 min seguida de 95ºC por 10 min. O cDNA obtido foi conservado à 

temperatura de -20°C até ser submetido à PCR. 

 

4.5.2 Detecção de norovírus por reação em cadeia pela polimerase (PCR) – 
Região B 

O cDNA foi utilizado na reação de PCR para a detecção do genoma dos NoVs 

utilizando dois pares de iniciadores (MON431/MON433 e MON 432/MON434) 

descritos por Beuret et al (2002) para o gene da RNA polimerase dependente de 

RNA (Região B) (Figura 6), que amplificam mais de 90% das cepas de NoV dos 

genoprupos I e II (Blanton et al, 2006). Dez microlitros de cDNA foram adicionados 

a um volume final de reação de 25 L contendo 0,8 mM de MgCl2 (50 mM), 200 M 

de cada dNTP (InvitrogenTM, Brasil), 20 pmol de cada iniciador (MON 431 a 434), 1 

unidade de Platinum® Taq DNA polimerase (InvitrogenTM, Brasil) e tampão de 

reação (20 mM de tris-HCl pH 8,4, 50 mM de KCl) (Victoria et al, 2007). A 

amplificação foi realizada conforme programa descrito previamente (Quadro 2) 

(Victoria et al, 2007). O produto da amplificação de 213 pb obtido foi submetido à 

eletroforese em gel de agarose a 1,5%, corado com brometo de etídio e observado 

por incidência de radiação ultra-violeta em sistema de visualização e 

documentação de imagens Eagle EyeTM. Controles positivo e negativo foram 



42 
 

utilizados em todas as reações. O controle positivo para NoVs foi gentilmente 

fornecido por Dra. Marize Pereira Miagostovich, pesquisadora do Laboratório de 

Virologia Comparada do Instituto Oswaldo Cruz, FIOCRUZ – RJ. 

 

 

 

Figura 6. Representação esquemática das regiões A-D no genoma dos norovírus e 

a posição relativa dos iniciadores (MON 431-434) e (SRI-1, SRI-2, MON381 e 

MON383). 

 

Temperatura (°C) Tempo Número de ciclos 
94 3 min 1 
94 30 s  
50 1 min 40 
72 30 s  
72 7 min 1 
4 ≤ 24 h 1 

Quadro 2. Programa de amplificação utilizado na reação em cadeia pela 
polimerase para região B (MON431/433 e MON 432/434). 
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Iniciador Seqüência 

(5’-3’) 

Posição no genoma  

viral (nt) 

MON 431 TGG ACI AG(A/G) GGI CC(C/T) AA(C/T) CA 5093-5112 

MON 432 TGG ACI CG(C/T) GGI CC(C/T) AA(C/T) CA 5093-5112 

MON 433 GAA (C/T)CT CAT CCA (C/T)CT GAA CAT 5285-5305 

MON 434 GAA (C/G)CG CAT CCA (A/G)CG GAA CAT 5285-5305 

Tabela 1. Iniciadores utilizados na reação em cadeia pela polimerase para região 
B. 

 

4.5.3 Determinação do genogrupo de norovírus por PCR - Região C 

Foram realizadas reações de PCR para a determinação do genogrupo dos NoVs, 

utilizando um par de iniciadores para GI (SRI-1/SRI-2), descritos por Hafliger et al 

(1997) ou para GII (MON381/MON383), descritos por Noel et al (1997). Ambos os 

pares são específicos para o gene do capsídeo (região C) (Figura 6). Nas duas 

reações, o cDNA (10 µL) foi adicionado a um volume final de reação de PCR de 25 

L contendo 0,8 mM de MgCl2, 200 M de cada dNTP (InvitrogenTM, Brasil), 20 

pmol de cada iniciador (SRI-1/SRI-2 ou MON381/MON383), 1 unidade de 

Platinum® Taq DNA polimerase (InvitrogenTM, Brasil) e tampão de reação (20 mM 

de tris-HCl pH 8,4, 50 mM de KCl). A amplificação ocorreu nas condições descritas 

previamente (Ambert-Balay et al, 2005) (Quadro 3). Os produtos da amplificação 

obtidos (316 e 322 pb para GI e GII, respectivamente) foram submetidos à 

eletroforese em gel de agarose a 1,5%, revelado com brometo de etídio e 

observado por incidência de radiação ultra-violeta em sistema de visualização e 

documentação de imagens Eagle Eye. Controles positivo e negativo foram 

utilizados em todas as reações. 
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Temperatura (°C) Tempo Número de ciclos 
94 2 min 1 
94 30 s  
50 1 min 40 
72 1 min  
72 15 min 1 
4 ≤ 24 h 1 

Quadro 3. Programa de amplificação utilizado nas reações em cadeia pela 
polimerase para região C específicas para GI (SRI-1/SRI-2) e GII 
(MON381/383). 

 

Iniciador Seqüência 

(5’-3’) 

Posição no genoma 

viral (nt) 

SRI-1 CCA ACC CA(A/G) CCA TT(A/G) TAC AT 5659-5640 

SRI-2 AAA TGA TGA TGG CGT CTA 5344-5361 

MON 381 CCA GAA TGT ACA ATG GTT ATG C 5362-5383 

MON 383 CAA GAG ACT GTG AAG ACATCA TC 5661-5683 

Tabela 2. Iniciadores utilizados na PCR da região C específicos para GI (SRI-
1/SRI-2) e GII (MON381/MON383) 

 

4.5.4 Sequenciamento  

Foi realizada a reação de PCR utilizando os iniciadores específicos para GII CAP 

C/D1/D3 descritos por Vinjé et al (2004) para o gene do capsídeo (região D) 

(Figura 6) em 20 amostras GII disponíveis do total de 51, sendo 13 provenientes 

de crianças sintomáticas e sete de assintomáticas. O cDNA (10 µL) foi adicionado 

a um volume final de reação de PCR de 25 L contendo 1,5 mM de MgCl2, 200 M 

de cada dNTP (InvitrogenTM, Brasil), 2 pmol de cada iniciador, 1,5 unidades de 

Platinum® Taq DNA polimerase (InvitrogenTM, Brasil) e tampão de reação (20 mM 

de tris-HCl pH 8,4, 50 mM de KCl). A amplificação ocorreu nas condições descritas 

previamente por Vinjé et al (2004) (Quadro 4). 
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Temperatura (°C) Tempo Número de ciclos 
95 3 min 1 
94 1 min  
44 1 min 40 
72 1 min  
72 10 min 1 
4 ≤ 24 h 1 

Quadro 4. Programa de amplificação utilizado na reação em cadeia pela 
polimerase para região D (GII). 

 
Iniciador Seqüência  

(5’-3’) 

Posição no 

genoma viral (nt) 

CAP C CCT TYC CAK WTC CCA YGG 6667-6684 

CAP D1 TGT CTR STC CCC CAG GAA TG 6432-6451 

CAP D3 TGY CTY ITI CCH CAR GAA TGG 6432-6452 

Tabela 3. Iniciadores utilizados na reação em cadeia pela polimerase da  

região D. 

 

Os amplicons de 253 pb obtidos na PCR foram purificados seguindo as 

recomendações do fabricante do Kit QIAquick PCR Purification e quantificado em 

gel de agarose 1%, utilizando Low DNA Mass Ladder (InvitrogenTM, Brasil) como 

padrão molecular. Os produtos de PCR foram seqüenciados utilizando um ABI 

Prism 3100 Genetic Analyzer e Big Dye Terminator Cycle Sequencing Kit v.3.1 

(Applied Biosystems) nas duas direções utilizando os mesmos iniciadores 

individualmente como nas reações de amplificação. Colunas Centri-Sep (Princeton 

Separations®, CA) foram utilizadas para purificação dos produtos de reação de 

seqüenciamento de acordo com as recomendações do fabricante. 

O sequenciamento e a análise filogenética foram realizados no Laboratório de 

Virologia Comparada, Referência Regional em Gastroenterite Viral, do Instituto 

Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, em colaboração com Dr. José Paulo Gagliardi Leite 

e Dra. Marize Pereira Miagostovich. 
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4.5.5 Análise Filogenética e Número de acesso à seqüência de nucleotídeo 

As seqüências de nucleotídeo obtidas no estudo foram alinhadas e editadas 

utilizando o BioEdit Sequence Alignment Editor (Hall, 1999), armazenadas no 

database GenBank e comparadas com seqüências disponíveis, incluindo 

seqüências referências de cada genótipo. A árvore filogenética foi construída 

utilizando o programa MEGA versão 3.1 (Kumar et al, 2004) pelo método neighbor-

joining, com a distância genética calculada pelo modelo Kimura parâmetro 

utilizando 2000 pseudo-replicas. 

Os dados da seqüência de nucleotídeo relatados no estudo foram submetidos ao 

Genbank com os seguintes números de acesso: BraGII/4/2003-ES001 FJ216939, 

BraGII/4/2003-ES003 FJ216940, BraGII/4/2003-ES008 FJ216941, BraGII/4/2003-

ES014 FJ216942, BraGII/4/2003-ES017 FJ216943, BraGII/4/2003-ES020 

FJ216944, BraGII/4/2003-ES029 FJ216945, BraGII/4/2003-ES035 FJ216946, 

BraGII/4/2003-ES040 FJ216947, BraGII/4/2004-ES272 FJ216948, BraGII/14/2003-

ES071 FJ216949, BraGII/8/2004-ES343 FJ216950, BraGII/3/2003-ES096 

FJ216951, BraGII/3/2003-ES130 FJ216952, BraGII/3/2003-ES149 FJ216953, 

BraGII/3/2003-ES180 FJ216954, BraGII/3/2003-ES198 FJ216955, BraGII/3/2003-

ES203 FJ216956, BraGII/3/2004-ES265 FJ216957, BraGII/6/2004-ES315 

FJ216958, BraGII/6/2004-ES332 FJ216959. 

 

4.5.6 Quantificação de RNA de norovírus pela PCR em Tempo Real (qPCR) 

Os iniciadores e as sondas fluorescentes utilizados na reação de PCR em Tempo 

Real são específicos para a junção ORF1-ORF2. Os iniciadores COG1F / COG1R 

e as sondas Ring1(a)-TaqMan Probe / Ring1(b)-TP foram utilizados para detectar 

cepas de NoVs GI e os iniciadores COG2F / COG2R e a sonda RING2-TP foram 

utilizados para detectar NoVs GII (Kageyama et al, 2003). 

A PCR em Tempo Real foi realizada utilizando 5 µL de cDNA, 12,5 µL de Taq 

Man® Universal PCR Master MIX (Applied Biosystems, Branchbug, Nova Jersey, 

EUA), 600 nM de cada iniciador (COG1F / COG1R ou COG2F / COG2R) e 250 nM 
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de cada sonda (Ring1(a)-TP / Ring1(b)-TP ou RING2-TP), ambos descritos por 

Kageyama et al (2003). O protocolo de Kageyama et al foi modificado e adaptado 

para o ABI 7500 (Applied Biosystems®, Foster City, CA) (Ferreira et al, 2008). 

Depois de cada procedimento, uma curva padrão específica para GI e para GII foi 

gerada por diluição seriada na base 10 (107 a 101 cópias) dos plasmídios cDNA GI 

e GII purificados. Plasmídios padrões contendo produtos de PCR da junção ORF1-

ORF2 foram com cepas protótipos NoVs GI e GII, conforme descrito previamente 

(Ferreira et al, 2008). 

A qPCR foi realizada no Laboratório de Virologia Comparada, Referência Regional 

em Gastroenterite Viral, do Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro. 

 

 

Fluxograma 1. Representação esquemática do processamento das amostras 
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4.6 Soluções e Reagentes 

4.6.1 Tampão para preparo de suspensão fecal 

 

4.6.1.1 Tampão Tris/CaCl2 (0.01M/0,0015M) pH 7.2 

Tris base 0,01M (Invitrogen – Faraday Ave., Carlsbad CA, USA)…………1,21 g 

Cloreto de cálcio 0,0015M (Dinâmica, Brasil).............................................. 0,22 g 

Água Milli-Q q.s.p...................................................................................... 1.000 mL 

 

4.6.2 Reagentes utilizados na extração 

 

4.6.2.1 Sílica 

Dióxido de sílica (Sigma)................................................................................. 60 g 

Água destilada q.s.p. .................................................................................. 500 mL 

Modo de preparo 

 Homogeneizar e decantar por 24 h em proveta; 

 Descartar por aspiração cuidadosa de 430 mL do sobrenadante; 

 Completar o volume para 500 mL, homogeneizar e deixar descansar por 5 

h; 

 Descartar 440 mL do sobrenadante por aspiração; 

 Dentro de proveta adicionar 600 µL de HCl (o pH deve estar em 2); 

 Colocar uma barra magnética na proveta e com agitação coletar a sílica, 

que é aliquotada em frascos âmbar tratados com DEPC. 
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4.6.2.2 Tampão L2 

Isotiocianato de guanidina (Gibco BRL.) ..................................................... 120 g 

Tris-HCl 0,1 M, pH 6,4 (InvitrogenTM, Brasil) ……….........................................100 mL 

 

4.6.2.3 Tampão L6 

Triton X-100 .................................................................................................... 2,6 g 

Isotiocianato de guanidina (Gibco BRL) .......................................................... 120 g 

EDTA 0,2M pH 8,0 (Sigma) …………………………………………….…..……..22 mL 

Tris-HCl 0,1 M, pH 6,4 (InvitrogenTM, Brasil) ……………………..…..…..……..100 mL 

 

4.6.2.4 Etanol 70% 

Etanol PA (Dinâmica) .......................................................................................70 mL 

Água Milli-Q q.s.p. ..........................................................................................100 mL 

 

4.6.3 Soluções para gel de agarose 

4.6.3.1 Gel de agarose 1,5% 

Agarose (BioRad) ..............................................................................................1,5 g 

Água destilada q.s.p ..................................................................................... 100 mL 

 

4.6.3.2 Tampão de arrasto (Loading solution) 

Azul de Bromofenol 5% ................................................................................. 1,6 mL 

Sacarose ............................................................................................................ 16 g 

Dodecil Sulfato de Sódio ................................................................................... 0,2 g 

EDTA 0,1M pH 8,0 q.s.p …………………………………………………...………40 mL 
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4.6.3.3 Tampão de corrida Tris-Borato-EDTA 10X pH 8,4 

Tris-HCl (InvitrogenTM, Brasil) ....................................................................... 121,14 g 

Ácido bórico  (Promega Corporation, WI - USA) .......................................... 61,83 g 

EDTA (Sigma) ................................................................................................. 5,84 g 

Água destilada q.s.p ................................................................................... 1000 mL 

  

4.6.3.4 Brometo de Etídio 0,5 µg/mL 

Brometo de Etídeo (Sigma) ............................................................................ 7,5 µL 

Água destilada q.s.p ....................................................................................... 15 mL 
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5 RESULTADOS 

O resumo dos resultados obtidos pode ser observado no Fluxograma 2. 

5.1 Detecção de norovírus por reação em cadeia pela polimerase após 
transcrição reversa (RT-PCR) – Região B 

NoVs foram detectados em 16,3% do total de amostras analisadas (52/319) sendo 

17% (40/229) e 13% (12/90) nas crianças sintomáticas e assintomáticas, 

respectivamente. O fragmento de 213 pb do gene da RNA polimerase pode ser 

observado após resolução em gel de agarose, conforme figura 7. 

Todas as amostras foram testadas anteriormente para a presença de rotavírus A 

(Sadovsky, 2005). Houve cinco infecções mistas de NoV e rotavírus A, todas em 

crianças sintomáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Eletroforese em gel de agarose a 1,5% corado com brometo de etídio de 
produtos de amplificação (213 pb) de norovírus obtidos com pares de iniciadores 
para região B (RNA polimerase viral) (MON 431/433 e MON 432/434). PM: padrão 
de peso molecular de 100 pb; colunas 1-8, 10: amostras positivas; coluna 9: 
amostra negativa; coluna 11: controle negativo; coluna 12: controle positivo. 
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5.2 Determinação do Genogrupo por reação em cadeia pela polimerase - 

Região C 

Das 52 amostras positivas para NoVs (PCR da região B) submetidas à reação de 

PCR com iniciadores para Região C para determinação de genogrupo, 44 (85%) 

foram genogrupadas, sendo 43 GII e uma GI, enquanto oito (15%) foram não 

determinadas (Fluxograma 2). 

Das 40 amostras de crianças sintomáticas positivas pela RT-PCR para região B, 

35 foram positivas para GII na PCR da região C e as cinco restantes, foram 

negativas tanto para GI como para GII (Fluxograma 2). 

Das 12 amostras de pacientes assintomáticos, oito foram positivas para GII e uma 

para GI na PCR, enquanto três foram negativas tanto para GI como para GII 

(Fluxograma 2). 

Os fragmentos de 316 pb e 322 pb do gene do capsídeo presente nas amostras 

pertencentes à GI e GII, respectivamente, foram observados em gel de agarose 

(Figuras 8 e 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 8. Eletroforese em gel de agarose corado com brometo de etídio de produto 
de amplificação (316 pb) de norovírus GI obtido com pares de iniciadores para 
região C do capsídeo viral (SRI-1/SRI-2). PM: padrão de peso molecular de 100 
pb; coluna 1: amostra positiva; coluna 2: controle negativo. 
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Figura 9. Eletroforese em gel de agarose corado com brometo de etídio de 
produtos de amplificação (322 pb) de norovírus GII obtidos com pares de 
iniciadores para região C do capsídeo viral (MON381/MON383). PM: padrão de 
peso molecular de 100 pb; coluna 1: amostra negativa; colunas 2-10: amostras 
positivas; coluna 11: controle negativo. 

 

5.3 Sequenciamento 
Das 51 cepas GII, 20 foram submetidas à reação de seqüenciamento parcial da 

região D do capsídeo, sendo 13 provenientes de amostras de crianças 

sintomáticas e sete de crianças assintomáticas (Fluxograma 2). 

A análise de seqüenciamento classificou as vinte cepas em cinco genótipos: 45% 

GII/4 (n=9), 35% GII/3 (n=7), 10% GII/6 (n=2), 5% GII/8 (n=1) e 5% GII/14 (n=1) 

(Figura 10). As cepas apresentaram até 38,9% de divergência na seqüência de 

nucleotídeos. O máximo de divergência nucleotídica observada entre as cepas do 

mesmo genótipo foi de 20,6%; 18,7% e 6,6% para GII/4, GII/6 e GII/3, 

respectivamente. Nove GII/4 (45%), 1 GII/3 (5%), 2 GII/6 (10%) e 1 GII/14 (5%) 

foram detectadas em crianças sintomáticas, enquanto 6 GII/3 (86%) e 1 GII/8 

(14%) foram detectadas em crianças assintomáticas (Tabela 4 e Fluxograma 2). 

Os genótipos GII/4, GII/6 e GII/14 foram observados somente em sintomáticas e 

GII/8 somente em assintomática (Tabela 4 e Fluxograma 2). 

Das oito cepas não genogrupadas pela PCR para a região C, três foram 

genotipadas, sendo que duas corresponderam a GII/6 e uma a GII/8. 

A distribuição dos genótipos por municípios de origem pode ser observada na 

Tabela 4 e na Figura 12. 
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 ES-003

 ES-017

 ES-014

 ES-035

 ES-020

 ES-008

 ES-040

 ES-272

 Norovirus Hu/GII-4/Bra (DQ997035)

 Norovirus Hu/GII-4/Bra (DQ857340)

 GII/4(X76716)
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 ES-071

 GII/14(AY130761)

 GII/9(AY038599)

 ES-343

 GII/8(AF195848)
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Figura 10. Análise filogenética baseada na sequência parcial do gene do capsídeo 
de 20 cepas de norovírus GII detectadas em crianças sintomáticas de até três 
anos de idade em um hospital pediátrico em Vitória-ES no período de fevereiro de 
2003 a junho de 2004. Cepas referência GII estão escritas em preto e os números 
de acesso ao GenBank estão entre parênteses. Cepas de norovírus genotipadas 
neste estudo estão em itálico. 
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Genótipo Nº amostra 
Apresentação 

clínica 
Procedência 

log10 /g de 
fezes 

GII/4 1 Sintomático Vitória 8,67 

 3 Sintomático Vitória 7,28 

 8 Sintomático Serra 8,46 

 14 Sintomático Serra 9,73 

 17 Sintomático Serra 8,65 

 29 Sintomático Cariacica 8,45 

 35 Sintomático Serra 9,04 

 40 Sintomático Cariacica 6,68 

 272 Sintomático Serra 8,66 

GII/3 96 Sintomático Serra 9,50 

 130 Assintomático Serra 7,23 

 149 Assintomático 
Outros 

estados 
8,83 

 180 Assintomático Serra 7,92 

 198 Assintomático 
Sem 

identificação 
7,83 

 203 Assintomático Serra 7,85 

 265 Assintomático 
Outros 

estados 
8,78 

GII/6 315 Sintomático 
Interior do 

estado 
9,85 

 332 Sintomático Serra 6,89 

GII/8 343 Assintomático Vitória 6,92 

GII/14 71 Sintomático Serra 11,06 

Tabela 4. Distribuição dos genótipos de norovírus de acordo com apresentação 
clínica, procedência das amostras e carga viral. 
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Fluxograma 2. Representação esquemática dos resultados obtidos. 
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5.4 Quantificação de RNA viral nas fezes 
A concentração de RNA viral nas fezes variou de 53,7 x 103 (104,72) a 11,6 x 1011 

(1011,06) e de 6,8 x 105 (105,83) a 6,75 x 108 (108,83) cópias de RNA viral por grama 

de fezes para crianças sintomáticas e assintomáticas, respectivamente. As médias 

da concentração de RNA viral foram de 4,6 x 109 (108,00) nas crianças sintomáticas 

e de 1,44 x 108 (107,27) nas assintomáticas. As crianças sintomáticas apresentaram 

mediana de concentração fecal de 2,5 x 108 (108,39) versus 1,7 x 107 (107,15) cópias 

de RNA viral / g fezes nas assintomáticas, o que corresponde a 1,2 unidades de 

log maior nas crianças sintomáticas (Gráfico 1). Estratificando a carga viral obtida, 

observa-se que 25% (16/40) e 83% (10/12) das amostras de crianças sintomáticas 

e assintomáticas, respectivamente, apresentaram concentração de RNA viral fecal 

até 7,99 log10 de cópias de RNA por grama de fezes (Tabela 5). 

As medianas de carga viral de crianças sintomáticas infectadas somente com 

NoVs (n=35), de crianças sintomáticas positivas para NoVs e rotavírus A (n=5) e 

de crianças assintomáticas (n=12) foram 8,46; 5,76 e 7,15 log10 cópias de RNA por 

grama de fezes, respectivamente (Gráfico 1). Teste t para variáveis independentes 

revelou diferença significativa entre infecção simples e co-infecção (p=0,003) e, 

infecção simples entre pacientes sintomáticos e assintomáticos (p=0,011). 

 

Faixas log10 / g 

de fezes 
Sintomáticos % cumulativa Assintomáticos % cumulativa 

4,00 - 5,99 6 15 1 8,3 

6,00 - 7,99 10 40 9 83 

8,00 - 9,99 22 95 2 100 

10,00 - 11,99 2 100 0 100 

TOTAL 40  12  

Tabela 5. Faixas de concentração viral em logaritmo / g fezes de crianças 
sintomáticas e assintomáticas. 
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Gráfico 1. Boxplot do log10 da concentração de RNA viral / g fezes de casos de 
norovírus em crianças sintomáticas co-infectadas ou não com rotavírus A e de 
crianças assintomáticas. NoV sint: no total de crianças sintomáticas não co-
infectadas com rotavírus A; NoV assint: em crianças assintomáticas; 
NoV+Rotavírus A: somente casos de co-infecção das crianças sintomáticas; Sint 
total: no total de crianças sintomáticas co-infectadas e não co-infectadas com 
rotavírus A. 

 

5.5 Distribuição de casos positivos para norovírus conforme idade das 
crianças infectadas 

A distribuição de casos positivos para norovírus conforme idade estratificada das 

crianças revelou que 55% (22/40) e 18% (2/11) das crianças sintomáticas (Tabela 

6) e assintomáticas foram infectadas pelo NoV no primeiro ano de vida, 

respectivamente. 
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Idade 
estratificada 

Sintomáticos 
% (n/total) 

% 
cumulativa 

Assintomáticos 
% (n/total) 

% cumulativa 

0-6m 25 (10/40) 25 9 (1/11) 9 

7-12m 30 (12/40) 55 9 (1/11) 18 

13-24m 40 (16/40) 95 73(8/11) 91 

>24m 5 (2/40) 100 9 (1/11) 100 

Tabela 6. Idade estratificada das crianças sintomáticas e assintomáticas positivas 
para norovírus. 

 

5.6 Principais manifestações clínicas 
Das crianças sintomáticas infectadas pelos NoVs, diarréia e vômito foram ambos 

observados em 97,5% (Tabela 7). Estratificação da idade das crianças (< 1 ano e 

> 1 ano) e correlação com as manifestações clínicas pode ser observada na 

Tabela 7. Relação entre a carga viral e as manifestações clínicas pode ser 

observada no Anexo 4). 

Idade 

(m) 

Manifestações Clínicas 

% (n/total) 

 Diarréia Vômito Febre  Sintoma 
resp. 

Anorexia Dor 
abdom.  

0-12 95,5 

(21/22) 

100 

(22/22) 

62 

(13/21) 

66,6 

(14/21) 

63,6 

(14/22) 

54,5 

(12/22) 

>12 100 

(18/18) 

94,4 

(17/18) 

44,4 

(8/18) 

33,3 

(6/18) 

62,2 

(13/18) 

44,4 

(8/18) 

total 97,5 

(39/40) 

97,5 

(39/40) 

53,8 

(21/39) 

51,3 

(20/39) 

67,5 

(27/40) 

50 

(20/40) 

Tabela 7. Estratificação da idade e principais manifestações clínicas. 
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Contato com outros indivíduos com diarréia foi relatado por 15% do grupo de 

crianças sintomáticas, enquanto nenhum contato foi relatado dentre as 

assintomáticas positivas para NoVs. 

 

5.7 Procedência das amostras positivas para norovírus em crianças 
sintomáticas e assintomáticas 

Sessenta e nove porcento (36/52) das crianças positivas para NoVs foram 

procedentes dos municípios de Serra (n= 24) e de Cariacica (n= 12) (Figura 11). 

Dos casos positivos 42% (5/12) dos assintomáticos foram provenientes dos 

municípios de Serra e 77,5% (31/40) dos casos sintomáticos foram provenientes 

dos municípios de Serra e Cariacica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

F 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Procedência das amostras de 
fezes coletadas para o estudo e relação 
dos casos positivos para norovírus 
conforme município de origem. 
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5.8 Distribuição de norovírus e dos genótipos de norovírus por mês de coleta 

das amostras de fezes e por município de origem 

Os casos positivos foram detectados durante todo o período de coleta, sendo mais 

freqüentes entre os meses de março a agosto do ano de 2003, coincidindo com a 

maior freqüência de coleta das fezes (Gráfico 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Distribuição dos casos positivos para norovírus de 
acordo com os meses de coleta das fezes 

A distribuição dos genótipos em relação aos meses de coleta/detecção de 

norovírus, podem ser observados no Gráfico 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 Distribuição dos 20 genótipos de norovírus de acordo com 
os meses de coleta 
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A distribuição dos genótipos detectados de acordo com o município de origem das 

amostras pode ser observada na Figura 12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

5.8 Dados metereológicos 

A distribuição dos casos positivos para NoVs por total de amostras coletadas no 

período compreendido entre fevereiro de 2003 e setembro de 2004 em relação à 

umidade relativa do ar e queda pluviométrica pode ser observada no Gráfico 4. 

 

Figura 12. Distribuição dos genótipos de norovírus 
(n=20) de acordo com os municípios de coleta. 
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Gráfico 4. Distribuição dos casos positivos para norovírus de acordo com 
o clima no período de coleta das amostras. 
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6 DISCUSSÃO 
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6 DISCUSSÃO 

Os NoVs são a principal causa de surtos de gastroenterite em todo o mundo 

(Akihara et al, 2005; Sasaki et al, 2006; Fukuda et al, 2008). Com incrementos na 

metodologia de diagnóstico laboratorial baseado na detecção do ácido nucléico 

viral por RT-PCR no final do século anterior, passaram a ser reconhecidos também 

como importantes causas de gastroenterite endêmica e de hospitalizações (Iritani 

et al, 2003; Guntapong et al, 2004; Hansman et al, 2004; Phan et al, 2005; Victoria 

et al, 2007; Ribeiro et al, 2008). 

Poucos são os estudos realizados no Brasil que evidenciaram os NoVs como 

causa de gastroenterite ou que determinaram os genótipos ou ainda, a 

concentração de RNA viral nas fezes (Anexo 1). Este estudo pesquisou NoVs por 

meio de RT-PCR em amostras fecais obtidas de crianças até três anos de idade, 

com e sem sintomas de gastroenterite, atendidas no pronto socorro de um hospital 

pediátrico de referência em Vitória-ES. Os NoVs foram detectados em 17% 

(40/229) das crianças sintomáticas, sendo que cinco delas (5/40) também eram 

positivas para rotavírus A. Um estudo de revisão, recentemente publicado, mostrou 

os NoVs como responsáveis por 12% dos casos de gastroenterite moderada e 

grave em crianças de até cinco anos de idade (Patel et al, 2008). No Brasil, a 

maioria dos estudos relatam NoVs em indivíduos hospitalizados (Borges et al, 

2006; Castilho et al, 2006; Victoria et al, 2007; Nakagomi et al, 2008; Ribeiro et al, 

2008 – Anexo 3). Somente um estudo descreveu NoVs em crianças (≤10 anos) 

atendidas em uma emergência e em unidade de saúde, encontrando prevalência 

de 15%, semelhante à prevalência encontrada neste estudo (Soares et al, 2007) 

(Anexo 3). 

Vômito e diarréia foram as principais manifestações clínicas observadas dentre as 

crianças infectadas, presentes, ambos, em 97% dos casos. Anorexia, dor 

abdominal, febre e sintomas respiratórios também foram observados, porém em 

aproximadamente metade das crianças infectadas, exceto anorexia que, que foi 

observada em 67,7% (Tabela 8). Relatos clínicos descrevem o vômito como uma 

manifestação importante na infecção por NoVs, porém, normalmente, menos do 



68 
 

que foi observado neste estudo, independente da faixa etária ou da gravidade da 

doença (Rockx et al 2002; Lopman et al, 2004; Soares et al, 2007; Ferreira et al, 

2008; Tsang et al, 2008). Entretanto, vômito, como uma manifestação clínica 

proeminente, está de acordo com estudos anteriores por esse mesmo grupo de 

pesquisa, que o observou em 100% de crianças de até doze anos de idade 

hospitalizadas em Vitória com gastroenterite por NoVs (Ribeiro et al, 2008). Por 

outro lado, Soares et al (2007) observaram febre como o sintoma mais freqüente 

em pacientes hospitalizados ou não, presente em 40% dos casos, seguido por 

vômito em apenas 33% dos casos em ≤ 10 anos. Há estudos que descrevem 

vômito ser menos freqüente em crianças menores de um ano e em pacientes 

hospitalizados (Rockx et al, 2002; Lopman et al, 2004) o que não foi observado no 

presente estudo. 

NoVs também foram detectados em crianças assintomáticas (13%), sem 

manifestação de envolvimento gastrointestinal, mas que foram ao PS com outra 

queixa clínica qualquer. De nenhuma delas foi relatado pelo responsável contato 

com indivíduos apresentando sintomas de gastroenterite. Porém, como se trata de 

estudo de amostras obtidas de corte transversal, não dispomos de informação 

quanto ao desenvolvimento posterior desses sintomas nas crianças. Relatos 

descrevendo NoVs presentes em crianças e adultos assintomáticos foram 

previamente descritos em taxas variando de 1,4% a até 49,2% (Matson et al, 1990; 

Grohmann et al, 1991; Thornton et al, 2002; Gallimore et al, 2004a; Akihara et al, 

2005; Olesen et al, 2005; Castilho et al, 2006; Garcia et al, 2006; Amar et al, 2007; 

Mônica et al, 2007; Ozawa et al, 2007; Okabayashi et al, 2008). No Brasil, existem 

apenas dois relatos de NoVs em assintomáticos (Parks et al, 1999; Castilho et al, 

2006). Em estudo realizado em Pernambuco, Parks et al (1999) encontraram três 

amostras positivas para NoVs de indivíduos controle (todas pertencentes a GI). 

Castilho et al (2006) em estudo realizado em São Paulo, entre agosto de 1995 e 

novembro de 1999, encontraram uma taxa de 36,4% (20/55) nas amostras de 

crianças controle menores de três anos. 
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A presença de NoVs em indivíduos assintomáticos não está adequadamente 

esclarecido até o momento. O não desenvolvimento da doença em voluntários 

pode ser justificada pelo polimorfismo dos receptores HBGAs, como no caso dos 

indivíduos não secretores e secretores tipo B, que são resistentes à infecção pelo 

vírus Norwalk (Parrino et al, 1977; Lindesmith et al, 2003; Hutson et al, 2005). Por 

outro lado, há relato de indivíduos voluntários que são secretores e que também se 

apresentaram resistentes ao vírus Norwalk, sugerindo que a resposta imunitária 

poderia ter uma contribuição, ou ainda, pode ser devido à presença de outros 

fatores ainda não conhecidos (Lindesmith et al, 2003). Entretanto, a resposta 

imunitária parece não proteger contra infecção, pelo contrário, a presença de 

anticorpos prévios parece ser indicativo de susceptibilidade a reinfecção (Gray et 

al, 1994). Portanto, aspectos multifatoriais estão provavelmente envolvidos no fato 

de uma parcela da população não apresentar sintomas mesmo estando infectados 

com os NoVs. De qualquer forma, esses dados mostram que os NoVs circulam na 

população em indivíduos saudáveis, o que, certamente, beneficia a transmissão 

desses vírus, já que requerem uma baixa dose infecciosa para desenvolver 

doença em indivíduos susceptíveis (Hutson et al, 2004). 

Não existe um padrão claro de sazonalidade descrita para os NoVs, embora vários 

estudos demonstrem a ocorrência em meses mais frios e secos do ano (Xi et al, 

1990; Hale et al, 2000; Mounts et al 2000; Green et al, 2002). Outros estudos 

relatam a ocorrência de pico de infecção por NoVs no verão, em Londres, e em 

final do inverno e início do verão, em estudo de amostras coletadas durante 18 

anos na Austrália (Wright et al, 1998; Lopman et al, 2003). No Brasil, Borges et al 

(2006) observaram a presença de Novs durante o ano todo (1998 a 2002) na 

região central do país, sendo que houve taxas de alta incidência nos meses de 

chuva. Também no Brasil, Victoria et al (2007) detectaram dois picos em meses 

secos no Rio de Janeiro, correspondente ao outono e a primavera. Dados 

semelhantes foram observados em crianças hospitalizadas em Vitória – ES, nos 

meses mais secos apesar de presentes em todo o período do estudo (Ribeiro et al, 

2008). Entretanto, Soares et al (2007) não encontraram nenhum padrão de 

sazonalidade durante os anos de 1998 a 2005 no Rio de Janeiro. No presente 
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estudo, os NoVs foram detectados em quase todos os meses de coleta das 

amostras, sendo observado um discreto aumento da freqüência dos casos 

positivos durante os meses de março a outubro de 2003, coincidindo com meses 

com menos dias de chuva. Porém, devido ao limitado número de amostras e ao 

curto período do estudo (17 meses), não é possível fazer correlação segura com 

os dados metereológicos. Estudos abrangendo período maior de tempo poderão 

trazer contribuições neste sentido. 

Conforme anteriormente citado, são descritos atualmente sete genogrupos de 

NoVs que causam infecção em humanos, sendo GI e GII os mais amplamente 

descritos (Phan et al, 2007). A determinação do genogrupo por PCR com os 

iniciadores para a região C permitiu diferenciar 85% das cepas como GI e GII, 

enquanto que a PCR em tempo real para a junção ORF1-ORF2 caracterizou 

eficientemente todas as 52 cepas NoVs, apresentando uma alta sensibilidade. 

Conforme Kageyama et al (2003), a região de junção ORF1-ORF2 é considerada 

muito conservada no genoma dos NoVs, sendo um bom alvo para desenho de 

iniciadores para reação de amplificação, tornando o ensaio muito sensível para 

genogrupagem. 

Os genogrupos I e II são os principais responsáveis pela maioria dos casos de 

infecção por NoVs humanos (Atmar & Estes, 2006; Donaldson et al, 2008). A 

maioria das cepas deste estudo pertenceu a GII (51/52) e somente uma a GI (de 

uma criança assintomática). Esses dados corroboram estudos prévios que 

mostram GII como o genogrupo mais prevalente no mundo, responsável por surtos 

e casos esporádicos (Farkas et al, 2000; Kirkwood and Bishop, 2001; Phan et al, 

2006a; Khamrin et al, 2007; Fukuda et al, 2008). 

No Brasil, poucos estudos determinaram o genogrupo de NoVs e mostram GII 

como responsável por mais de 90% dos casos em crianças hospitalizadas 

(Castilho et al, 2006; Victoria et al, 2007) e em surtos (Gallimore et al, 2004b; 

Campos et al, 2007; Ferreira et al, 2008) (Anexo 3). Exceções foram observadas 

com os dados obtidos por Parks et al (1999), que das 15 amostras seqüenciadas 
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11 (73%) pertenceram a GI; e Soares et al (2007), que mostraram GII em somente 

52,3%, sendo os demais 47,6% constituídos por GI (Anexo 3). 

Para a realização da reação de sequenciamento, este estudo utilizou iniciadores 

direcionados para a região D do genoma dos NoVs, que é considerada muito 

eficiente para o sequenciamento, uma vez que corresponde à região C-terminal da 

proteína VP1, onde se encontram epítopos envolvidos na ligação dos vírus aos 

HBGAs (Vinjé et al, 2004). 

A análise filogenética das cepas de NoVs evidenciou vários genótipos: GII/3, GII/4, 

GII/6, GII/8 e GII/14, revelando a maior diversidade das cepas de NoV relatadas no 

Brasil durante um determinado período. Não há relatos prévios de genótipos de 

NoVs na área geográfica do estudo. Entretanto, os genótipos GII/4, GII/3 e GII/6 

aqui detectados, além de GII/9 e GII/2, não detectados neste estudo, foram 

relatados em estudos realizados no Rio de Janeiro, na Bahia e em São Paulo 

(Gallimore et al, 2004b; Castilho et al, 2006, Victoria et al, 2007; Campos et al, 

2008; Ferreira et al, 2008) (Anexo 3). GII/4 foi o genótipo mais prevalente neste 

estudo, seguido por GII/3. GII/4 é considerado o genótipo mais prevalente na 

maioria dos estudos no mundo (Guntapong et al, 2004; Kirkwood et al, 2005; Phan 

et al, 2005; Medici et al, 2006; Wu et al, 2006; Fukuda et al, 2008; Yoon et al, 

2008) assim como no Brasil (Castilho et al, 2006; Campos et al, 2008; Ferreira et 

al, 2008) (Anexo 3).  

Há aproximadamente 20 anos que as cepas GII/4 predominam mundialmente e 

são responsáveis por uma pandemia de surtos de NoVs (Noel et al, 1999; 

Kroneman et al, 2008). Desde que o genótipo GII/4 emergiu em meados da 

década de 1980, sugere-se que tenha evoluido notavelmente. Acredita-se que a 

persistência desse genótipo na população humana se deva a dois mecanismos: (a) 

drift antigênico nos domínios que se ligam aos receptores, alterando a ligação aos 

HBGAs e, (b) escape de imunidade pré-existente devido a alteração de 

imunogenicidade através de drift antigênico no domínio P2 de VP1 (Donaldson et 

al, 2008; Lindesmith et al, 2008). 
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Subgenótipos GII/4 de NoVs são descritos alternar em persistência por anos na 

população (Camberwell e Grimsby), com emergência de novas cepas epidêmicas 

(Farmington Hills, Hunter e Sakai) (Donaldson et al, 2008; Lindesmith et al, 2008). 

Além dos subgenótipos, alguns relatos mostram que certas cepas podem 

predominar temporariamente em uma determinada área geográfica, alternando 

com outros genótipos, sugerindo diferentes virulências ou imunidade protetora 

contra o genótipo, restringindo a circulação viral (Noel et al, 1999; White et al, 

2002; Hansman et al, 2004). Isso pode ser observado em alguns estudos 

realizados no Japão, onde GII/4 alternou com GII/3 (Phan et al, 2005, 2006a, 

2006b, 2007). 

GII/3, o segundo genótipo mais comum (35%) detectado neste estudo, foi 

observado entre maio de 2003 e janeiro de 2004, período em que GII/4 não foi 

detectado, evidenciando circulação de GII/3 na ausência aparente de GII/4 

(Gráfico 4). Entretanto, este estudo foi limitado pelo curto período do estudo e pelo 

pequeno número de amostras. 

No Brasil, GII/3 foi descrito corresponder a 8,8% das cepas obtidas de crianças e 

de adultos jovens hospitalizados em um relato recente no estado da Bahia 

(Campos et al, 2008) e foi responsável por um surto em uma creche no Rio de 

Janeiro (Gallimore et al, 2004b). 

De modo interessante, nossos resultados revelaram GII/3 predominantemente em 

crianças assintomáticas e em porcentagem alta entre os genótipos descritos neste 

grupo (85,7%). Somente dois estudos descreveram GII/3 em assintomáticos, mas 

somente em indivíduos adultos (Ozawa et al, 2007; Okabayashi et al, 2008). O 

achado de GII/3 preferencialmente em crianças assintomáticas, pode ser devido 

ao padrão de ligação deste genótipo a receptores HBGAs presente na população. 

Harrington et al (2002, 2004) e Huang et al (2003, 2005) descreveram oito padrões 

de ligação de diferentes genótipos de NoVs aos diferentes receptores HBGAs 

sugerindo susceptibilidade diferencial de população em relação aos genótipos 

circulantes de NoVs. Noda et al (2008), comparando surtos causados por 

diferentes genótipos de NoVs, mostraram que o genótipo GII/3 estava relacionado 
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a uma taxa de acometimento inesperadamente maior do que a causada por outros 

genótipos, inclusive, em relação a GII/4, sugerindo que GII3 apresentaria maior 

transmissibilidade, infecciosidade e patogenicidade. Entretanto, estas informações 

não estão de acordo com os dados do presente estudo, em que seis das sete 

cepas foram encontradas em crianças assintomáticas. 

Os genótipos GII/8 e GII/14, também detectados neste estudo, apresentam uma 

distribuição mais restrita no mundo, sendo relatados predominantemente em 

países da Ásia como Japão, República da Koréia, Tailândia e Taiwan (Fukuda et 

al, 2008; Malasao et al, 2008; Okabayashi et al, 2008; Yoon et al, 2008). Fora da 

Ásia, GII/14 foi relatado na Irlanda (Waters et al, 2008), GII/8 na Espanha (Buesa 

et al, 2002) e ambos em Gana (Armah et al, 2006). Este foi o primeiro relato de 

GII14 e, juntamente com estudo realizado no Pará, de GII/8 no continente 

americano (Barreira et al, 2008a, 2008b; Gabbay et al, 2008). Ainda, trata-se do 

quarto relato de GII/14 no mundo (Barreira et al, 2008a, 2008b – Anexo 5). 

Das oito cepas não genogrupadas pela PCR para a região C, três foram 

seqüenciadas e determinadas como GII/6 e GII/8. Isso significa que a PCR 

detectou eficientemente todas as cepas genotipadas como GII/4, GII/3 e GII/14 

desse estudo, sugerindo que as outras cinco cepas não genogrupadas poderiam 

pertencer a genótipos diferentes desses. Estudos de sequenciamento poderiam 

evidenciar os genótipos das demais cepas e elucidar esta observação. 

Crianças sintomáticas apresentaram mediana de carga viral 1,2 unidades de 

logaritmo maior do que crianças assintomáticas, e estatisticamente significante 

quando analisado pelo teste t para variáveis independentes (p=0,011). Existe 

pouca informação na literatura a respeito da carga viral em indivíduos sintomáticos 

e assintomáticos. Embora Amar et al (2007) mencionem que a quantificação da 

carga viral pode indicar uma diferença entre esses dois grupos, sua afirmação é 

baseada em resultados preliminares e a carga viral não é demostrada. Entretanto, 

Ozawa et al (2007) descreveram carga viral em pacientes sintomáticos e 

assintomáticos e encontraram concentrações semelhantes em ambos os grupos. 

Portanto, tendo em vista que o presente estudo não foi desenhado para detectar 
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essas diferenças, mais estudos são necessários para melhor esclarecer esse 

achado. Independentemente da carga viral, a baixa dose infecciosa, previamente 

mencionada, o longo tempo de excreção, a ausência de imunidade persistente, 

várias fontes de infecção, a alta resistência ao ambiente, co-circulação de vários 

genótipos e, possivelmente, presença de variantes GII/4, colaboram para a 

transmissibilidade dos NoVs (Noel et al, 1999; White et al, 2002; Chan et al, 2006; 

Osawa et al, 2007; Kroneman et al, 2008). 

É notável que a carga de NoVs tenha sido significantemente mais baixa quando 

em infecção mista com rotavírus A em crianças sintomáticos em relação à infecção 

em que somente NoVs foi detectado como agente infeccioso (p=0,003). Apesar de 

esses dados terem sido obtidos com número limitado de casos, visto o estudo não 

ter sido desenhado com este propósito, isso pode sugerir que o rotavírus A poderia 

interferir em algum aspecto na replicação dos NoVs nos enterócitos. Experimentos 

in vitro podem vir a esclarecer essa hipótese, porém existe o desafio experimental 

da não permissividade das células à replicação dos NoVs. Entretanto, esse 

resultado preliminar sugere que, em casos de co-infecção com rotavírus A, não 

haveria agravamento dos sintomas clínicos pelos NoVs. 

Este estudo evidenciou os NoVs como uma importante causa de gastroenterite em 

crianças com até três anos de idade na região metropolitana de Vitória e revelou 

uma grande diversidade de cepas co-circulando na região no período do estudo. É 

o primeiro relato de genótipos de NoVs em humanos no estado do Espírito Santo e 

também o primeiro relato sobre concentração viral fecal. 
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7 CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 
 

7.1 Conclusões 

 NoVs foram uma importante causa de gastroenterite aguda em crianças 

com até três anos de idade e também encontrados em crianças assintomáticas; 

 Vômito e diarréia foram as principais manifestações clínicas observadas 

dentre as crianças infectadas em porcentagem maior do que o descrito na 

literatura; 

 NoVs foram detectados em todos os meses de coleta das amostras, sendo 

observado um discreto aumento da freqüência dos casos positivos durante os 

meses com menos dias de chuva; 

 A PCR para região B apresentou sensibilidade compatível com a PCR em 

tempo real; 

 A PCR em tempo real para a região de junção ORF1-ORF2 apresentou 

discriminação maior dos genogrupos do que a RT-PCR para região C (100% x 

85%); 

 O genogrupo GII foi o mais prevalente encontrado (98%); 

 O sequenciamento da região parcial do capsídeo (região D) permitiu a 

diferenciação de 20 cepas em vários genótipos: GII/3, GII/4, GII/6, GII/8 e GII/14, 

revelando a maior diversidade das cepas de NoV relatadas no Brasil durante um 

determinado período; 

 O genótipo GII.4 foi o mais prevalente em crianças sintomáticas, enquanto 

GII/3 apresentou-se em uma importante freqüência, predominando nas crianças 

assintomáticas; 

 Primeiro relato de GII/8 e de GII/14 no continente americano; 

 Crianças sintomáticas apresentaram concentração viral significantemente 

maior do que crianças assintomáticas; 
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 Concentração viral obtida de crianças infectadas com NoVs foi 

significativamente maior em relação àquelas co-infectadas com rotavírus A. 

 

7.2 Perspectivas 

 Estudo prospectivo com número maior de amostras de crianças com e sem 

sintomas gastroenterite para estudo dos genótipos circulantes a fim de avaliar a 

circulação das cepas; 

 O estudo em período mais longo poderá trazer informações sobre a 

ocorrência dos NoVs e as condições metereológicas; 

 Estudo de casos de coinfecção de NoVs e rotavírus A a fim de analisar 

carga viral em relação à infecção por somente NoVs poderá esclarecer se um dos 

vírus pode interferir na replicação do outro; 

 O estudo de número maior de amostras possibilitará obter mais informações 

sobre a diferença na carga viral entre indivíduos sintomáticos e assintomáticos. 
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9.2 Anexo 2: Aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências 
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9.3 Anexo 3: Estudos de Norovírus publicados no Brasil. 
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9.4 Anexo 4. Manifestações clínicas X concentração viral fecal. 
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9.5 Anexo 5: Artigo científico submetido ao Journal of Clinical Microbiology. 
 


