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RESUMO 

Os norovirus (NoV) são considerados vírus emergentes, sendo atualmente um dos 

principais agentes de surtos e casos esporádicos de gastrenterite aguda. Este estudo teve 

como objetivo determinar a frequência de infecções por NoV pela análise retrospectiva 

de casos de gastrenterite aguda ocorridos no estado do Rio de Janeiro em duas 

populações distintas, incluindo um grupo de crianças internadas em um hospital da rede 

pública de saúde e outro de crianças integrantes de uma creche, de modo a fornecer 

informações referentes à circulação destes vírus no Rio de Janeiro a partir da década de 

90.  Com este propósito a presença de NoV foi investigada em amostras fecais de 79 

casos de gastrenterite aguda ocorridos em crianças internadas no Hospital Municipal 

Getúlio Vargas Filho, no ano de 2003, em Niterói, e em  452 amostras provenientes  de 

casos de gastrenterite ocorridos na creche Bertha Lutz, na cidade do Rio de Janeiro, no 

período de 1994 a 2008. Métodos de amplificação genômica, PCR convencional e 

multiplex PCR em tempo real (Mrt PCR) foram utilizados para detecção e 

caracterização dos NoV do genogrupo (G) I e II. As amostras detectadas por ambos os 

métodos foram submetidas a um novo PCR para caracterização molecular pelo 

sequenciamento dos produtos obtidos. No primeiro estudo, os NoV foram detectados 

em 30,3% (24/79) dos casos internados, sendo caracterizados como: GII.4 (17), com 

três variantes: 2001, 2002, 2003; GII.6 (01); GII.21 (01), este último detectado pela 

primeira vez no Brasil. Os principais sintomas clínicos observados nas crianças, além da 

dirreia foram anorexia, dor abdominal, coriza, tosse e embora tenham sido detectadas 

diferenças nas proporções de casos positivos para o NoV em relação aos casos 

negativos, a análise estatística demonstrou que a frequência para o NoV não foi 

influenciada pelas manifestações clínicas avaliadas. Foi observado que crianças com um 

a dois anos de idade tem 4,2 vezes mais chances ter infecção por NoV quando 

comparadas com menores de um ano. E ainda foram caracterizados sete casos de 

infecção nosocomial por NoV GII.4. Em relação aos casos ocorridos na creche foram 

registrados 17 surtos sendo os NoV associados a 16 confirmando 33,8% (107/316) dos 

casos. Uma associação de 32,3% (44/136) também foi observada em casos esporádicos. 

A caracterização dos NoV detectados revelou a circulação de oito genótipos diferentes 

de GII, sendo GII.2; GII.3; GII.6; GII.7; GII.12; GII.14; GII.17,GII.4 e duas variantes 

(2001 e 2006b). As infecções por NoV ocorreram 2,29 vezes mais em crianças com 

quatro meses ou mais até os dois anos de idade quando comparadas ao grupo de maiores 

de dois até cinco anos de idade. Os casos positivos revelaram um aumento do número 

de infecções entre os meses de março e agosto, com um pico máximo em junho, 

coincidindo com o início do inverno. Com os dois estudos foi possível demonstrar a 

diversidade de genótipo de NoV. Nas amostras de origem hospitalar não foi 

caracterizado o GI, porém, esse genogrupo foi detectado nas amostras da creche, sendo 

GI.3 responsável por um surto ocorrido em 2000. Cinco variantes de GII.4 foram 

descritos. Os dados obtidos nestes estudos reforçam a importância da investigação dos 

NoV em casos de gastrenterite aguda, além de  disponibilizar sequencias nucleotídicas 

para futuras análises da evolução dos diferentes genótipos de NoV circulantes na  

população do Estado do Rio de Janeiro, Brasil. 

 

PALAVRAS CHAVES: Gastrenterite Aguda; Norovírus; Surto; Infecção 

Nosocomial 
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ABSTRACT 

Norovirus (NoV) are considered emerging viruses, and are currently considered one of 

the main agents of outbreaks and sporadic cases of acute gastroenteritis. This study 

aimed to determine the frequency of NoV infections by retrospective analysis of acute 

gastroenteritis cases occurred in the state of Rio de Janeiro, Brazil, in two distinct 

populations. , including a group of children admitted to a hospital of the Public Health 

Network and children of a nursery. In order to provide information concerning the 

circulation of these viruses in Rio de Janeiro from the 90's, the presence of NoV was 

investigated in fecal samples from 79 cases of acute gastroenteritis occurring in children 

admitted at the Municipal Hospital Getulio Vargas Filho, Niterói, in 2003, and in 452 

samples from cases occurring at Bertha Lutz day care center in the period of 1994 to 

2008. Genomic amplification methodologies, including PCR and multiplex real time 

PCR (Mrt PCR) for simultaneous detection and characterization of genogroup (G) I and 

II were used to detect NoV. The samples detected by both methods were subjected to a 

new PCR for molecular characterization by sequencing the products obtained. In the 

first study, NoV was detected in 30.3% (24/79) of hospitalized children, being 

characterized as GII.4, with three different variants: 2001, 2002, 2003; GII.6 and GII.21 

the latter was first detected in Brazil. The main clinical symptoms observed in children 

were anorexia, abdominal pain, runny nose, cough, diarrhea, and although there were no 

differences in the proportion of NoV positive samples when compared to negative 

cases, statistical analysis showed that the frequency for NoV was not influenced by 

clinical evaluation. It was observed that children aged two years old or less presented  

4.2 times increased chances to get NoV infection by NoV GII when compared with 

children aged one year old or less. It was also observed seven cases of nosocomial 

infection by NoV GII.4. The day care center recorded 17 outbreaks of NoV linked to 16 

confirmed outbreaks in 33.2% (107/316) of cases. An association of 33.8% (44/136) 

was also observed in sporadic cases. It was demonstrated the circulation of eight 

different NoV genotypes GII, and GII.2; GII.3; GII.6; GII.7; GII.12; GII.14; GII.17, and 

two variants GII.4 (2001 and 2006b). NoV infections occurred 2.29 times more in 

children aged four months old until the age of two years old when compared to the 

larger group of children aged two to five years of age. The positive cases showed an 

increase in number of infections between March and August, with a peak in June, 

coinciding with the onset of winter. These studies could demonstrate the genotypic 

diversity of NoV. In hospital samples GI was not characterized, however, this 

genogroup was detected in samples obtained from the day care, GI.3 being responsible 

for an outbreak in 2000. A great variety of genotypes were characterized in this period 

as well as the circulation of five variants of GII.4. The data from these studies reinforce 

the importance of NoV research in cases of acute gastroenteritis, and provide nucleotide 

sequences available for future analysis of the evolution of different NoV genotypes 

circulating in the state of Rio de Janeiro, Brazil.  

 

KEY WORDS: Acute Gastrenterite; Norovirus; Outbreak; Nosocomial Infection. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 GENERALIDADES DAS GASTRENTERITES 

 

O termo gastrenterite inclui uma variedade de estados patológicos do trato 

gastrointestinal, cuja principal manifestação é a diarreia, que pode vir acompanhada por náusea, 

vômito e dor abdominal, sendo em geral, um processo autolimitado, com duração aproximada 

de um a sete dias (WHO, 1988). No mundo, ocorrem por ano cerca de dois bilhões de casos de 

diarreia, sendo considerada uma das principais causas de morbidade e mortalidade infantil e é 

responsável por 1,3 milhão de mortes/ano. A diarreia em crianças mal nutridas ou 

imunocomprometidas pode levar a uma grande perda de fluidos seguida por desidratação grave 

podendo levar a morte, em especial, nesse grupo de risco (WHO, 2009). 

Nas últimas décadas, diversos fatores, entre eles: o uso crescente de terapia de 

reidratação oral, a queda dos índices de desnutrição, o aumento no número de crianças que 

recebem o aleitamento materno, o fornecimento de alimentos enriquecidos com vitaminas, o 

aumento da escolaridade feminina, as melhores condições de higiene e saneamento e a 

imunização contra sarampo, uma vez que a diarreia é uma das complicações importantes desta 

infecção, resultaram na queda nos índices de mortalidade por gastrenterite. Embora o risco de 

morte tenha diminuído a morbidade ainda mantém-se estável (Parashar et al., 2003; WHO, 

2009).  
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Diferentes agentes infecciosos tais como bactérias, protozoários e vírus, podem aderir ou 

invadir a mucosa intestinal, sendo agentes causadores das gastrenterites transmitidos pelo 

contato com água ou alimentos contaminados ou por contato direto com dejetos de pessoas 

infectadas. Do ponto de vista clínico, as gastrenterites agudas causadas por vírus não podem ser 

distinguidas daquelas causadas por bactérias (Parashar et al., 2003; Wilhelmi et al., 2003; WHO, 

2009). 

Métodos de biologia molecular demonstraram a real importância dos vírus na 

gastrenterite aguda a partir da década de 90 (Jiang et al., 1992a,b). Nessa década, somente 10% 

dos casos de hospitalizações por diarreia nos Estados Unidos da América (EUA) tinham seu 

agente infeccioso identificado. Desde então, mais de 20 microrganismos diferentes, entre 

bactérias, parasitos e vírus, foram identificados como agentes etiológicos e hoje, presume-se que 

a maioria dos casos de gastrenterite aguda seja de etiologia infecciosa. Ainda assim, a 

identificação do patógeno é realizada em uma pequena proporção dos casos. Entre os anos de 

1990 e 1992, de 30.000 pacientes hospitalizados com gastrenterite, 5,9% tiveram um agente 

bacteriano reconhecido, enquanto que os 94% restantes permaneceram sem diagnóstico (Glass 

et al., 2000). 

O diagnóstico da etiologia viral das gastrenterites foi estabelecido na década de 1970 

pelo uso da microscopia eletrônica (ME) e o primeiro agente viral identificado foi o vírus 

"Norwalk-like" (NLV) ou "small round structured viruses" (SRSV), posteriormente denominado 

norovírus (NoV) (Kapikian et al., 1972). Rotavírus (RV), astrovírus (AstV) e adenovírus (AdV) 

entéricos foram descritos em seguida e hoje representam os principais agentes da gastrenterite 

infantil aguda (Bishop et al., 1973; Appleton e Higgins, 1975; Flewett e Davies, 1976; Wilhelmi 

et al., 2003).  
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1.2 HISTÓRICO E CLASSIFICAÇÃO DOS NOROVÍRUS 

  

Zahorsky (1929) introduziu a expressão “winter vomiting disease” ao descrever uma 

doença altamente infecciosa que acontecia no inverno, cujas características clínicas 

predominantes eram vômito, dores abdominais e diarreia. Relatos subsequentes de surtos com as 

mesmas características foram descritos por diversos pesquisadores (Reimann et al., 1945 a, b; 

Gordon et al., 1947; Clark et al.,  1972; Lopman et al., 2002). 

 Durante as décadas de 40 e 50 os vírus já eram considerados agentes etiológicos da 

gastrenterite aguda, embora o envolvimento destes nas infecções fosse estabelecido apenas por 

exclusão (Gordon et al., 1947; Jordan e Gordon, 1953).  

 Em 1968, um surto de “winter vomiting disease” ocorreu entre estudantes e professores 

de uma escola elementar em Norwalk, Ohio, nos Estados Unidos (Adler e Zickl, 1969). No 

período de dois dias, 50% (116/232) dos estudantes e professores apresentaram um quadro de 

gastrenterite aguda, seguido por uma taxa de 32% de infecções secundárias em consequência 

dos contatos. As manifestações clínicas mais frequentes foram vômito/náusea (90%) e diarreia 

(38%), que persistiram por até 24 horas. Casos secundários ocorreram em 32,3% dos familiares 

dos primeiros pacientes com período de incubação em média de 48 horas (Adler e Zickl, 1969). 

Nesse periodo, outros casos com características semelhantes ocorreram em Columbus, Ohio. a) 

em 1967 com estudantes na Flórida. Na ocasião, estudos laboratoriais como o cultivo celular e a 

tentativa de propagação em animais de laboratório não evidenciaram o agente etiológico destes 

surtos; b) em um parque em 1969, onde a fonte de contaminação foi à água (Adler e Zickl, 

1969; Wyatt et al., 1974). 

Na década de 70, estudos com voluntários presidiários, em Jessup-Marylande 

voluntários do Centro Clínico do National Institutes of Health (NIH), em Bethesda, no mesmo 
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estado, tinham como objetivo identificar o agente etiológico desta doença. Esses indivíduos 

foram experimentalmente infectados com inoculo preparado a partir de amostras de fezes ou de 

swabs retais de pacientes de quatro diferentes surtos de gastrenterite aguda ocorridos nos EUA. 

Somente o surto de Norwalk induziu a doença em dois dos três voluntários. Em um segundo 

experimento utilizando as fezes de um dos voluntários que apresentou as manifestações clínicas 

da infecção, sete dos nove voluntários apresentaram manifestações clínicas, e somente dois 

permaneceram assintomáticos. Esses experimentos levaram os pesquisadores a concluir que a 

administração oral de filtrados obtidos a partir de amostras diarreicas seria capaz de induzir a 

gastrenterite aguda não bacteriana (Dolin et al., 1971). 

No mesmo período, Kapikian e colaboradores (1972), utilizando imunomicroscopia 

eletrônica (IME), visualizaram partículas semelhantes aos picornavírus e parvovírus 

denominadas de vírus “parvovirus-like”, a partir de filtrado de fezes e soro dos pacientes 

covalescerntes, provenientes do surto de Ohio, possibilitando a identificação do vírus Norwalk 

como agente etiológico do surto de Ohio (Kapikian et al., 1972; Green et al.,  2001).  

Madeley e Cosgrove (1976) descreveram pela primeira vez em humanos a presença de 

calicivírus em amostras de fezes de 10 crianças. Como em algumas crianças a infecção era 

assintomática, não houve conclusão quanto à patogenia destes vírus. Nesse mesmo ano, Flewett 

e Davies (1976) identificaram partículas de calicivírus típicos em uma amostra fecal de um caso 

de gastrenterite aguda em uma criança e em uma biópsia de intestino proveniente de um caso de 

gastrenterite fatal ocorrido em outra criança. Entretanto, a detecção simultânea de adenovírus 

(AdV) no mesmo material não permitiu a determinação do agente causador da doença. Os 

calicivírus haviam sido descritos em gatos, porcos e leões marinhos, porém não tinham sido 

ainda descritos em humanos (Madeley e Cosgrove, 1976). 
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Chiba e colaboradores (1979) demonstraram a presença de um calicivírus típico em 

amostras de um surto em crianças residentes em um orfanato em Sapporo no Japão. A IME 

demonstrou que esses vírus eram diferentes dos Norwalk. A ME permitiu a caracterização de 

vírus associados a casos de gastrenterites e estes foram inicialmente nomeados de acordo com o 

lugar onde foram detectados (Green et al., 2001). 

Greenberg e colaboradores (1981) observaram a presença de uma proteína estrutural de 

59 Da (Dalton), e assim propuseram que os Norwalk passassem a constituir a família 

Caliciviridae, considerando as orientações propostas pelo III Comitê Internacional de 

Taxonomia de Vírus (ICTV), onde os vírus pertencentes a esta família teriam como 

características comuns: presença de uma proteína estrutural principal, que dá origem ao 

capsídeo; simetria icosaédrica e apresentação de 90 capsômeros formando 32 depressões que 

mostram a imagem de cálice (calix, em latim), forma que deu origem ao nome da família (Green 

et al., 2000; Atmar e Estes, 2001).   

 O gênero NLV foi renomeado como Norovirus (NoV) pelo ICTV, tendo como espécie 

protótipo o vírus Norwalk. Os vírus pertencentes a este gênero foram inicialmente denominados 

de acordo com o local onde foram detectados, tais como: Hawaii, Snow Mountain, Sapporo, 

Southampton, Tauton, Toronto, México entre outros (Green et al., 2000; Zheng et al., 2006). 

Atualmente, a família Caliciviridae possui cinco gêneros: Vesivirus, cujo representante é 

o vírus do exantema vesícular suíno; Lagovirus, que tem como representante o vírus da doença 

hemorrágica do coelho; Nebovirus, causador de gastrenterite de origem bovina, representado 

pelo vírus Newbury-1; o Norovirus, com o protótipo Norwalk e o Sapovirus, representado pelo 

vírus Sapporo (Zheng et al., 2006; Patel et al., 2009). 

O gênero Norovirus (NoV) está dividido em cinco genogrupos (GI-GV) baseado na 

análise da sequência de aminoácidos (aa) da região que codifica o capsídeo viral (Zheng et al., 



 

 25 

2006). Os genogrupos são constituídos de genótipos (GG), que representam a unidade mínima 

de classificação dos NoV. A classificação para os GG consiste em agrupar por similaridade de 

nucleotídeos (nt) e aa os vírus em um determinado ramo de uma árvore filogenética (Ando et 

al., 2000; Zheng et al., 2006; Patel et al., 2009). Dois vírus são considerados como pertencentes 

a diferentes G se a distância entre as amostras, medida pelo método de distância sem correção, 

for ≥ 45%. Vírus que apresentam distância ≥ 14,3% -  ≤ 43,8% são agrupados em diferentes GG 

(Zheng et al., 2006). Os GIII e GV são genogrupos, até o momento, descritos somente em 

amostras de bovinos e murinos. O GI contém somente vírus de origem humana, GII e GIV 

contém vírus de origem humana e animal, os GII humanos e suínos e os GIV humanos, de cães 

e de leões (Figura 1) (Vinjé et al., 2004; Zheng et al., 2006; Martella et al., 2007; 2008). Os 

cinco genogrupos possuem 35 genótipos descritos, baseados na sequência completa da proteína 

VP1. Para o GI, são encontrados oito GG, o GII possui 21 GG, os GIII e GIV dois GG cada e o 

GV um GG (Zheng et al., 2006; Patel et al., 2009). 
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Figura 1: Árvore filogenética do gênero Norovirus. Árvore baseada na análise de sequências 

completas da proteína VP1 do capsídeo para a classificação dos cinco genogrupos (GI-GV) e 

dos 32 genótipos. Fonte: Adaptado de Centers for Disease Control and Prevention (2011). 

 

 

Durante muitos anos, o papel dos NoV em casos de gastrenterite aguda teve seu 

reconhecimento comprometido pela indisponibilidade de métodos diagnósticos capazes de 

detectar esses agentes. Entretanto, a partir da década de 90, com a utilização de métodos 

moleculares, estes vírus foram definitivamente associados com surtos de gastrenterites, sendo 

atualmente considerados, após os rotavírus, como os mais importantes agentes etiológicos de 

casos de gastrenterite aguda, e o primeiro agente viral em surtos onde o modo de transmissão é 

resultado da ingestão de água ou alimentos contaminados (Glass et al., 2000; Goodgame, 2006). 
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1.3 MORFOLOGIA E GENOMA VIRAL 

 

 A partícula do NoV, não possui envelope, mede de 26 a 37nm de diâmetro e é composto 

de uma proteína de capsídeo que apresenta 90 capsômeros na superfície dispostas em simetria 

icosaédrica (Figura 2). A proteína do capsídeo VP1 é composta de 180 moléculas organizadas 

em 90 dímeros, que formam dois domínios: S e P. O domínio S forma a parte interna do 

capsídeo que envolve o genoma RNA (ssRNA) e o domínio P é sub dividido em dois domínios: 

P1 e P2. Estes domínios assumem uma forma semelhante a um cálice quando visualizados pela 

ME (Prasad et al., 1999; Wilhelmi et al., 2003). 

 

 

 

Figura 2: Morfologia dos norovírus. A: Microscopia Eletrônica de partículas de vírus Norwalk 

vírus em filtrado de fezes - Barra 50 nanômetro, por C Büchen-Osmond; B: Reconstrução da 

imagem do Norwalk – Criomicrografia eletrônica, Reconstrução da proteína do capsídeo por Dr. 

B.V.Venkataram Prasad's; C: Reconstrução da criomicrografia eletrônica do norovirus murino 

(MNV-1); D: Em destaque, proteínas do capsídeo viral compostas de três subunidades, 1: Sub 

domínio P1; 2: Subdominio P2, 3: dominio S.  Fonte: ICTVdB Management (2006) [Acessado 

em: 02 de outubro de 2010]. Disponível em: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ICTVdb/ICTVdB; 

Springerimages [Acessado em: 30 de Março de 2011]. Disponível em: 

http://www.springerimages.com/Images/. 
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O genoma do NoV é constituído por um ssRNA, polaridade positiva, 7,7 kb, que contém 

três fases abertas de leitura (ORFs), uma região não traduzida (UTR), tanto no extremo 3’ 

quanto no extremo 5’ e uma cauda poli (A) 3' (Figura 3). O NoV apresenta RNA sub genômico 

de 2,3 kb, UTR no extremo 3’e outra no extremo 5’ (Bertolotti-Ciarlet et al., 2003). A ORF1 

representa 60% do genoma viral e codifica para uma poliproteína precursora (193kDa) de 

proteínas não estruturais, incluindo a RNA polimerase RNA dependente (RpRd) (Jiang et al., 

1993). A ORF2 codifica a proteína VP1 que compõe o capsídeo viral (58 kDa) e a ORF3 

codifica um polipeptídio VP2 (22kDa) que parece ter função estrutural (Figura 3) (Vinjé et al., 

2004; Hardy, 2005). 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Organização do genoma do Norovirus. p48: Proteína p48; NTPase: Proteína 

Nucleosídeo Trifosfatase; p22: Proteína p22; VPg: Proteína de União ao Genoma; 3CLpro: 

Protease; RdRp: RNA Polimerase RNA dependente; VP1: Proteína Principal do Capsídeo; VP2: 

Proteína Menor do Capsídeo. Círculo Verde: VPg; (A)n: Cauda Poli (A). Fonte: Adaptado de 

Hardy (2005). 
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1.4 CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS 

 

 Os NoV têm capacidade de flutuação em cloreto de césio de 1,33 a 1,41g/cm
3
 e são 

resistentes à inativação com cloro na concentração de 3,75 a 6,25mg/L (cloro residual livre de 

0,5 a 1,0mg/L), que é a concentração usada em sistemas de tratamento e distribuição de águas. 

Os NoV são mais resistentes à inativação com o cloro do que o poliovírus tipo1 humano, os 

rotavírus humanos (cepa Wa) e símio (cepa SA11) e os bacteriófagos F2 (Keswick et al., 1985), 

sendo inativados quando o sistema de água é tratado com 10mg/L de cloro. Desinfetantes com 

formulação de 5000 p.p.m de hipoclorito ou a base de peróxido de hidrogênio e fenol são 

eficientes para inativação dos NoV (Green et al., 2001; Duizer et al., 2004). 

 Os calicivírus permanecem infecciosos após aquecimento a uma temperatura de 60°C 

por 30 minutos, quando em filtrado de fezes com pH 2,7 e mantido em uma temperatura de 22-

25°C por três horas, e após tratamento com éter a 20% por 18 horas a 4°C (Dolin et al., 1972). 

Doultree e colaboradores (1999) relataram que os calicivírus felinos (FeCV) mantêm 

infecciosidade após 20 dias sob superfície de vidro mantido a uma temperatura de 22-25°C. Os 

calicivírus parecem ter longa resistência, não perdendo sua infecciosidade em diferentes 

superfícies (Cheesbrouget al., 1997; D´Souza et al., 2006). Segundo D’Souza e colaboradores 

(2006), o material orgânico presente na suspensão fecal parece proteger contra a inativação do 

vírus. Os NoV são considerados resistentes ao pH ácido, já que permanecem infecciosos após a 

passagem pelo estômago, como outros vírus entéricos quando submetidos a pH baixo e a altas 

concentrações de bílis, como os poliovírus, o vírus da hepatite A e os rotavírus (Dolin et 

al.,1972; Caul, 1996). 

 A inativação utilizando radiação ultravioleta é dose dependente para os calicivírus 

canino (CaCV) e felino (FeCV) (Thruston-Enriquez et al., 2003; Duizer et al., 2004). Os NoV 
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felinos se mostraram sensíveis à temperatura de pasteurização regular (62ºC por 30 minutos), e 

à temperatura de pasteurização clássica (70°C por 2 minutos) (Duizer et al., 2004). A 

estabilidade dos NoV, que permanecem estáveis em água clorada, pH ácido, viáveis após 

congelamento, aquecimento a 60°C e a pasteurização regular, indica a importância da rota de 

transmissão da infecção envolvendo o preparo de alimentos, bebidas e águas recreacionais 

(Ponka et al., 1999; Hoebe et al., 2004; Duizer et al., 2004; Widdowson et al., 2005a). 

 

 

1.5 PATOGÊNESE E MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS 

 

A infecção primária pelos NoV ocorre no intestino delgado. A mucosa inflama e as 

células epiteliais absortivas envolvidas apresentam aparência anormal, há expansão dos vilos e 

encurtamento dos microvilos, provocando lesões na mucosa resultando na indução da diarreia. 

Após duas semanas, o intestino delgado retorna a sua aparência histológica normal. As náuseas 

e os vômitos resultam da transitória gastroparesia que se resolve com o término da infecção 

viral (Lopman et al., 2002). Indivíduos incapazes de manter uma hidratação (crianças menores 

de cinco anos e idosos) podem apresentar desidratação grave, resultando em distúrbios 

eletrolíticos e hospitalização. As infecções são autolimitadas e a maioria dos pacientes se 

recupera sem sequelas, podendo ocorrer óbitos em pacientes com desidratação grave e 

subnutrição (Wilhelmi et al., 2003; Thornton et al., 2004). 

Os NoV causam gastrenterite aguda de intensidade variável, caracterizada por diarreia, 

vômitos, náuseas, mal-estar, dores abdominais e musculares, dores de cabeça, anorexia e febre 

moderada (Thornton et al., 2004; Bull et al., 2006). O período de incubação varia de 10 a 50 

horas (média de 24horas) e os vírus podem ser eliminados por até 22 dias. Em surtos, este 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Duizer%20E%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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período varia de quatro a 77 horas após a exposição ao vírus, podendo resultar em altas taxas de 

transmissão e grandes surtos (Dolin et al., 1971, 1972; Wyatt et al., 1974; Blacklow et al, 1979; 

Steinhoff et al., 1980; Kaplan et al., 1982; Rockx et al., 2002; Clark e McKendrick, 2004; 

Thornton et al., 2004). 

Geralmente, a principal característica da doença em adultos é a diarreia, enquanto que 

em crianças é o vômito, sendo esta manifestação clínica menos frequente em crianças menores 

de um ano de idade (Rockx et al., 2002; Lopman et al., 2004).  

 

 

1.6 DIAGNÓSTICO LABORATORIAL 

 

Os NoV não são propagados em culturas celulares convencionais. Estudos utilizando a 

técnica de microcarreadores estão sendo conduzidos demonstrando a infecção e a replicação do 

RNA viral dos NoV em células epiteliais de intestino humano em 3D. Até o momento não 

existe modelo animal que possa reproduzir a doença (Kapikian et al., 1996; Glass et al., 2000; 

Straub et al., 2007).  

A dificuldade em se estabelecer um diagnóstico acessível aos médicos para identificar a 

etiologia das gastrenterites causadas pelos NoV fizeram com que Kaplan e colaboradores (1982) 

criassem uma série de critérios para distinguir os surtos causados por bactérias dos causados 

pelos NoV: vômito em mais de 50% das pessoas afetadas em um surto; período de incubação 

entre 24 e 48 horas; duração da doença entre 12 e 60 horas e a não identificação de um agente 

bacteriano. Esses critérios foram reavaliados pelos pesquisadores dos “Centers for Disease 

Control and Prevention”, que concluíram que tais critérios auxiliam na discriminação de surtos 

de origem alimentar causados pelos NoV, embora, não devam ser utilizados individualmente, e 
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sim em conjunto e sempre que possível, as amostras devem ser enviadas para diagnóstico 

laboratorial (Turcios et al., 2006). 

A ME é uma ferramenta importante na identificação dos NoV. A partir dos primeiros 

sintomas, já é possível visualizar partículas virais em amostras de fezes pela ME (Kapikian, 

1994), que detecta 10
6
 partículas por mg de fezes, sendo este o título de excreção destes vírus 

em pessoas infectadas. A ausência de partículas, em forma de cálice, característica peculiar, dos 

HuCV, pode dificultar sua identificação por este método (Caul e Appelenton, 1982; Doane, 

1994; Glass et al., 2000). 

A IEM realizada com soros de pacientes convalescentes (Doane, 1994) foi bastante 

utilizada para determinar a ocorrência de outros HuCV. Porém, essa ferramenta é limitada para 

diagnóstico devido a uma lacuna na definição do antisoro a ser utilizado (Thornhill et al., 1977; 

Dolin et al., 1982; Vial et al., 1990). 

Como alternativa para IME, o teste de radioimunoensaio foi utilizado em estudos para 

detecção de antígenos e anticorpos em estudos de soroprevalência em diferentes populações e 

para investigação de surtos, porém tem sido pouco utilizado em função do alto custo e do uso de 

radioisótopos (Atmar e Estes, 2001). 

Os ensaios imunoenzimáticos (EIE) para detecção de NoV tornaram-se possíveis quando 

Jiang e colaboradores (1992b) estabeleceram um sistema para expressão de proteínas do 

capsídeo do Norwalk em baculovírus, permitindo tanto a obtenção de antígeno viral como a 

produção de soro hiperimune em animais (Jiang et al., 1990; Lopman et al., 2002). Os primeiros 

EIE utilizavam soro hiperimune e os novos utilizam anticorpos monoclonais. A sensibilidade de 

detecção ainda é baixa, variando de 39 a 52%, principalmente devido à grande diversidade 

genética desses vírus. Os EIE são aplicáveis em surtos como teste de triagem podendo aumentar 

sua sensibilidade em torno de 70 a 80%, embora ainda não sejam capazes de identificar o 
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genogrupo ou genótipo dos NoV. Um teste mais sensível e específico, como a reação de 

transcrição reversa seguida pela reação em cadeia da polimerase (RT-PCR) deve ser aplicado 

nas amostras que apresentarem resultado negativo por EIE , assim como nas amostras positivas 

para caracterização viral (Jiang et al., 2000; Richards et al., 2003; Cardoso e Borges, 2005; 

Green, 2006; Zheng et al., 2006).  

A detecção de NoV pela RT-PCR foi primeiramente descrita por Jiang e colaboradores 

(1992a) e De Leon e colaboradores (1992). A partir do sequenciamento completo dos HuCVs 

(Jiang et al., 1993; Lambden et al., 1993; Dingle et al., 1995; Lopman et al., 2002) diversos 

iniciadores foram desenhados e utilizados nas técnicas de RT-PCR, que é mais sensível que a 

ME e o EIE (Yamazaki et al., 1996; Parashar et al., 1998; Lopman et al., 2002). Devido à 

grande diversidade genética dos NoV, até o momento, não foram descritos iniciadores capazes 

de detectar todos os genogrupos em uma única reação de RT-PCR. Usualmente, é necessária a 

utilização de uma mistura de iniciadores específicos para os diferentes genogrupos (GI, GII, 

GIV). Os iniciadores que amplificam a região mais conservada do gene RpRd, localizada na 

extremidade 3’ da ORF1 e conhecida como região A e B, são capazes de detectar a maioria das 

cepas do GI e II, sendo utilizados para detecção dos NoV. Outros iniciadores que têm como alvo 

a ORF2 (VP1), região que codifica para a proteína principal do capsídeo viral, conhecidas como 

região C (extremidade 5’ da ORF2) e Região D (extremidade 3’ da ORF2) são utilizados para a 

caracterização molecular em GG e variantes de GII.4. A junção da ORF1/ORF2 é conservada e 

amplamente utilizada em qPCR (Kojima et al., 2002; Vinjé et al., 2004; Zheng et al., 2006; 

Mattison et al., 2009).  

A PCR quantitativa (qPCR) em tempo real tem sido descrita como uma técnica rápida, 

sensível, especifica e que apresenta menor risco de contaminação quando comparada à PCR 

convencional (Kageyama et al., 2003; Trujillo et al., 2006; Vainio e Myrmel, 2006).  
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1.7 EPIDEMIOLOGIA E DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA 

 

 Estudos demonstram que aproximadamente 90% das gastrenterites não bacterianas e 

50% do total de todas as gastrenterites que ocorrem no mundo são causadas pelos NoV e que 

este vírus constituí a maior causa epidêmica de gastrenterite não bacteriana no mundo (Parashar 

et al., 2004; Widdowson et al., 2005b; Patel et al., 2009). O modo de transmissão dos NoV é 

predominantemente por via oral, com período de incubação médio de 24 horas, sendo 

transmitidos pela ingestão de água e alimentos contaminados, pelo contato pessoa a pessoa, ou 

por aerossóis produzidos durante o vômito de indivíduos infectados (Figura 4).  

 As infecções por NoV ocorrem, usualmente, em instituições com grandes aglomerados 

humanos tais como: orfanatos, escolas, creches, asilos, cruzeiros marítimos, hospitais e quartéis 

militares (Ho et al., 1989; Sharp et al., 1995; Monroe et al., 2000; Gallimore et al., 2004; 

Thornton et al., 2005; Goodgame, 2006). Os NoV infectam indivíduos de todas as idades, o que 

raramente ocorre com os outros vírus que causam gastrenterite (Glass et al., 2000). Entretanto, 

há uma maior incidência da infecção em crianças menores de cinco anos de idade e idosos 

(Marks et al., 2000; Pang et al., 2000; Jones et al., 2004; 2007; Moreno-Espinosa et al., 2004; 

Green, 2006). 

Os surtos estão geralmente associados ao consumo de água contaminada ou alimentos 

ingeridos crus, mal cozidos ou contaminados após o preparo e podem acometer grandes grupos 

resultando em epidemias com mais de 6000 indivíduos infectados (Green, 2006; CDC, 2011). 

Eventos climáticos extremos também podem propiciar surtos de NoV, como o que ocorreu em 

Lousiana nos EUA, pela passagem do furacão Katrina, onde 18% dos desabrigados que foram 

levados para o estado do Texas apresentaram sintomas de gastrenterite aguda, sendo 50% dos 

casos confirmados para NoV (Moreno-Espinosa et al., 2004; Goodgame, 2006). 
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Figura 4: Principais vias de transmissão dos norovírus. Fonte: Adaptado de Moreno-Espinosa e 

colaboradores (2004) por Maitê Rocha Ferreira. 

 

 Surtos e casos esporádicos de gastrenterite aguda por NoV podem ocorrer durante todo 

ano, embora alguns estudos apontem um padrão de sazonalidade em países de clima temperado, 

com maior prevalência dessas infecções no meses mais frios ou na estação seca. Porém, as 



 

 36 

infecções por NoV podem ocorrer ocasionando grandes surtos também no verão (Parashar et al., 

2004; Thornton et al., 2004; Bon et al., 2005; Zintz et al., 2005). 

 A grande disseminação dos NoV se deve à baixa dose infecciosa capaz de causar 

infecção (<10 partículas virais); aliada a sua grande variedade genética; à excreção prolongada; 

a sua estabilidade no ambiente e, ainda, ao curto período de imunidade induzido no individuo 

infectado (Green, 2006; Patel et al., 2009). 

 A soroprevalência de anticorpos para HuCV em todas as idades foi encontrada em níveis 

superiores a 70% no Nepal, Bangladesh, Suíça, Equador, Bélgica e Estados Unidos (Greenberg 

et al., 1979). Outros estudos apontam a prevalência maior de anticorpos para o GII do que para 

GI, o que reflete a predominância da circulação deste genogrupo em diferentes países (Smit et 

al., 1999; O’ Ryan et al., 2000; Green, 2006). 

Estudos de soroprevalência no Brasil descreveram a prevalência de anticorpos para 

Norwalk variando de 39% a 100% em oito comunidades indígenas da Amazônia (Gabbay et al., 

1994) e 1% de soroprevalência em crianças menores de quatro anos em comunidades carentes 

no estado do Ceará (Talal et al., 2000).  

 No Brasil, somente dois relatos de casos de gastrenterites associados a NoV foram 

descritos até a década de 90. Timenetsky e colaboradores (1993) observaram pela ME a 

presença de SRSVs em fezes de crianças com e sem diarreia em na cidade de São Paulo. O 

primeiro estudo de prevalência dos NoV no Brasil foi descrito por Parks e colaboradores (1999), 

demonstrando a ocorrência de  casos de NoV GI e GII em crianças com e sem diarreia e em 

crianças de até cinco anos de idade residentes na cidade de Fortaleza (CE), no período de agosto 

de 1988 a setembro de 1991, com a circulação de oito genótipos  nesse período (5 GI e 3 GII). 

Na última década, surtos de NoV foram descritos em diferentes países como Estados 

Unidos (Fankhauser et al., 2002; Turcios et al., 2006), Peru (Parashar et al., 2004), Austrália 
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(Wright et al., 1998), Chile (O’Ryan et al., 2000), países da Europa e Canadá (Ponka et al., 

1999; Rockx et al., 2002) e em países do continente Asiático (Okitsu-Negishi et al., 2004; 

O’Ryan et al., 2004 ).   

 A partir da década de 2000, com a utilização de métodos moleculares de detecção dos 

noV, estudos relataram a ocorrência de surtos e casos esporádicos associados a casos de 

gastrenterite infantil aguda. O primeiro relato brasileiro de surtos associados aos NoV foi 

descrito por Gallimore e colaboradores (2004). Os NoV foram detectados em três dos quatro 

surtos de gastrenterite ocorridos em uma creche na cidade do Rio de Janeiro com prevalência 

variando de 23% a 67%. 

Castilho e colaboradores (2006) realizaram um estudo de prevalência e diversidade 

genética dos NoV envolvendo crianças menores de três anos atendidas em ambulatórios de 

diferentes hospitais do estado de São Paulo e mostraram que os NoV foram detectados em 

36,2% casos de diarreia aguda, 26,7% casos de diarreia persistente e 36,4% casos 

assintomáticos. Borges e colaboradores (2006), na região centro-oeste do Brasil, detectaram os 

calicivírus em 8,6% das amostras coletadas de crianças menores de cinco anos com diarreia 

aguda internadas em hospitais públicos. Soares e colaboradores (2007) detectaram NoV em 

14,5% das amostras de fezes de crianças menores de 10 anos que apresentaram o quadro clínico 

de gastrenterite e procuraram atendimento médico em hospitais, serviços de emergência e 

ambulatórios da cidade do Rio de Janeiro, no período de janeiro de 1998 a dezembro de 2005, 

sendo detectados GI (48%) e GII (52%). Victoria e colaboradores (2007) realizaram um estudo 

onde os NoV GI e GII também foram detectados na população pediátrica internada em hospitais 

públicos no Rio de Janeiro com gastrenterite aguda, sendo o GII responsável por 96% dos casos. 

Ferreira e colaboradores (2008) descreveram um surto de gastrenterite aguda ocorrido na região 
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do Médio-Paraíba, estado do Rio de Janeiro, acometendo diferentes grupos etários. O NoV 

GII.4 foi detectado em 66% das amostras coletadas para o estudo.  

Outros estudos no Brasil têm determinando a ocorrência de casos de gastrenterite aguda 

por NoV em crianças atendidas em ambulatórios (Andreasi et al., 2008; Nakagomi et al., 2008; 

Ribeiro et al., 2008; Aragão et al., 2010; Barreira et al., 2010; Ferreira et al., 2010a); em 

comunidades (Parks et al., 1999; Xavier et al., 2009), e alguns relatos de surtos ou casos 

esporádicos de gastrenterite aguda por NoV em jovens e adultos (Campos et al., 2008; Ferreira 

et al., 2008; Ferreira et al., 2010b). Porém, não há, até o momento, a investigação deste agente 

na rotina das unidades de saúde do nosso país. Com isso, a prevalência dos NoV em casos 

esporádicos e surtos de gastrenterite aguda no Brasil se restringe a estudos de pesquisa. 

Os principais estudos em todo o mundo investigaram os dois principais genogrupos GI e 

GII. No entanto, há relatos do NoV GIV infectando humanos, descrito pela primeira vez por 

Vinjé e Koopmans (2000). Esses autores, após o sequenciamento de todo gene que codifica o 

capsídeo e da polimerase, sugeriram que a cepa Alphatron seria outro genótipo dos NoV. Em 

seguida, Fankhauser e colaboradores, (2002), em um estudo de 233 surtos ocorridos nos Estados 

Unidos entre 1997 e 2000, detectaram esse novo genótipo em 1% dos surtos e sugeriram a 

formação de um novo genogrupo, o GIV. Em 2005, Lindell e colaboradores investigando a 

epidemiologia molecular dos NoV em casos de gastrenterite aguda em Estocolmo, Suécia, no 

período de 2000 a 2003, detectaram o GIV em amostras fecais de crianças e adultos. No mesmo 

ano, Zintz e colaboradores caracterizaram o GIV em amostras de crianças hospitalizadas com 

gastrenterite aguda. Martella e colaboradores (2007, 2008) descreveram um novo NoV, em leão 

e em cão respectivamente, e sugeriram que estes fossem classificados com GIV.2, sendo o 

genótipo de cão uma variante do genótipo de leão. Os NoV GIV têm seu papel pouco 

esclarecido com um pequeno número de amostras disponíveis para conhecimento de sua 
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estrutura genética, o que resultou em uma lacuna para o diagnóstico deste genogrupo. Trujillo e 

colaboradores (2006) desenvolveram uma PCR em tempo real para detecção dos três 

genogrupos (GI,II e IV) em amostras clínicas e ambientais. La Rosa e colaboradores (2008), 

utilizaram a técnica de nested-PCR para detecção do GIV em amostras clinicas e amostras de 

água, na cidade de Roma, Itália, e detectaram o NoV GIV em  amostras clinicas oriundas de 

crianças hospitalizadas com sintomas de gastrenterite aguda e em amostras de água de cinco 

estações de tratamento. Até o momento, este genogrupo não foi descrito no Brasil. 

O NoV GII tem sido detectado com maior frequência em todo o mundo sendo o GII.4 o 

mais prevalente e responsável por grandes surtos em todo o mundo desde meados dos anos 1990 

(Beller et al., 1997; Fankhauser et al., 1998; Hale et al., 2000; Koopmans, 2001; Lopman et al., 

2002; Ferreira et al., 2010a; Zheng et al., 2010). 

Siebenga e colaboradores (2009) demonstraram a prevalência do NoV GII.4 entre os 

anos de 2001 a 2007, com a emergência de oito variantes, sendo quatro destas de distribuição 

global, as quais foram nomeadas a partir do ano e local de suas respectivas emergências: GII.4 

2001 do Japão e 2001 Henry e 2003 Ásia, com uma frequência menor que as variantes: 1996, 

2002, 2004, 2006a/b. estes últimos foram os principais genótipos envolvidos em surtos em 15 

instituições de 5 continentes, revelando que 62% destes surtos foram causados por GII.4. 

Mutações pontuais e recombinação no genoma deste genotipo permitem o surgimento de novas 

variantes e estas têm sido associadas aos surtos de acordo com os anos que surgem nas 

comunidades causando epidemias globais. Este fenômeno da substituição faz com que variantes 

de GII.4 ocorram em todos os continentes (Siebenga et al., 2009, Motomura et al., 2010; Zheng 

et al., 2010). 

Com o crescente número de infecções por NoV, a  União Européia (UE) criou uma rede 

de informação, a “NORONET”, com o objetivo de compartilhar dados virológicos, 
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epidemiológicos e moleculares e reunir dados sobre as infecções por NoV, sua dispersão 

geográfica e temporal, assim como os genótipos e variantes circulantes. Essa rede também 

propõe uma nomenclatura única para os genótipos e variantes dos NoV. Faz parte desta 

organização a Rede Europeia de Vírus Transmitidos por Alimentos “Foodborne Viruses in 

Europe Net - FBVE”, criada em 1999 e constituída por 13 países europeus. Três projetos foram 

realizados pela UE que viabilizaram a troca de dados científicos como objetivo principal de 

estabelecer a vigilância das infecções entéricas com foco principal nos NoV (NORONET, 

2010).  

Em 2009, CDC (EUA) estabeleceu uma rede de vigilância eletrônica, a “CALICINET”, 

formada por laboratórios pertencentes a 21 estados da federação com o objetivo de identificar os 

surtos de gastrenterite e os genótipos de NoV presentes no país. Todos os laboratórios 

certificados pela rede utilizam métodos padronizados de genotipagem e a rede possui um banco 

de sequências de modo a viabilizar uma rápida comparação dos NoVs detectados nos diferentes 

surtos ocorridos no país (CDC, 2011). 

 

 

1.8 PREVENÇÃO E CONTROLE 

 

As altas taxas de morbimortalidade mundial das infecções por NoV apontam para a 

necessidade de uma estratégia de imunização. Entretanto, desafios tais como: a falta de um 

cultivo celular, dificultando a produção de anticorpos neutralizantes; a baixa imunidade cruzada, 

levando à necessidade de vacinas multivalentes; a baixa imunidade natural; e, ainda, à 

multiplicidade de genótipos, necessitam ser vencidos para a obtenção de uma vacina eficaz 

(Herbst-Kralovetz et al., 2010; Vinjé, 2010).  
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Partículas “virus-like” recombinantes (rVLPs) têm sido utilizadas desde a década de 90 

com o objetivo de produzir uma vacina já que os NoV não podem ser cultivados in vitro. Vários 

autores têm desenvolvido estratégias para expressão de partículas recombinantes semelhantes à 

VLP dos NoV em diferentes sistemas recombinantes como insetos,  plantas e células 

eucarióticas. Considera-se que esses estudos são fundamentais para o desenvolvimento de uma 

vacina segura e eficaz para a população (Vinjé, 2010). 

Green e colaboradores (1993) utilizaram VLP’s defectivas do capsídeo viral expressas 

em baculovírus e mostraram o potencial altamente imunogênico, embora homotípico, destas 

partículas quando administradas por via parenteral em animais. O uso de VLP’s em vacinas 

orais, utilizando plantas transgênicas (batatas e tomates), economicamente mais viáveis foi 

realizado por Tacket e colaboradores (2000; 2005). A utilização de legumes transgênicos 

expressando proteína do capsídeo dos NoVs (NVCP) teve como objetivo estimular a produção 

de anticorpos, IgA secretória e/ou IgG específica. Somente 35% dos voluntários desenvolveram 

IgG ou IgM, percentual que é considerado baixo para produção de uma vacina.  

Utilizando um sistema recombinante com vírus da encefalite equina venezuelana (VEE) 

e partículas replicantes (VRP) de NoV, LoBue e colaboradores (2006) descreveram a primeira 

candidata a vacina polivalente administrada via intramuscular. Os autores obtiveram respostas 

para IgG e IgA intestinal substancialmente superiores às induzidas por via oral, embora 

comparações diretas de eficácia e de custos de produção não tenham sido realizadas. 

El-Kamary e colaboradores (2010) publicaram um estudo de uma possível vacina obtida 

com a expressão de VLP’s Norwalk recombinantes por baculovírus. Em fase I de testes, a 

administração intranasal obteve melhores resultados quando comparados à administração oral. 

Essa vacina parece ser segura e imunogênica, porém ensaios clínicos ainda devem ser realizados 

para certificação do potencial dessa vacina na população. 
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Recentemente, Ma e Li, (2011) utilizaram uma cepa recombinante do Vírus da 

Estomatite Vesicular (VSV) expressando VP1 dos NoV. A expressão da proteína do capsídeo 

pelo VSV resultou na formação de partículas morfologicamente e antigênicamente semelhantes 

à VLP dos NoV, nomeadas de VSVD-VP1. Essas partículas foram atenuadas em cultura de 

células de mamíferos e em camundongos inoculados com uma dose única de VSVD-VP1 por 

via intranasal e oral, que estimulou uma forte resposta imune humoral e celular.  Esse sistema 

recombinante (VSVD-VP1) proporciona uma nova abordagem para gerar VLPs in vitro dos 

NoV, uma possível estratégia para o desenvolvimento de vacinas para NoV e outros vírus não 

cultiváveis. 

Deste modo, até o momento, medidas preventivas tais como: interrupção da transmissão 

pela eliminação da fonte comum de transmissão, cuidados com higiene pessoal como constante 

lavagem das mãos com água e sabão, descontaminação do ambiente com desinfetantes 

adequados e ainda o afastamento de preparadores de alimentos por até três dias após a resolução 

dos sinais e sintomas, têm sido recomendadas uma vez que podem diminuir a dispersão de 

surtos (Goodgame, 2006; Patel et al., 2009).  
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2. JUSTIFICATIVA 

 

A gastrenterite aguda é uma das principais causas de morbidade e mortalidade em 

crianças e constituí um problema de impacto mundial em termos de saúde pública, 

principalmente nos países em desenvolvimento. Nesses países cada criança pode ter, em média, 

de dois a três episódios de diarreia por ano. A mortalidade nos casos de gastrenterite é definida 

pela taxa de mortes causadas por diarreia como o principal sintoma, enquanto a morbidade é 

definida pelo número de episódios de diarreia por indivíduo por ano (Cheng et al., 2005; WHO, 

2009). 

Nos últimos 50 anos, observou-se uma queda na incidência anual da mortalidade em 

crianças menores de cinco anos, de 13,6(1955-1979) para 4,9 (1992-2000) (Kosek et al., 2003). 

Essa redução ocorreu principalmente devido ao aumento no uso da terapia de reidratação oral, 

no período de aleitamento materno e nas melhorias de higiene e de saneamento.  Ainda que, 

uma queda venha sendo observada na taxa de mortalidade, a taxa de morbidade têm 

permanecido elevada nas últimas quatro décadas, fazendo com que a gastrenterite infantil aguda 

permaneça como importante agravo em crianças (Parashar et al., 2003; Patel et al., 2009). É 

importante considerar esta alta taxa de morbidade, uma vez que os episódios de diarreia podem 

ter repercussão no futuro desenvolvimento físico e mental das crianças (Kosek et al., 2003).  

Por muito tempo, as dificuldades de diagnóstico dos NoV resultaram em uma frequência 

subestimada dos casos de gastrenterite associados a estes vírus. Entretanto, nos últimos anos os 
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NoV foram considerados vírus emergentes pelo "National Institutes of Health" (Monroe et al., 

2000), sendo a principal causa de surtos de gastrenterite aguda não bacteriana transmitidos por 

água e alimentos contaminados, ocorrendo tanto em países desenvolvidos quanto em países em 

desenvolvimento atingindo todos os grupos etários (Beller et al., 1997; Noel et al., 1999; Ponka 

et al., 1999; Daniels et al., 2000; Goodgame, 2006). Patel e colaboradores (2009) estimaram que 

os NoV fossem responsáveis por aproximadamente 900.000 episódios, por ano, de gastrenterite 

que requerem visita clínica e 64.000 hospitalizações em crianças menores de cinco anos nos 

países desenvolvidos. Já em países em desenvolvimento, as hospitalizações chegam a 1,1 

milhão e o número de mortes a 218.000. 

Neste contexto, o Laboratório de Virologia Comparada e Ambiental-Laboratório de 

Referência Regional para Rotaviroses /LRRRV-LVCA, da Fundação Oswaldo Cruz, como 

Centro de Referência Regional do Ministério da Saúde para investigação de RV em casos de 

gastrenterite, estabeleceu a partir de 2004 novos métodos para detecção de NoV, de modo a 

identificar a etiologia viral dos casos recebidos no LVCA que até então tinham seu diagnóstico 

restrito à investigação de RV-A e AdV. A partir desse ano, a disponibilidade de métodos 

moleculares de detecção e caracterização de NoV permitiu a realização de estudos apontando o 

papel destes vírus em surtos e casos esporádicos de gastrenterite aguda ocorridos no Rio de 

Janeiro (Ferreira et al., 2008; 2010a). Entretanto, uma lacuna de informações referentes à 

circulação destes vírus levanta um questionamento sobre esse impacto em surtos e casos 

esporádicos que resultaram em internações por gastrenterite aguda a partir da década de 90.   

A existência de um banco de dados de casos de gastrenterite infantil aguda sem etiologia 

definida e a disponibilidade de amostras clínicas para investigação motivaram a realização deste 

projeto, que tem como objetivo principal avaliar o impacto das infecções por NoV pela análise 
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retrospectiva de casos esporádicos e surtos de gastrenterite infantil aguda ocorridos no período 

de 1994 a 2008. Com este propósito, foram selecionadas duas populações distintas para 

realização de dois estudos, incluindo um grupo de crianças internadas em um hospital da rede 

pública de saúde, na cidade de Niterói e outro grupo de crianças integrantes de uma creche, na 

cidade do Rio de Janeiro, local onde são comuns os surtos de gastrenterites.  

 A investigação retrospectiva dos NoV em espécimes clínicos de casos de gastrenterite 

aguda ocorridos no Estado do Rio de Janeiro contribuirá para definir a relevância 

epidemiológica destes vírus no Estado, assim como resultará em um banco de sequências 

nucleotídicas que permitirá a realização de estudos de epidemiologia molecular e evolução 

destes vírus. Os conhecimentos gerados por essa pesquisa também poderão contribuir para as 

medidas preventivas a serem tomadas no desenvolvimento de uma vacina eficaz para o controle 

das diarreias por esse agente etiológico.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 GERAL 

 

Determinar a frequênciade de infecções por NoV pela análise retrospectiva (1994-2008) 

de casos de gastrenterite aguda ocorridos no estado do Rio de Janeiro contribuindo para o 

estabelecimento da vigilância epidemiológica molecular desses vírus.  

 

3.2 ESPECÍFICOS 

  

 Determinar a frequência de NoV por métodos moleculares de amplificação genômica em 

espécimes clínicos provenientes de crianças até dois anos de idade com gastrenterite aguda 

internadas no Hospital Municipal Getúlio Vargas Filho, Niterói, RJ, no período de abril a 

setembro de 2003. 

  Determinar a frequência de NoV por métodos moleculares de amplificação genômica em 

espécimes clínicos provenientes de crianças menores de cinco anos assistidas na Creche 

Bertha Lutz, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, RJ, e em seus contactantes 

acometidos por gastrenterite aguda, no período de 1994 a 2008. 

 Correlacionar a frequência de NoV nas populações estudadas com variáveis sócio 

demográficas, clínicas e determinar a sazonalidade das infecções. 

 Determinar os genótipos de NoV pela caracterização molecular dos norovírus detectados 

nas populações estudadas.  
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 ESPÉCIMES CLÍNICOS  

 

 

 Foram analizadas amostras de fezes obtidas de casos de gastrenterite aguda enviadas ao 

LVCA para diagnóstico diferencial de etiologia viral. Todas as amostras incluídas neste estudo 

foram previamente analisadas e negativas para detecção de RV-A, por métodos de ensaio 

imunoenzimático e/ou pela eletroforese em gel de poliacrilamida (Ribeiro, 2005). Todas as 

amostras foram encaminhadas ao laboratório acompanhadas de ficha contendo dados 

sóciodemográficos e manifestações clínicas dos pacientes (Anexo1), sendo mantidas sob-

refrigeração (-20
O
C) até o momento da análise. 

 

 

4.2 POPULAÇÃO DE ESTUDO 

4.2.1 Estudo 1: Frequência dos NoV em crianças hospitalizadas com gastrenterite 

aguda no Hospital Municipal Getúlio Vargas Filho (HMGVF). 

 

Definição de caso: Para este estudo foi considerado caso de gastrenterite aguda todo indivíduo 

com história de diarreia de início agudo com até 10 dias, acompanhada ou não de febre, vômito 

e dor abdominal.  
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Foram incluídas neste estudo 79 amostras obtidas de crianças com gastrenterite aguda de 

até dois anos de idade internadas durante os meses de abril a setembro de 2003, no HMGVF, 

hospital pediátrico do sistema público de saúde, localizado em Niterói, RJ. Destas, 11 foram 

provenientes de crianças que tinham sido internadas por outras doenças, principalmente 

pneumonia, e apresentaram gastrenterite aguda após três dias de internação. 

As amostras foram obtidas após o consentimento assinado pelo responsável do menor e 

coletadas por raspagem das fraldas, a partir de material fecal evacuado espontaneamente pela 

criança.  

 

 

4.2.2. Estudo 2: Frequência dos NoV em casos esporádicos e surtos de gastrenterite 

aguda ocorridos no período de 1994-2008 na Creche Bertha Lutz, Fundação 

Oswaldo Cruz, RJ. 

 

Definição de caso e surto: Para este estudo foi considerado caso de gastrenterite aguda todo 

indivíduo com história de diarreia de inicio agudo com até quatro dias de evolução 

acompanhada ou não de febre, vômito e dor abdominal. A equipe médica da Creche Bertha Lutz 

(Creche FIOCRUZ) foi responsável pela determinação dos casos e envio das amostras ao 

laboratório. 

A definição de surto ocorreu quando mais de três crianças da mesma turma apresentavam o 

quadro clínico descrito. A Creche Bertha Lutz atende cerca de 200 crianças, com idade entre 

quatro meses e cinco anos, divididas da seguinte forma: 

a) Berçário - crianças de quatro meses a um ano e quatro meses de idade; 

b) Pré-maternal - crianças de um ano e cinco meses a dois anos e três meses de idade; 
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c) Maternal - crianças de dois anos e quatro meses a três anos e 11 meses de idade; 

d) Jardim - crianças de quatro anos a cinco anos de idade. 

A divisão das crianças nessas turmas é flexível, uma vez que depende do 

desenvolvimento individual das mesmas. Por ser uma creche institucional, de direito a todos os 

funcionários, recebe alunos de diferentes classes socioeconômicas e de diversas regiões da do 

estado do Rio de Janeiro (Região Metropolitana e Baixada Fluminense). 

Para este estudo foram incluídas 452 amostras obtidas no período de agosto de 1994 a 

agosto de 2008. Destas, 419 foram provenientes de crianças menores de cinco anos de idade, 29 

de profissionais que atuavam na creche e em quatro amostras não foi possível identificar a idade 

do paciente. Esta população foi dividida em casos esporádicos (136) e casos de surto (316). 

 

 

4.3 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O estudo que envolveu o hospital foi aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Medicina do Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal 

Fluminense e do Hospital Municipal Getúlio Vargas Filho (nº 64/03). 

As amostras utilizadas no estudo da creche Bertha Lutz pertencem à coleção de amostras 

do LVCA-LRRRV e fazem parte de um estudo global que abrange diagnóstico, vigilância e 

epidemiologia molecular dos vírus da gastrenterite aguda. Esse estudo foi aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa da FIOCRUZ - CEP 311/06. 
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4.4 CONTROLES NEGATIVOS E POSITIVOS 

 

Como controle negativo foi utilizado Água livre de RNAse e DNAse (Invitrogen
®

). Para os 

controles positivos de NoV GI, GII foram utilizadas amostras previamente testadas e 

caracterizadas por PCR para região D e posteriormente sequenciadas. 

 

 

4.5 INICIADORES 

 

Para detecção e caracterização molecular de NoV foram utilizadas métodos de 

amplificação genômica que utilizam iniciadores e sondas, cujas posição no genoma e 

características são apresentadas, na Figura 5 e no Quadro 1. 

 

 

 

Figura 5: Esquema do genoma dos norovírus com a posição dos iniciadores utilizados para 

detecção e genotipagem. Fonte: Adaptado dos Centers for Disease Control and Prevention – 

CDC (2011). 

VP1 

VP2 
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Quadro 1: Descrição dos iniciadores e sondas para detecção e sequenciamento dos norovírus. 

 

 

 

*Genogrupo I, **Genogrupo II. I: inosina, R: purina (A/G), Y: pirimidina (C/T), S:forte (C/G), W: (A/T); aR : A or G;Y: C or T;  

B: não A; N: any.bPosição dos iniciadores PCR em tempo real para GI é baseada Norwalk 68 (Genbank: M87661), para GII é baseada 
em  Camberwell (Genbank AF145896).c FAM, 6-carboxyfluorescein reporter dye 5’; d BHQ, black hole quencher dye e TAMRA, 6-

carboxy-tetramethylrhodamine quencher dye 3’. Sondas e iniciadores são Applied Biosystems®. 

Iniciadores/Sondas 

     (Polaridade) 

 

 

Sequência a 5´           3´ 
 

 

Posição 

no 

genoma b 

 

 

Concentração 

 

 

 

Produto 

 (pb) 

 

 PCR NoV -Região B 
 

Mon 432*(+) 
 

Tgg ACI CgY ggI CCY AAY CA 

 

5093-5114 

 

100mM 

 

 

 

213 
 

Mon 434*(-) 

 

gAA SCG CAT CCA RCG gAA CAT 

 

5285-5305 

 

Mon 431**(+) 

 

Tgg ACI AGR ggI CCY AAY CA 

 

5093-5114 

 

Mon 433**(-) 

 

ggA YCT CAT CCA YCT GAA CAT 

 

5285-5305 

PCR NoV GI - Reg. C 

G1 SKF (+)                                         
 

CTgCCCgAATTYgTAAATgA 

 

5342-5671 
50mM 

 

300 
 

G1 SKR (-) 

 

CCAACCCARCCATTRTACA 

 

5671-5342 

PCR NoV GII - Reg. C 

 

G2 SKF (+)                                         
 

CNT ggg Agg gCg ATC gCAA 

 

5058-5401 
50mM 

 

300 
 

G2 SKR (-) 

 

CCRCCN gCATRHCCRTTRTACAT 

 

5671-5342 

PCR NoV GI -Reg. D 

 

Cap A (-) 

 

ggC WgT TCC CAC Agg CTT 

 

6897-6914 

50mM 

 

 

 

177 
 

Cap B2 (+) 

 

TAT gTI GAY CCW gAC AC 

 

6738-6754 

 

Cap B1 (-) 

 

TAT gTT gAC CCT gAT AC 

 

6738-6754 

PCR NoV GII- Reg. D 

 

Cap C(-) 

 

CCT TYC CAK WTC CCA Ygg 

 

6667-6684 

50mM 

 

 

 

253 
 

Cap D1(+) 

 

TgT CTR STC CCC CAg gAA Tg 

 

6432-6451 

 

Cap D3(+) 

 

TgY CTY ITI CCH CAR gAA Tgg 

 

6432-6452 

Taq Man NoV - GI/GII 

 

COG 1F (+) 

 

CgY Tgg ATg CgL TTY CAT gA 

 

5291 600mM 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

COG 1R (-) 

 

CTT AgA CgC CAT CAT CATT YA C 5375 

 

Sonda RinG 1A (-) 

 

 

FAMc-AgA TYg CgA TCY CCT gTC CA-BHQd 

 
5340 

 

250mM 

 

 

Sonda RinG 1B (-) 

 

FAMc- AgA TCg Cgg TCT CCT gTC CA-BHQd 5340 

 

COG 2F (+) 

 

CAR gAR BCN ATg TTY AgR Tgg ATg Ag 5003 

 

600mM 

 

 

COG 2R (-) 

 

TCgACgCCATCTTCATTCACA 5100 

 

Sonda Rin G2 (+) 

 

 

FAMc- Tgg gAg ggC gAT CgC AAT CT-TAMRAe 

 

5048 
250mM 

 

http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=1448641&rendertype=table&id=t1#t1fn3#t1fn3
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=1448641&rendertype=table&id=t1#t1fn4#t1fn4
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=1448641&rendertype=table&id=t1#t1fn3#t1fn3
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=1448641&rendertype=table&id=t1#t1fn4#t1fn4
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=1448641&rendertype=table&id=t1#t1fn3#t1fn3
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4.6 SOLUÇÕES 

 

4.6.1 TRIS/HCl/Ca
++

 0,01M pH 7,2. 

 

Tris - hidroximetil-tris-amino metano (SIGMA
®
) 

Cloreto de Cálcio-CaCl2- 0,0015M (VETEC
®
) 

1,21g 

0,02g 

         Água tipo II q.s.p. 1000mL 

  

Em um bécher de 2000mL foram adicionados os reagentes, homogeneizados com 

agitador magnético e ajustado o pH (7,2) com ácido clorídrico PA (Merck
®
) antes de completar 

o volume final em balão volumétrico de 1000mL. A solução foi transferida para um frasco com 

vedação e autoclavada a 121°C por 20 minutos e conservada entre 2 - 4ºC. 

 

4.6.2 Agarose 1,5% 

 

Agarose (Invitrogen
®
) 

1,2g 

Tampão TBE 0,5 pH 8,4 (Invitrogen
®
) 80mL 

  

No preparo do gel utilizou-se Ultra Pure™ Agarose - 1000 (Invitrogen™ Life 

Technologies, Carlsbad, EUA) em tampão TBE 0,5 (Tris/Borato/EDTA – GIBCO™, Carlsbad, 

EUA). A agarose foi pesada, colocada em um erlenmeyer e adicionados 80mL de tampão TBE 

0,5X. O erlenmeyer foi levado ao forno de micro-ondas por 1minuto (em potência alta) até que 

a agarose fosse dissolvida, deixando resfriar até +/- 50°C. A seguir, o gel foi impregnado com 

solução aquosa de brometo de etídio – 10µg por mL (Sigma
®
, St. Louis, EUA) tendo sido 

evitada a formação de bolhas. A agarose foi mantida em temperatura de 22 a 24°C até que 

solidificasse. 
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4.7 MÉTODOS 

 

 

O Fluxograma 1 apresenta os métodos para detecção e caracterização molecular 

utilizados nos diferentes estudos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluxograma 1: Fluxograma dos procedimentos laboratoriais realizados nos estudos. 

 

 

 

Caracterização molecular  

Regiões D, C ou B 

 

 

Preparo de Suspensão fecal 

 

Sequenciamento parcial para caracterização dos genótipos 

Detecção por  
 

MrtPCR 

Detecção por PCR  
 

Região B 

Produção de cDNA com 

iniciador randômico 

Estudo 2: 

 

Creche Bertha Lutz 

Estudo 1: 

 

HMGVF 

 

Extração do ácido nucléico 
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4.7.1 Preparo da suspensão fecal 

 

         As suspensões fecais foram preparadas a 20% em tampão Tris-Ca
++

 0,01 M pH 7,2. Em 

um tubo de 1,5mL adicionou-se, aproximadamente, 0,2 g de fezes a 0,8mL de tampão Tris-Ca
++

 

0,01 M pH 7,2. As suspensões foram homogeneizadas e clarificadas a 3000xg por 10 minutos a 

4°C e estocadas a - 20°C. 

 

 

4.7.2 Extração do genoma viral 

 

Para obtenção do RNA viral foi utilizado o kit comercial “QIAmp Viral RNA™” 

(QIAGEN , Valencia, CA, EUA). De acordo com recomendações do fabricante. A reação de 

transcrição reversa (RT) foi realizada logo após a extração. 

 

 

4.7.3 Reação de transcrição reversa (RT)  

 

Para obtenção do DNA complementar (cDNA) foi realizado o protocolo utilizando o kit 

High Capacity cDNA Reverse Transcription™ (Applied Biosystems®, Valencia, CA, EUA), 

segundo as recomendações do fabricante (Quadro 2), logo após a extração. 
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Quadro 2: Reagentes utilizados na reação de transcrição reversa. 

 

Reagentes Volume/Reação 

Nuclease Free H2O 14,8 µL 

10x RT Buffer 8,0 µL 

25x dNTP Mix 3,2 µL 

10x RT Random Primer (100 µM) 8,0 µL 

MultiScribe™ Reverse Transcriptase (50 U/µL) 4,0 µL 

 

 

 

4.7.4 Detecção e caracterização molecular dos NoV. 

 

4.7.4.1 Reação em Cadeia pela Polimerase (PCR) para detecção de NoV (Reg. B) 

 

No estudo hospitalar (1), foi aplicado um protocolo descrito por Beuret e colaboradores 

(2002) para triagem das infecções por NoV (Quadro 3). Este protocolo utiliza quatro iniciadores 

que detectam simultaneamente os GI e GII por amplificarem um fragmento da região 

conservada do gene que codifica a RpRd, denominada região B (Parashar et al., 2004; Zheng et 

al., 2006).   
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Quadro 3: Reagentes utilizados na reação em cadeia pela polimerase para amplificação da 

região B dos norovírus.  

 

 

Em um Eppendorf 
TM 

de 200µL foram adicionados 5µL de cDNA em 20µL da mistura 

(Quadro 3), para volume final de 25µL. Os tubos foram colocados em Termociclador 

(Termocycler Applied Biosystems
®
, Foster City, CA, EUA – modelo 2400) e as amostras 

submetidas à desnaturação inicial de 94ºC por 3 minutos e 40 ciclos subsequentes de 

desnaturação (94°C/30 segundos), anelamento (50°C/1 minuto), extensão (60°C/1 minuto) e um 

ciclo de extensão final (72
o
C/7 minutos), mantendo temperatura de 4°C por até 24horas.  

 

 

4.7.4.2 Reação de multiplex em cadeia pela polimerase em tempo real (Mrt PCR) 

 

 Para o estudo das amostras da creche (2) foi utilizado o protocolo descrito por Pang e 

colaboradores (2005) para detecção dos NoV GI e GII em uma única reação utilizando o 

sistema TaqMan
®
 (Applied Biosystems, Foster City, EUA). O protocolo utiliza iniciadores e 

sondas específicos para GI e GII, desenhados por Kageyama e colaboradores (2003), para 

Reagentes Concentração Volume/Reação 

Nuclease Free H2O - 14,1 µL 

Tampão de PCR sem MgCl2 (Invitrogen
®

) 10X 2,5 µL 

dxtp: dATP, dTTP, dGTP, dCTP ( Invitrogen®) 2,5 mM 2,0 µL 

MgCl2 (Invitrogen
®

) 50 mM 0,8 µL 

Taq DNA polimerase platinum (Invitrogen
®
) 5 U/µL 0,3 µL 

Mistura de iniciadores Mon 431-432-433-434 100µM 0,3 µL 
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amplificar a sequência da junção da ORF1-ORF2, região mais conservada entre os NoV 

(Quadro 1). O Quadro 4 apresenta os reagentes utilizados e as quantidades suficientes para uma 

reação de 25µL. A Mrt PCR foi realizada no equipamento 7300 Real-Time PCR System 

(Applied Biosystems, Foster City, EUA), sob as seguintes condições: ativação da enzima UNG 

por dois minutos a 50ºC, desnaturação por 10 minutos a 95ºC seguida de 45 ciclos de 15 

segundos a 95ºC (hibridização) e um minuto a 56ºC (extensão). Uma vez que o objetivo do 

ensaio era a detecção e não a quantificação de NoV, cada amostra foi inserida em apenas um 

poço da microplaca (MicroAmp
®

 96-Well Reaction Plate - Applied Biosystems, Foster City, 

EUA). Curvas-padrão de GI e GII, obtidas a partir de diluições de clones de plasmídeos 

contendo a região da junção ORF1˗ORF2 (Fumian et al., 2009) foram utilizadas. Como 

controle negativo, foi utilizada a mistura da reação sem adição de cDNA. Os controles positivos 

e negativos dos protocolos de extração também foram incluídos no ensaio. 

 

 

Quadro 4: Reagentes utilizados na reação de multiplex em cadeia pela polimerase em tempo 

real para detecção de GI e GII (Mrt PCR). 

 

Reagente Concentração Volume/Reação 

Taq Man 
® 

Universal PCR Master MIX(Invitrogen
®
) 2 X 12,13µL 

Iniciador COG 1F (+) 10µM 1,5µL 

Iniciador  COG 1R (-) 10µM 1,5µL 

Sonda  RinG 1A (-) 10µM 0,63µL 

Sonda RinG 1B (-) 10µM 0,63µL 

Iniciador  COG 2F (+)
 

10µM 1,5µL 

Iniciador COG 2R (-)
 

10µM 1,5µL 

Sonda RING 2(+)
 

10µM 0,63µL 
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As amostras foram aplicadas em uma microplaca de 96 cavidades (MicroAmp
®
, Applied 

Biosystem , Foster City, Califórnia, EUA), contendo 20µL da mistura (Quadro 4) e 5µL do 

cDNA para volume final de 25µL.  

Os dados de amplificação e quantificação foram coletados e analisados no software 

Sequence Detector versão 1.6 (Applied Biosystems ). Em cada reação, foi gerada uma curva 

padrão especifica para NoV GI e GII pela adição de 5µL da diluíção seriada (1:10) do 

plasmídeo recombinante purificado contendo o inserto de NoV GI e GII nas concentrações de 

10
7
 a 10

1
 cópias cDNA/reação.  

 

 

4.7.4.3 Caracterização molecular dos NoV GI, GII utilizando a Região D 

 

Este protocolo foi utilizado para ambos os estudos, com iniciadores para amplificação de 

um fragmento da região do genoma que codifica para a proteína do capsídeo (região D), 

previamente descrito por Vinjé e colaboradores (2004), considerado adequado para a 

caracterização dos GG (Zheng et al., 2006).  

Para caracterização das amostras GI foram utilizadas as condições apresentadas no 

Quadro 5 e para preparo do mistura da reação para GII, as condições da mistura descritas no 

Quadro 6.  
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Quadro 5: Reagentes utilizados na reação em cadeia pela polimerase para amplificação da 

região D dos norovírus GI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 6: Reagentes utilizados na reação em cadeia pela polimerase para amplificação da 

região D dos norovírus GII.  

 

 

 

Em um Eppendorf
® 

de 200µL foram adicionados 10µL de cDNA em 40µL da mistura, 

(Quadro 5 e 6) para volume final de 50µL. Para o NoV GI (Quadro 5), os ciclos para reação de 

PCR foram: desnaturação inicial à 94ºC por 3 minutos e 40 ciclos subsequentes de desnaturação 

Reagentes Concentração Volume/Reação 

Nuclease Free H2O - 26,2µL 

Tampão de PCR sem MgCl2 (Invitrogen
®
) 10X 5,0µL 

dXTP: dATP, dTTP, dGTP, dCTP ( Invitrogen
®
) 2,5mM 4,0µL 

MgCl2 (Invitrogen
®
) 50mM 1,5µL 

Taq DNA polimerase platinum (Invitrogen
®
) 5U/µL 0,3µL 

Mistura de iniciadores CAP A /B1/B2 100µM 3,0µL 

Reagentes Concentração Volume/Reação 

Nuclease Free H2O - 26,2µL 

Tampão de PCR sem MgCl2 (Invitrogen
®

) 10X 5,0µL 

dXTP: dATP, dTTP, dGTP, dCTP( Invitrogen
®

) 2,5mM 4,0µL 

MgCl2 (Invitrogen
®

) 50mM 1,5µL 

Taq DNA polimerase platinum (Invitrogen
®
) 5U/µL 0,3µL 

Mistura de iniciadores CAP C /D1/D3 100µM 3,0µL 
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(94°C/1 minuto), anelamento (40°C/1 minuto), extensão (72
o
C/1 minuto) e um ciclo de 

extensão final (72°C/10 minutos), mantendo temperatura de 10°C por até 24horas. Para o NoV 

GII (Quadro 6), os ciclos para reação de PCR foram: desnaturação inicial à 94ºC por 3 minutos 

e 40 ciclos subsequentes de desnaturação (94°C/1 minuto), anelamento (44°C/1 minuto), 

extensão (72
o
C/1 minuto) e um ciclo de extensão final (72°C/10 minutos), mantendo 

temperatura de 10°C por até 24 horas. A reação foi realizada em termociclador - Termocycler 

Applied Biosystems
®
, Foster City, CA, EUA – modelo 2400. 

 

 

4.7.4.4 Caracterização Molecular dos NoV utilizando a Região C 

 

Este método foi realizado no Estudo 2 para as amostras não caracterizadas pela 

amplificação da região D. Este protocolo (Quadro 7 e 8) utilizou iniciadores para amplificação 

de um fragmento da região do genoma (Região C) que codifica para a proteína do capsídeo 

VP1, previamente descrito por Kojima e colaboradores (2002), e considerada adequada para a 

caracterização dos GG (Zheng et al., 2006).  
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Quadro 7: Reagentes utilizados na reação em cadeia pela polimerase para amplificação da 

região C dos norovírus GI.  

 

 

 

 

 

Quadro 8: Reagentes utilizados na reação em cadeia pela polimerase para amplificação da 

região C dos norovírus GII.  

 

 

 

Em um Eppendorf
®
de 200µL foram adicionados 10µL de cDNA em 40µL da mistura 

(Quadro 7 e 8), para volume final de 50µL. Para GI os ciclos para reação de PCR foram: 

desnaturação inicial à 94ºC por 3 minutos e 40 ciclos subsequentes de desnaturação (94°C/30 

Reagentes Concentração Volume/Reação 

Nuclease Free H2O - 26,2µL 

Tampão de PCR sem MgCl2 (Invitrogen
®

) 10X 5,0µL 

dXTP: dATP, dTTP, dGTP, dCTP ( Invitrogen
®
) 2,5mM 4,0µL 

MgCl2 (Invitrogen
®

) 50mM 1,5µL 

Taq DNA polimerase platinum (Invitrogen
®
) 5U/µL 0,3µL 

Mistura de iniciadores G1 SKR /G1 SKF  20µM 3,0µL 

Reagentes Concentração Volume/Reação 

Nuclease Free H2O - 26,2µL 

Tampão de PCR sem MgCl2 (Invitrogen
®

) 10X 5,0µL 

dXTP: dATP, dTTP, dGTP, dCTP ( Invitrogen
®
) 2,5mM 4,0µL 

MgCl2 (Invitrogen
®

) 50mM 1,5µL 

Taq DNA polimerase platinum (Invitrogen
®
) 5U/µL 0,3µL 

Mistura de iniciadores G2 SKR /G2 SKF 20µM 3,0µL 
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segundos), anelamento (40°C/30 segundos), extensão (72
o
C/1 minuto) e um ciclo de extensão 

final (72°C/7 minutos), mantendo temperatura de 10°C por até 24 horas. Os tubos foram 

colocados no termociclador - Termocycler Applied Biosystems
®
, Foster City, CA, EUA – 

modelo 2400. 

 

4.7.4.5 Caracterização molecular dos NoV GI e GII utilizando a Região B 

 

Este protocolo foi utilizado para as amostras positivas no estudo (2) que não 

amplificavam o fragmento da região D ou C. Para essas amostras foram utilizados quatro 

iniciadores que detectam GI (Mon431/432) e GII (Mon433/434). Que utilizados separadamente  

GI e para GII amplificam um fragmento da região conservada do gene que codifica a RpRd, 

denominada região B, descrito por Beuret e colaboradores (2002) (Quadro 9).  

 

Quadro 9: Reagentes utilizados na reação em cadeia pela polimerase para amplificação da 

região B dos norovírus.  

 

 

Reagentes Concentração Volume/Reação 

Nuclease Free H2O - 26,2 µL 

Tampão de PCR sem MgCl2 (Invitrogen
®

) 10X 2,5 µL 

dxtp: dATP, dTTP, dGTP, dCTP ( Invitrogen®) 2,5 mM 2,0 µL 

MgCl2 (Invitrogen
®

) 50 mM 0,8 µL 

Taq DNA polimerase platinum (Invitrogen
®
) 5 U/µL 0,3 µL 

Iniciadores GI-Mon431/432 e GII-Mon433/434 100 µM 0,3 µL 
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Em um Eppendorf 
TM 

de 200µL foram adicionados 10µL de cDNA em 40µL da mistura 

(Quadro 9), para volume final de 25µL. Os tubos foram colocados em Termociclador 

(Termocycler Applied Biosystems
®
, Foster City, CA, EUA – modelo 2400) e as amostras foram 

submetidas à desnaturação inicial de 94ºC por 3 minutos e 40 ciclos subsequentes de 

desnaturação (94°C/30 segundos), anelamento (50°C/1 minuto), extensão (60°C/1 minuto) e um 

ciclo de extensão final (72
o
C/7 minutos), mantendo temperatura de 4°C por até 24 horas.  

 

 

4.7.4.6 Análise do produto amplificado pela PCR realizada no estudo. 

 

 Os produtos amplificados foram analisados por eletroforese em gel de agarose em 

sistema horizontal. Utilizaram-se dois µL de tampão de corrida azul de bromo fenol (GIBCO™, 

Carlsbad, EUA) para cada amostra e para o peso molecular de 100pb (Invitrogen™, Carlsbad, 

EUA). A eletroforese foi realizada a uma tensão igual a 120 V durante 60 minutos. O gel foi 

revelado utilizando um transiluminador Kodak Gel Logic 212 Imaging System  (Carestream 

Health Inc., Rochester, EUA). Foram consideradas amostras positivas para os NoV, segundo os 

diferentes protocolos de amplificação utilizados no estudo quando apresentavam fragmentos de 

213pb (Região B), 300pb (Região C) e para região D as amostras positivas que apresentaram 

fragmentos amplificados de 177pb para GI e 253pb para GII. 
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4.7.4.7 Purificação e quantificação do “amplicon” obtido. 

 

Os produtos amplificados foram purificados com o kit comercial “QIAquick  PCR 

Purification Kit” (QIAGEN , Hilden, Alemanha), seguindo as recomendações do fabricante, e 

foram estocados a -20°C. Após a purificação, os “amplicons” foram quantificados por 

espectrofotômetro NanoDrop
 
ND-1000 (Thermo Scientific, Wilmington, EUA). 

 

 

4.7.4.8 Reação de sequenciamento dos NoV. 

 

 Para o sequenciamento dos produtos purificados foi utilizado o kit comercial “Big Dye 

Terminator
®
 v3.1 Cycle Sequencing Kit”(Applied Biosystems

®
, CA, EUA), conforme 

recomendado pelo fabricante com os mesmos iniciadores empregados na caracterização dos 

NoV para as regiões amplificadas D, C e B. Os produtos da reação de sequenciamento foram 

purificados com o kit comercial “BigDye
® 

XTerminator™ Purification Kit” (Applied 

Biosystems, Foster City, EUA), conforme orientação do fabricante. O sequenciamento 

nucleotídico foi realizado pelaa plataforma da Fiocruz-PDTIS, que utiliza sequenciadores 

automáticos ABI Prism 3100 (Applied Biosystems
®
). 
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4.7.5 Análise filogenética 

 

O programa “BioEdit Sequence Alignment Editor” (Hall, 1999) foi o programa utilizado 

para edição e alinhamento das sequências obtidas. Para análise filogenética das sequências 

utilizou-se o programa MEGA 4 versão 4.1 (Tamura et al., 2007) e a distância genética 

calculada pelo modelo Kimura 2-parâmetros, utilizando o método neighbor-joining com 

bootstrap de 2000 réplicas. Sequências dos protótipos dos diferentes genótipos de NoV de 

diferentes, disponíveis no GenBank
®
, foram utilizadas como paramêtros de comparação nas 

análises filogenéticas realizadas. 

As sequencias obtidas nesse estudo foram depositadas no GenBank
®
 de acordo com a 

região que foram sequenciadas.  

 

 

4.7.6 Análise estatística 

 

 O programa “EpiInfo for Windows 3.5.3” (CDC) foi utilizado para análise da associação 

entre duas variáveis nominais ou categóricas. Utilizou-se o teste de qui-quadrado (X
2
) de 

Pearson e quando o número de amostras foi menor do que 10 foi utilizado preferencialmente o p 

calculado pelo teste exato de Fisher. O intervalo de significância estatística adotado para avaliar 

a diferença entre os casos positivos e negativos o p valor menor ou igual a 0,05 sendo 

considerado estatisticamente significativo. Para o cálculo de odds ratio, foi considerado o 

intervalo de confiança de 95%. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 ESTUDO 1: FREQUÊNCIA E CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DOS NoV EM 

CRIANÇAS HOSPITALIZADAS NO HMGVF COM GASTRENTERITE AGUDA. 

 

O NoV foi detectado em 30% (24/79) das amostras estudadas através da amplificação do 

gene que codifica para a RpRd. Deste total, sete casos de infecção nosocomial foram obtidos de 

uma subpopulação de 11 crianças que desenvolveram um quadro de gastrenterite no hospital 

após serem internadas devido à pneumonia, bronquite, bronqueolite, otite e cardiopatia.  

Todas as amostras (24) detectadas foram submetidas a um novo ensaio de amplificação 

para sequenciamento e caracterização molecular dos NoV. O sequenciamento parcial dos 

nucleotídeos obtidos pela amplificação de um fragmento de 253pb da região do capsídeo 

(Região D) caracterizou 19 das 24 amostras positivas para NoV como pertencentes a três 

genótipos: 17 GII.4, com três diferentes variantes: 2001, 2002 e 2003; GII.6 e GII.21 (Figura 6). 

Das 19 amostras de NoV sequenciadas, três foram referentes aos casos classificados como 

infecção nosocomial, com detecção de duas variantes: 2002 e a 2003.  
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Figura 6: Dendograma dos norovírus detectados no estudo. O dendograma foi construído com 

base na codificação de 56 aa da região do capsídeo (região D) dos norovírus obtidos neste 

estudo e das cepas protótipos, todas devidamente identificadas com número de acesso no 

GenBank
®
. As amostras coloridas foram caracterizadas no estudo. Grupo externo: GI/1. 
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5.1.2 Aspectos epidemiológicos e clínicos. 

 

A distribuição dos 79 casos estudados de acordo com a origem das crianças demonstrou 

que 64,6% (51) eram provenientes do município de Niterói, 24,1% (19) do município de São 

Gonçalo e o restante de outros cinco municípios: Maricá (1), Itaboraí (2), Alcântara (4), 

Araruama (1) e Itambí (1). O NoV foi confirmado em 35,3% e 21,1% dos casos ocorridos em 

Niterói e São Gonçalo, respectivamente.  

A Figura 7 apresenta a distribuição mensal dos casos estudados de acordo com a 

temperatura média e a umidade relativa do ar no período de estudo. Verifica-se que o NoV foi 

detectado em todos os meses do período, não havendo diferença na distribuição dos casos 

positivos (p>0,05).  
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Figura 7: Distribuição mensal dos casos de gastrenterite aguda ocorridos no Hospital Municipal 

Getúlio Vargas Filho, de acordo com a temperatura média e a umidade relativa do ar no período 

de abril a setembro de 2003 em Niterói, RJ. As medidas de temperatura e umidade foram 

obtidas do Instituto Nacional de Meteorologia – INMET. 

 

A análise da frequência de NoV em relação às características sócio demográficas e 

manifestações clínicas apresentada a seguir inclui as 11 crianças que apresentaram infecção 

nosocomial (Tabela 1). 

A distribuição por gênero demonstrou que 60,7% (48) dos 79 casos estudados eram do 

sexo masculino e 39,3% (31) do sexo feminino. Embora tenha sido encontrada maior frequência 
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de casos positivos para o NoV em pacientes do sexo masculino 17/48 (35,5%), essa diferença 

não foi significativa (p>0,05). Em relação à idade, foi observado que crianças com idade entre 

um a dois anos têm 4,2 vezes mais chances de ter infecção por NoV quando comparadas com 

crianças menores de um ano de idade [RC: 4,20 (IC 95%: 1,22-14,71)] (Tabela 1). 

Os principais sintomas clínicos observados nas crianças foram anorexia, dor abdominal, 

coriza, tosse, diarreia com muco (Tabela 2). Com menor frequência foram encontrados, febre e 

exantema. Nenhum paciente apresentou diarreia sanguinolenta. Embora tenham sido detectadas 

diferenças nas proporções de positivos para o NoV em relação aos casos negativos, a análise 

estatística demonstrou que a frequência para o NoV não foi influenciada pelas manifestações 

clínicas avaliadas. 

 

 

Tabela 1: Análise univariada dos fatores de risco para infecção pelo norovírus em crianças 

internadas com gastrenterite aguda no Hospital Getúlio Vargas Filho, Niterói, RJ, 2003. 

 

 

 

Característica 

 

n 

 

NoV + 

n (%) 

 

RC
 a
 

(IC95%
b
) 

 

Valor de p 

 

Procedência    0,4389
c
 

Niterói  51 18 (35,3)   

    São Gonçalo  19 04 (21,1) -  

    Outros Municípios  9 02 (22,2)   

Sexo    0,3366
c
 

    Masculino 48 17 (35,5)   

    Feminino 31 7 (22,5) -  

Faixa etária em meses    0,0187
c
 

< 12 m 61 14 (22,9) 1,00  

    12-24 m 18 10 (55,5) 4,20 (1,22-14,71)  

         a 
RC: razão de chance; 

b
IC: intervalo de confiança; 

c
: qui-quadrado de Pearson;  
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Tabela 2: Análise univariada dos sinais e sintomas clínicos para infecção pelo norovírus em 

crianças internadas com gastrenterite aguda no Hospital Getúlio Vargas Filho, Niterói, RJ, 2003. 

 

 

RC: razão de chance; 
b 
IC: intervalo de confiança; 

c
: qui-quadrado de Pearson; 

d
: teste exato de Fisher 

 

Característica 

 

n 

NoV + 

 n (%) 

RC
 a
 

(IC 95%
b
) 

 

Valor de p 

 
Febre    0,3132

c
 

  Sim 44 11(25,0)   

  Não 34 13(38,2) -  
  Ign 1 0   

Vômito    0,6711
c
 

   Sim 53 15(28,3)   
   Não 25 9(36) -  

  Ign 1 0   

Dor abdominal     0,3609
d
 

   Sim 74 22(29,7)   

   Não 4 2(50) -  
   Ign 1 0   

Anorexia    0,9583
c
 

   Sim 40 14(35,0)   
   Não 39 10(25,6) -  

   Ign 0 0   

Diarreia com muco    0,8076
c
 

   Sim 22 7(31,8)   

   Não 54 17(31,4) -  

   Ign 3 0   

Diarreia com sangue    0,3202
d
 

   Sim 3 0   
   Não 74 24(32,4) -  

   Ign 2 0   

Coriza    0,2709
c
 

   Sim 33 13(39,3)   

   Não 44 11(25,0)   

   Ign 2 0 -  

Tosse    0,5301
c
 

   Sim 49 17(34,6)   

   Não 28 7(25,0) -  
   Ign 2 1   

Exantema    0,5756
d
 

   Sim 6 2 (33,3) -  
   Não 72 21(29,1)   

   Ign 1 1   
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De acordo com o padrão de amamentação, a população de estudo foi classificada em 

crianças alimentadas predominantemente (11 casos) e parcialmente (40 casos) com leite 

materno e crianças que não receberam aleitamento materno (desmamados) (28 casos). Não 

houve diferença estatística em relação à frequência de detecção de NoV nas amostras estudadas 

e o tipo de alimentação utilizado (p: 0,6580) (Tabela 3). 

 

 

Tabela 3: Padrão de alimentação das 79 crianças internadas com gastrenterite aguda no 

Hospital Getúlio Vargas Filho, Niterói, RJ, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            p:0,6580 (X
2
 de Pearson) 

 

 

 

 

Os resultados deste estudo foram submetidos, para publicação no periódico, Memórias 

do Instituto Oswaldo Cruz (Anexo2). 

 

 

 

Tipo  

de 

alimentação 

 

 

Norovírus 

 

 

 

Nº de amostras 

por tipo de 

alimentação 

() 

 
Positivo Negativo 

 

              (%) 

 
Leite 

maternopredominante 
3 8 

 

11 (37,5) 
 
Leite materno parcial 14 26 40 (53,8) 

 
Desmamados 
 

7 21 28 (33,3) 
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5.2 ESTUDO 2: FREQUÊNCIA E CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DOS NoV EM 

CASOS ESPORÁDICOS E EM SURTOS DE DIARREIA AGUDA OCORRIDOS NO 

PERÍODO DE 1994-2008 NA CRECHE BERTHA LUTZ. 

 

  

5.2.1 Detecção e caracterização molecular 

 

Nesse estudo, foi determinada a frequência dos NoV em casos de gastrenterite aguda   

provenientes da Creche Bertha Lutz, RJ. A detecção de NoV GI e GII pela reação de Mrt PCR 

nas demonstrou 33,4% (151/452) de positividade distribuída em 36,2% (137/419) das amostras 

provenientes da população infantil e 41,4% (12/29) de amostras provenientes da população 

adulta (profissionais da creche envolvidos em surtos). Dentre quatro amostras cujas idades não 

foram informadas, duas amostras foram positivas para NoV. 

A Tabela 4 apresenta a distribuição anual dos casos investigados, demonstrando que 136 

foram provenientes de casos esporádicos e 316 de surtos ocorridos no período estudado (1994-

2008). Os percentuais de positividade para NoV foram de 32,3% (44/136) e 33,8% (107/316) 

entre amostras de casos esporádicos e surtos, respectivamente. Em nove dos 15 anos estudados, 

observou-se a ocorrência de 17 surtos, sendo 16 causados por NoV. Em cinco destes surtos 

observou-se o envolvimento de adultos. 
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Tabela 4: Distribuição anual dos casos de gastrenterite aguda provenientes de surtos e casos 

esporádicos ocorridos na Creche Bertha Lutz no período de 1994-2008, Rio de Janeiro, RJ. 

 

 

 

Ano 

 

Nº de 

Surtos 

ocorridos 
 

 

N
o
 de NoV positivos/ N

o
 de casos estudados 

 

Total 

 

Casos 

esporádicos 

 

Casos de 

Surtos 
 

1994 1 14/28 3/5  11/23 

1995 1 22/48 5/23 17/25 

1996 3 32/104 4/10 28/94 

1997 2 15/99 4/12 11/87 

1998 2 19/39 4/8 15/31 

1999 1 3/19 3/9 0/10 

2000 1 5/20 3/10 2/10 

2001 0 3/19 3/19 0/0 

2002 0 2/9 2/9 0 

2003 0 0/3 0/3 0 

2005 1 17/31 12/22 5/9 

2006 0 0/3 0/3 0 

2007 2 5/10 0 5/10 

2008 3 14/20 1/3 13/17 

Total  17 151/452(33,4%) 44/136(32,3%) 107/316(33,8%) 

 

Dos 17 surtos ocorridos neste período 16 foram causados pelos NoV. Das 151 amostras 

positivas por MrtPCR  52 (34,4%)e foram sequenciadas com produto obtido pela amplificação 

das regiões D (31), B (12) ou C(9) e foi possível determinar um total de oito genótipos GII 

(duas variantes GII.4) e três genótipos GI circulando na população estudada (Tabela 5). 
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Tabela 5: Distribuição dos genótipos envolvidos em casos esporádicos e surtos de gastrenterite 

aguda ocorridos em crianças e adultos na Creche Bertha Lutz no período de 1994-2008, Rio de 

Janeiro, RJ. 

 

 

Todas as sequencias obtidas com no mínimo 200pb ou mais foram depositadas no 

GenBank
®
.Os dendogramas apresentados abaixo foram construídos a partir da comparação das 

sequências do estudo com sequências de protótipos de cada genótipo disponível no GenBank
® 

(Figuras 8, 9 e 10). A barra de escala indicando a distância entre as amostras foi colocada na 

parte inferior das três árvores. Os valores de bootstrap (2000 repetições) estão representados nos 

nós dos ramos, valores inferiores a 80% não estão representadas. 

 

Genótipos 

 

Ano de Circulação dos genótipos 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2005 

 

2007 

 

2008 

              

GI.3 

      

 

    

  

GI.2 

  

 

        

  

GI.8              

GII.2              

GII.3 

  

 

 

 

      

  

GII.4 

  

 

        

  

GII.4 2001              

GII.4 2006b     

       

  

GII.6              

GII.7     

    

 

  

  

GII.12 

   

 

       

  

GII.14 

  

 

        

  

GII.17              

              

              

Casos Esporádicos 

Casos de Surtos 
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Figura 8: Dendograma dos norovírus detectados no estudo Região D. Construído com base na 

análise de 253 nucleotídeos da região que codifica o capsídeo viral, as amostras protótipos 

foram nomeadas conforme apresentação no GenBank
®
 e as sequências obtidas neste estudo 

foram nomeadas da seguinte forma: Número de registro do laboratório/Ano/número de acesso 

do GenBank
®
/BRA, estão grafadas em colorido. Grupo externo: Sapovírus. 
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Figura 9: Dendograma dos norovírus detectados no estudo Região C. Construído com base na 

análise de 300 nucleotídeos da região que codifica o capsídeo viral, as amostras protótipos 

foram nomeadas conforme apresentação no GenBank
®
 e as sequências obtidas neste estudo 

foram nomeadas da seguinte forma: Número de registro do laboratório/Ano/número de acesso 

do GenBank
®
/BRA, estão grafadas em colorido. Grupo externo: NoV GI.1. 

 

 

REGIÃO C 
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Figura 10: Dendograma dos norovírus detectados no estudo Região B. Construído com base na 

análise de 213 nucleotídeos da região que codifica a RdRp, as amostras protótipos foram 

nomeadas conforme apresentação no GenBank
®

 e as sequências obtidas neste estudo foram 

nomeadas da seguinte forma: Número de registro do laboratório/Ano/número de acesso do 

GenBank
®
/RJ, estão grafadas em colorido. Grupo externo: Protótipo NoV GI.1. 

REGIÃO B 
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5.2.2 Aspectos epidemiológicos 

 

 Na Figura 11 é apresentada a distribuição cumulativa anual dos casos de gastrenterite 

aguda estudados. A maioria das amostras incluídas nesse estudo (376) foi enviada ao LVCA nos 

primeiros oito anos sendo 113 positivas para os NoV (30,0%). A partir de 2003 houve uma 

diminuição no número de amostras recebidas com um aumento do número de confirmaçõespara 

NoV (50% [38/76]). Em 2004, o LVCA não recebeu amostras da Creche Bertha Lutz. 

 

 

Figura 11: Distribuição cumulativa anual de casos de gastrenterite aguda ocorridos na 

Creche Bertha Lutz no período de 1994-2008, Rio de Janeiro, RJ. 

 

 

A tabela 6 apresenta os resultados da análise univariada dos fatores sóciodemográficos e 

ambientais e sazonais para infecção dos NoV. Dos 452 casos estudados, 229 (50,6%) 
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pertenciam ao sexo masculino e 223 (49,7%), ao sexo feminino. A frequência dos casos 

positivos para NoV não mostrou associação da infecção com relação ao gênero (p>0,05) (Tabela 

6). 

Em relação à idade, foi observado que crianças com idade entre quatro meses e dois anos 

têm 2,29 vezes mais chances de ter infecção por NoV quando comparadas com crianças maiores 

de dois anos até cinco anos de idade [RC: 2,29 (IC 95%:1,33- 3,95)]. A análise cumulativa do 

número de casos por mês demonstrou um maior número de casos entre o outono e inverno 

(Figura 12). 

 

 

Tabela 6: Análise univariada dos fatores sócios demográficos, ambientais e sazonais para 

infecção pelo norovírus em crianças com gastrenterite aguda ocorridos na creche Bertha Lutz no 

período de 1994-2008, Rio de Janeiro, RJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características  

Nº de amostras positivas / Total 

(%) 

 
Sexo 

Masculino 77/229 (33,6) 

Feminino 74/ 223 (33,1) 

  

Grupo etário 

4 – 24 meses 114/307 (37,1)
 a
 

25 – 60 meses 23/112 (20,5)
 a
 

Adultos 12/29 (41,4) 

  

Estações do Ano 

Verão  11/24 (45,8) 

Outono  62/199 (31,2) 

Inverno 66/189 (34,9) 

Primavera 12/40 (30) 

  

Total 151/452 (33,4) 

aOR = 2.29; 95%; CI = 1.33 – 3.95.          

* Em quatro casos não havia informação de idade. 
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                                                                       Meses 

 

Figura 12: Distribuição cumulativa dos casos de gastrenterite aguda ocorridos na Creche 

Bertha Lutz no período de 1994-2008, Rio de Janeiro, RJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados deste estudo foram publicados no periódico PLOS ONE (Anexo 3). 
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6. DISCUSSÃO 

 

 

Diversos estudos na literatura apontam os NoV como segundo agente viral em casos de 

gastrenterite aguda e o primeiro em casos de surtos no mundo (Moreno-Espinosa et al., 2004; 

Wilhelmi et al., 2003; Patel et al., 2009). Entretanto, em países em desenvolvimento, essa 

investigação não é realizada rotineiramente, principalmente pela ausência de métodos de baixo 

custo e eficazes. Testes imunoenzimáticos, por exemplo, ainda apresentam custo elevado e têm 

se mostrado pouco sensíveis, sendo, em geral, recomendados em casos de surtos (Lopman et al., 

2002; Richards et al., 2003; De Bruin et al., 2006). Deste modo, o impacto das infecções por 

NoV nesses países tende a ser subestimado. 

 

 

6.1 ESTUDO 1: FREQUÊNCIA E CARACTERIZAÇÂO MOLECULAR DOS NoV EM 

CRIANÇAS HOSPITALIZADAS COM GASTRENTERITE AGUDA NO HMGVF. 

  

Neste estudo, foi determinada a frequência dos NoV em casos de gastrenterite aguda 

ocorridos em crianças de até dois anos de idade atendidas em uma unidade da saúde pública do 

município de Niterói, RJ. As infecções por NoV foram associadas a 30% dos casos analisados, 

percentual superior a de alguns estudos realizados no Brasil, onde as infecções por NoV 

variaram de 10 a 15% (Borges et al., 2006; Soares et al., 2007; Andreasi et al., 2008; Nakagomi 

et al., 2008), porém equivalentes a outros realizados em grandes centros urbanos na região 
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Sudeste onde os percentuais de detecção variaram de 20 a 39% (Castilho et al., 2006; Ribeiro et 

al., 2008; Victoria et al., 2007; Ferreira et al., 2010a). Em relação ao grupo etário, observou-se 

que a detecção de NoV foi mais frequente em crianças com idade igual ou superior a 12 meses, 

com 4,2 vezes mais chances de positividade para o NoV do que em crianças menores de 12 

meses. Estes resultados são semelhantes aos observados em outros estudos, que têm 

demonstrado o maior impacto da infecção por esses vírus em crianças com menos de 24 meses 

de idade (Cardoso et al., 2002; Phan et al., 2004; Victoria et al., 2007). Quanto à frequência da 

detecção do NoV em relação ao sexo, não encontramos diferença estatisticamente significativa, 

assim como outros autores (Victoria et al., 2007; Lorrot et al., 2011). 

Devido ao curto período de coleta de amostras (abril a setembro), o padrão de 

sazonalidade dos NoV não pode ser avaliado.  A sazonalidade das infecções por NoV ainda não 

é bem compreendida. Alguns estudos realizados em países de clima temperado apontam um 

pico de infecção nos meses mais frios (Parashar et al., 2003; Lorrot et al., 2011) ou no verão 

(Parashar et al., 2004; Zintz et al., 2005). 

Em concordância com pesquisas anteriores (Lopman et al., 2002; Thornton et al., 2004; 

Bull et al., 2006), dor abdominal, tosse e vômito foram os principais sintomas clínicos 

observados nas crianças com gastrenterite aguda, embora não tenha sido encontrada 

significância estatística que confirmasse essa associação. 

Na população estudada, sete dos 11 casos de gastrenterite nosocomial foram associados 

à infecção por NoV. As crianças internadas, principalmente devido a doenças respiratórias, 

desenvolveram um quadro de gastrenterite pelo menos 72 horas após a sua hospitalização. No 

Brasil, este é o primeiro relato de casos esporádicos de infecção nosocomial por NoV. 

Anteriormente, a infecção nosocomial por NoV foi descrita a partir de surtos ocorridos em um 

hospital municipal da cidade do Rio de Janeiro (Ferreira et al., 2010a). Outros estudos relataram 
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os NoV como causa de infecção nosocomial em populações pediátricas internadas em hospitais, 

com taxa de detecção entre 2 a 6% (Lorrot et al., 2011; Tran et al., 2010). Recentemente, foi 

demonstrado que a transmissão por aerossóis ou contaminação das superfícies do ambiente e 

fômites podem estar implicadas nestas infecções (Willemim et al., 2003; Gallimore et al., 2008; 

Tran et al., 2010; Sukhrie et al., 2011). 

Quanto ao padrão de alimentação, não houve diferença estatística em relação à 

frequência de detecção de NoV nas amostras estudadas e o tipo de alimentação recebido. Mais 

de 50% da população encontrava-se no grupo etário até seis meses de idade, porém somente 

26% dessas crianças estavam sendo amamentadas exclusivamente com leite materno, o que 

poderia explicar a baixa proteção dessas crianças contra a infecção. Na Nicarágua, Bucardo e 

colaboradores (2008) também não observaram uma correlação entre amamentação e a proteção 

contra a infecção por NoV. 

A frequência do NoV G.II observada e a caracterização de três variantes de GII.4 estão 

de acordo com estudos anteriores que demonstraram a alta frequência do GII, principalmente 

GII.4 em surtos, e casos esporádicos de gastrenterite aguda (Kirkwood et al., 2005; Blanton et 

al., 2006; Castilho et al., 2006; Green et al., 2000; Soares et al., 2007; Ferreira et al., 2008; 

2010a; Siabenga et al., 2008; 2009; Tamura et al., 2010). O GII.21 detectado neste estudo foi 

descrito pela primeira vez no Brasil. Anteriormente, este genótipo foi detectado em casos de 

gastrenterites acometendo soldados americanos no Iraque e crianças na India (Thornton et al., 

2005; Chhabra et al., 2010). 

Os dados obtidos neste estudo revelaram a importância dos NoV nos casos de 

gastrenterite aguda ocorridos nas crianças atendidas no HGVF e descreve o primeiro relato de 

casos esporádicos de infecção nosocomial por NoV no Brasil. Deste modo, aponta a 

necessidade de se estabelecer uma vigilância laboratorial ativa pela investigação de casos de 
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gastrenterite aguda para se avaliar a frequência dos NoV, assim como caracterizar os diferentes 

genótipos circulantes. A vigilância ativa deste agente poderia minimizar o tempo de internação, 

os riscos de surtos nosocomiais com o consequente agravo do quadro de pacientes internados, 

reduzindo despesas financeiras e assegurando o bem-estar dos pacientes. Vale ressaltar que, 

apesar da redução da morbidade observada nas últimas décadas, há um grande número de 

mortes de crianças menores de cinco anos devido a complicações em casos de gastrenterite 

aguda. Além disso, estas infecções podem ter repercussões sobre o desenvolvimento infantil 

(Black et al., 2010) . 

 

 

 

6.2 ESTUDO 2: FREQUÊNCIA E CARACTERIZAÇÂO MOLECULAR DOS NoV EM 

CASOS ESPORÁDICOS E SURTOS DE GASTRENTERITE AGUDA OCORRIDOS NO 

PERÍODO DE 1994-2008 NA CRECHE BERTHA LUTZ. 

 

 A associação de NoV em 16 dos 17 surtos estudados ocorridos na creche revelou a 

importância destes vírus que têm sido descritos como responsáveis por surtos de gastrenterite 

aguda que ocorrem em ambientes fechados como creches, escolas, navios e acampamentos 

militares (Moreno-Espinosa et al., 2004; Wilhelmi et al., 2003; Patel et al., 2009; CDC, 2011). 

Em estudos anteriores, nesta mesma creche, Gallimore e colaboradores (2004) avaliaram oito 

surtos ocorridos entre o período de 1996 a 1998 (não incluídos neste estudo) e detectaram NoV 

em três deles, com percentual de detecção de 23%, 38% e 67%. Surtos de gastrenterite em 

creches associados a NoV foram também descritos no Japão e nos EUA, com percentuais de 

detecção de 14% e 10%, respectivamente (Akihara et al., 2005; Lyman et al., 2009).  
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Neste estudo, a utilização da técnica de MrtPCR para NoV GI e GII foi eficiente na 

detecção de NoV em 33,4% dos casos. Protocolos de detecção que tem como alvo as regiões A 

ou B, região da polimerase viral (ORF1) altamente conservada, assim como a região de junção 

da ORF1-ORF2, utilizada na reação de MrtPCR têm sido amplamente utilizados para o 

diagnóstico dos NoV (Fankhauser et al., 2002; Kageyama et al., 2003). 

Para a genotipagem dos NoV detectados foi realizado sequenciamento nucleotídico dos 

produtos obtidos pela amplificação da região D ou C quando a primeira região apresentou 

resultado negativo. A região C foi sugerida por Mattison e colaboradores (2009) como 

alternativa para caracterização molecular dos NoV. As regiões C e D, que compõem sequências 

parciais do gene que codifica a proteína do capsídeo VP1 (ORF2), são recomendadas para a 

caracterização dos diferentes genótipos dos NoV (Vinjé et al., 2004; Mattison et al., 2009). 

Ainda assim, para algumas amostras, a região B foi utilizada, apesar da limitação na 

caracterização de algumas variantes; porém, para genotipagem de GI e alguns genótipos de GII 

essa região tem sido utilizada com êxito para o sequenciamento nucleotídeco (Victoria et al. 

2007). 

Os genótipos de NoV GII.2, GII.3 GII.4, GII.6, GII.7, GII.12, GII.14, GII.17 e ainda 

duas variantes de GII.4 (2001 e 2006b) E os NoV GI.2, GI.3, GI.8 foram associados aos casos 

de NoV ocorridos neste estudo. A diversidade dos NoV encontrada corresponde à observada em 

outros estudos realizados em creches no Japão e EUA (Akihara et al., 2005; Lyman et al., 

2009). No estudo anterior, realizado por Gallimore e colaboradores (2004), a caracterização 

molecular se deu pelo sequenciamento parcial da região da polimerase, sendo GII.4 e GII.3 os 

genótipos envolvidos nos três surtos confirmados.  

Os genótipos GII.12 e GII.17 foram primeiramente descritos no Brasil nas regiões 

Nordeste, Sudeste e Sul (Fioretti et al., 2011). Entretanto, estes genótipos foram detectados 
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nesse estudo em amostras obtidas de surtos ocorridos na década de 90, sendo GII.12 de 1997 e 

GII.17 de 1996. O GII.12 tem sido descrito no Japão desde 2001 como genótipo importante 

envolvido em surtos ocorridos naquele país (Fukuda et al., 2010). Nos EUA, durante a 

temporada de inverno 2009/2010, esse genótipo foi responsável por 16% de todos os surtos 

notificados (Vega e Vinjé, 2011) e no Vietnã foi encontrado em crianças internadas com maior 

frequência que o GII.4 (Tamura et al., 2010).  

O GII.17, recentemente descrito nos Estados Unidos (Zintz et al., 2005), na Argentina e 

na Tailândia (Gomes et al., 2008; Kittigul et al., 2010), foi também detectado em amostras da 

região Norte do Brasil (Fioretti et al., 2011), e neste estudo detectado pela primeira vez na 

região Sudeste. 

Variantes do GII.4 têm sido apontadas como responsáveis por grandes surtos ao redor do 

mundo. A variante GII.4 2006b, detectada em 1996, resultou em três surtos na creche. Esta 

variante foi responsável por pelo menos 45 surtos em navios de cruzeiro em toda a Europa (Bull 

et al., 2006; Buesa et al., 2008; Siabenga et al., 2008; 2009). Outras variantes de GII.4 foram 

descritas no Brasil (GII.4c; GII.4d; GII.4b) em crianças com gastrenterite aguda da região Norte 

do Brasil, porém a região alvo utilizada foi a região da polimerase (Aragão et al., 2010). 

A menor frequência de detecção do GI quando comparado ao GII, corrobora os 

resultados obtidos em estudos realizados no Brasil e no mundo (Castilho et al. 2006; Victoria et 

al., 2007; Barreira et al., 2010; Ferreira et al., 2010; Bucardo et al., 2008). Este estudo apresenta 

a primeira descrição do genótipo GI.8 no país, detectado em um caso esporádico ocorrido em 

1995. Os genótipos GI.2, GI.3 também caracterizados foram previamente descritos em outros 

estudos brasileiros (Castilho et al., 2006; Victoria et al., 2007; Ferreira et al., 2010).  

Em relação ao grupo etário, observou-se que 53,4% das crianças envolvidas nos surtos 

pertenciam às turmas do berçário e pré-maternal, com idade variando de quatro meses a dois 
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anos de idade. Este dado foi demonstrado em diferentes estudos que apontam uma tendência de 

aumento das infecções por NoV neste grupo etário (Cardoso et al., 2002; Phan et al., 2004; 

Victoria et al., 2007; Bucardo et al., 2008), corroborando com relatos da literatura que 

demonstram que o contato com os NoV ocorre já nos primeiros anos de vida (Cardoso et al., 

2002; Phan et al., 2004; Green, 2006; Victoria et al., 2007; Patel et al., 2009).  

O acometimento de adultos profissionais da creche, incluindo professores, auxiliares, 

funcionários responsáveis pela limpeza e pela cozinha, ressalta o papel destes na disseminação 

dos NoV pela circulação destes indivíduos em diferentes turmas. No Brasil, Ferreira e 

colaboradores (2008) descreveram o envolvimento de adultos em um surto ocorrido em uma 

creche na região do Médio-Paraíba, no estado do Rio de Janeiro, onde profissionais da creche e 

familiares foram acometidos pela infecção. A rota de transmissão oral-fecal explica que o 

contato de adultos com as crianças de diferentes turmas facilita a disseminação dos NoV em 

ambientes fechados (Moreno-Espinosa et al., 2004; Goodgame, 2006). 

Quanto ao gênero, não foi observado diferença estatisticamente significativa na 

frequência de detecção dos NoV, assim como não foi observado em outros estudos realizados 

em diferentes países (Victoria et al., 2007; Patel et al., 2009; Lorrot et al., 2011). 

A distribuição anual de casos associados a NoV revelou um grande número de surtos 

ocorridos entre os anos de 1994 e 1998. A partir do ano de 2000, medidas para conter os casos 

de gastrenterites foram adotadas pela equipe médica da creche, tais como: afastamento da 

criança após os primeiros episódios de diarreia, retorno da mesma somente após o fim dos 

episódios, separação de profissionais que cuidam da higiene das crianças daqueles que tratam da 

alimentação, utilização de roupinhas de baixo com a fralda para conter possíveis escapes de 

fezes, reforço nas medidas de limpeza das superfícies onde as roupas dos bebes são trocadas e 

maior cuidado na lavagem das mãos dos profissionais. Essas medidas profiláticas podem 
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explicar não só a redução no número de surtos, assim como a redução de número de casos por 

surtos ocorridos a partir de 2000. 

A análise cumulativa do número de casos por mês demonstrou uma maior ocorrência de 

casos entre os meses de abril e setembro (outono e inverno) com o pico máximo em junho, 

coincidindo com o início do inverno. Estes achados são semelhantes aos encontrados em outros 

estudos que apontam uma tendência da ocorrência de infecções por NoV nos meses mais frios 

do ano (Cardoso et al., 2002; Parashar et al., 2003; Gallimore et al., 2004; Green, 2006; 

Victoria, et al., 2007; Lorrot et al., 2011). É necessário observar que a creche tem um período de 

férias coletivas no mês de janeiro, porém no mês de fevereiro as aulas são regulares e, mesmo 

assim, durante todo o período estudado, não foram recebidas amostras referente a casos de 

gastrenterite ocorridos nesse mês.  

A associação de NoV a 94,6% dos surtos ocorridos na creche no período de 15 anos, 

assim como a diversidade dos genótipos encontrados corroboram o papel deste vírus como o 

principal agente causador de surtos de gastrenterites no mundo (Moreno-Espinosa et al., 2004; 

Wilhelmi et al., 2003; Patel et al., 2009). A variabilidade genotípica enfatiza a importância no 

monitoramento destas infecções para o conhecimento da epidemiologia molecular destes vírus 

na população brasileira, a fim de projetar e estabelecer medidas preventivas a serem adotadas no 

controle dessas infecções. 

A introdução da vacina anti-rotavírus no Programa Nacional de Imunização resultou em 

uma diminuição dos casos graves e internações por gastrenterite aguda em decorrência da 

infecção por rotavírus. Os resultados obtidos nesta tese, enfatizam a importância epidemiológica 

dos NoV em casos de gastrenterite infantil aguda. O monitoramento das noroviroses e a 

caracterização dos seus genótipos circulantes tornam-se necessários, uma vez que, pesquisas 

para o desenvolvimento de uma vacina anti-norovírus estão em estágio inicial de fase II. Deste 
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modo, estes dados contribuem para subsidiar ações de medidas preventivas que venham a serem 

adotadas pelas autoridades de saúde brasileira. 
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7. CONCLUSÕES 

 

 

 Em ambos os estudos a frequência das infecções por NoV (hospital [30%] e creche 

[33,4%]) apontam o importante papel destes vírus em casos de gastrenterite aguda em 

surtos, assim como em casos esporádicos e infecções nosocomiais. 

 

 Os genogrupos I e II foram detectados neste estudo sendo o GI detectado somente na 

população da creche. O GII.4 foi o genótipo prevalente nas duas populações estudadas. 

 

 Foram caracterizados quatro variantes GII.4 (2001, 2002, 2003 e 2006b), sendo a 

variante 2006b detectada circulando em anos anteriores as suas primeiras descrições 

(1996 e 1997). Assim como, os genótipos GII.12, GII.17 recentementes descritos no 

Brasil circulando na populaçação na década de 90. Os genótipos GI.8 e GII.21 detectados 

nesse estudo foram descritos pela primeira vez no Brasil. 

 

 Das variáveis sóciodemográficas e clínicas estudadas o grupo etário mostrou ter 

associação com a infecção dos NoV em ambos os estudos. Nos casos provenientes do 

hospital o acometimento foi maior em crianças maiores de um ano de idade até dois anos 

enquanto que nos casos da creche essa associação foi observada em crianças de quatro 

meses até dois anos de idade.  

 

 No estudo pode-se observar a sazonalidade das infeções por NoV ocorrendo nos meses 

de outono e inverno com pico de detecção no mês de junho. 
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 Medidas preventivas foram eficazes para a diminuição de casos de gastrenterite não só no 

número de surtos como no número de crianças envolvidas.   

 

 Os resultados obtidos neste estudo demostram a diversidade de genótipos de NoV que 

circulam no estado do RJ, apontando a necessidade de uma vigilância ativa a fim de 

identificar a circulação dos genótipos e variantes. 
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ANEXO 1: FICHA EPIDEMIOLÓGICA 
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ANEXO 2: ARTIGO SUBMETIDO 
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