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1. Resumo  

Os rotavírus representam a causa mais comum de diarreia grave na infância em 

todo o mundo, atingindo também várias espécies de mamíferos e aves. Segundo a 

classificação taxonômica, pertencem à família Reoviridae, possuem simetria 

icosaédrica, e não são envelopados. A partícula viral apresenta um triplo capsídeo 

proteico envolvendo o genoma, o qual constitui-se de 11 segmentos de RNA de fita 

dupla (dsRNA) codificante para seis proteínas estruturais (VP) e seis proteínas não 

estruturais (NSP). As duas proteínas virais mais externas, VP7 e VP4, têm papel 

importante na imunogenicidade dos rotavírus e caracterizam os sorotipos e 

genótipos G e P, respectivamente, dos rotavírus do grupo A. Estão estabelecidos até 

o momento pelo menos 25 genótipos G e 33 genótipos P. Na classificação 

binominal, os genótipos G1P[8], G2P[4], G3P[8] e G4P[8] de rotavírus são 

considerados os mais comuns em humanos. Em todo o mundo as gastroenterites 

agudas são consideradas a segunda causa de morte em crianças menores de cinco 

anos. Estima-se que cerca de 125 milhões de episódios diarreicos anuais sejam em 

decorrência da infecção por rotavírus, causando em média 611.000 óbitos. Devido 

ao grande impacto da rotavirose na população infantil, a partir de 2006 a vacina 

contra rotavírus foi incluída no calendário vacinal infantil brasileiro. Este projeto teve 

como objetivo o estabelecimento da técnica de visualização de dsRNA viral no 

Núcleo de Pesquisa em Neurociência (NUPEN) da Universidade Cidade de São 

Paulo (UNICID). No decorrer das etapas de preparo das amostras, extração e 

visualização de dsRNA nas mesmas, foram analisadas 78 amostras de fezes de 

animais, obtendo resultado negativo em 59 amostras e resultado inconclusivo em 19 

amostras. Os resultados permitem concluir que a implantação da metodologia de 

visualização de dsRNA viral foi realizada de maneira adequada. Com isso, podemos 

planejar utilizar a técnica a fim de detectar a presença de rotavírus em amostras de 

fezes de outros indivíduos ou animais. 

 

2. Introdução  

A gastroenterite aguda é a segunda doença que mais mata crianças com 

idade inferior a cinco anos, no mundo todo (WHO, 2010).  No Brasil, estima-se que 

3.453 crianças nessa idade tenham morrido por doenças diarreicas (WHO, 2008), 
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sendo o rotavírus o principal agente etiológico, responsável por 20 a 60% dos casos 

de hospitalização (NESTI & GOLDBAUM, 2007).  

Os rotavírus são membros da família Reoviridae, gênero Rotavirus, e são 

caracterizados por partículas de simetria icosaédrica, não envelopadas, com 100nm 

de diâmetro e formado por triplo capsídeo proteico (ESTES & KAPIKIAN, 2007; 

GREENBERG & ESTES, 2009). Seu genoma é constituído de 11 segmentos de 

dsRNA codificantes para seis proteínas estruturais (VP) e seis proteínas não 

estruturais (NSP) (ESTES, 2001; GREENBERG & ESTES, 2009).  

 A classificação dos rotavírus é definida em função da proteína VP6 presente 

em sua camada intermediária, determinando as cinco espécies de rotavírus: A, B, C, 

D e E (ICTV). Rotavírus do grupo A são classificados em subgrupos e sorotipos, 

estes podem ser denominados de genótipos de acordo com a especificidade 

antigênica de suas proteínas. As duas proteínas virais mais externas, VP7 e VP4, 

têm papel importante na imunogenicidade dos rotavírus e caracterizam os sorotipos 

e genótipos G e P, respectivamente, dos rotavírus do grupo A (MUNFORD, 

CARUZO & RACZ, 2008). Estudos indicam para uma variedade de genótipos 

infectando humanos, sendo os genótipos mais frequentes G1 a G4, G8, G12, P[4], 

P[6] e P[8], observando-se como emergente o sorotipo G9, descrito em rotavírus de 

humanos em muitos países inclusive no Brasil (MONTENEGRO et al., 2007). 

A gravidade das gastroenterites por rotavírus é de conhecimento universal e 

seu maior impacto pode ser observado em países em desenvolvimento que 

possuem fatores agravantes como a desnutrição e coinfecção com outros patógenos 

(LINHARES, 2000). Os países desenvolvidos também apresentam circulação 

significativa de rotavírus em crianças (BRESEE et al., 1999). Prevalece o consenso 

de que o melhor método para o controle destes agentes e prevenção de diarreia 

grave é a vacinação (LINHARES, 2000). 

Em 2006 a imunização de crianças contra os rotavírus foi incluída no 

Programa Nacional de Vacinação no Brasil. Uma vacina atenuada de genótipo 

G1P[8] é utilizada (CORREIA et al., 2010) e como consequência verifica-se um 

acentuado declínio no número de casos de gastroenterite e/ou de hospitalizações ou 

mortalidade associadas a essa enfermidade (LANZIERI et al., 2010; SÁFADI et al., 

2010; GURGEL et al., 2009). 
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Após a implantação da vacina, o genótipo G2P[4] foi a única cepa observada 

em 2007. Alternativamente à proposição de que a vacina cria condições em que o 

G2P[4] poderia ter adquirido vantagem seletiva, uma periodicidade temporal, dentro 

de padrão cíclico de aproximadamente 10 anos do genótipo foi observada no Brasil 

e deve ser considerada uma explicação alternativa ao aumento na taxa de sua 

detecção desde 2006 (CARVALHO-COSTA et al., 2006). Embora tal periodicidade 

possa estar relacionada à introdução da vacina contra rotavírus do tipo A, o genótipo 

também foi detectado em 2007 no noroeste de Portugal, em uma população que não 

havia recebido vacina contra este vírus (ANTUNES et al., 2009).  

A realização de estudos de acompanhamento se justifica pela detecção de 

episódios diarreicos leves ou moderados, que não implicam em hospitalização, além 

da pesquisa de reinfecções (LINHARES, 2000). Para a vigilância sistemática dos 

genótipos circulantes, esse projeto teve como objetivo o estabelecimento da técnica 

de visualização de dsRNA viral no NUPEN da UNICID para identificação de rotavírus 

em amostras de fezes.  

A técnica prevista para visualização do dsRNA de rotavírus foi a Eletroforese 

em Gel de Poliacrilamida (EGPA) seguida de coloração por prata (LAEMMLI et al., 

1970). Tal metodologia visa detectar todos os segmentos de dsRNA de diferentes 

grupos de rotavírus, assim como a análise dos perfis eletroforéticos.  

 

3. Objetivo 

Estabelecer a técnica de visualização de dsRNA viral no NUPEN da UNICID 

para identificação de rotavírus em amostras de fezes. 

 

4. Metodologia e Desenvolvimento 

Antes de iniciar, foram preparadas as seguintes soluções, utilizadas no 

decorrer das etapas: solução de SDS 10% e solução de NaCl a 20% ambas em 

água destilada. A solução de tampão fosfato salina (PBS) 0,01 M e pH 7,4 foi 

preparada de acordo com as informações contidas na tabela 1. 

 

Tabela 1: Reagentes e suas quantidades utilizadas no preparo de 1000 mL 

de PBS.  

Reagente Massa ou Volume 
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NaCl 8 g 

KCl 0,2 g 

*Na2HPO4 

12 H2O – 2,89 g 

7 H2O – 2,1636 g 

Anidro – 1,1463 g  

KH2PO4 0,2 g 

Água destilada (completar p/) 1000 ml 

*Dependendo da concentração de água na composição do Na2HPO4, utilizar 

as quantidades descritas. 

 

Dentro do projeto em que se inclui este, existem outros dois associados e as 

três alunas responsáveis por eles participaram de todas as etapas, mas esse projeto 

teve como objetivo a visualização de dsRNA de origem viral. Para estabelecimento 

da técnica, foram utilizadas amostras de fezes de animais do biotério do NUPEN. 

Amostras de rotavírus de símio (SA-11) obtidos a partir de cultura celular (MA 104 ou 

LLCMK2) previamente testada com conteúdo de RNA e perfil eletroforético 

conhecidos, foram utilizadas como controle positivo nas reações. A partir das 

amostras de fezes, foram preparadas suspensões a 10% em PBS, após 

centrifugação a 2.000 rpm por 10 minutos. As amostras de fezes e suspensões 

foram armazenadas a 4°C durante todo o período do estudo. 

Para a visualização do dsRNA de rotavírus foi realizada a técnica de EGPA 

(LAEMMLI et al., 1970), seguida de coloração por prata. A extração do dsRNA viral 

feita por fenol-clorofórmio (HERRING et al., 1982) com modificações.  

Após a finalização da extração do dsRNA viral, os extratos foram então 

aplicados em um gel de poliacrilamida a 7,5% (HERRING et al., 1982). 

O gel consiste em uma fase separadora (gel inferior) sobreposta por uma fase 

concentradora (gel superior). Para análise de dsRNA de rotavírus uma concentração 

constante de 7% no gel separador é conveniente. O gel foi colocado em um 

compartimento que foi montado antes do preparo do mesmo utilizando placas de 

vidro, presas com “bulldog clamps” e com as laterais vedadas com agarose líquida 

(quente ou morna). Deixando a espessura entre as placas necessária para o ajuste 

perfeito do pente. 
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Antes do preparo dos géis separador e concentrador, foram preparadas as 

soluções que seriam utilizadas, conforme consta na tabela 2. Todas as soluções 

foram diluídas em água destilada. 

 

 

Tabela 2: Descrição da composição das diferentes soluções utilizadas no 

preparo do gel de poliacrilamida. 

Solução Composição 

Solução A 50% de Acrilamida e 1,3% de Metileno Bisacrilamida. 

Solução B Tris-HCl – 1,5M, pH 8,8. 

Solução C Tris-HCl – 0,5 M, pH 6,8. 

Solução D 2% de Persulfato de amônio 

Tampão de corrida 

1x concentrada 
Tris – 0,1M, Glicina -0,83, pH 8,3. 

 

 Com as soluções prontas, o gel foi preparado com as dosagens de cada 

reagente indicadas na tabela a seguir: 

 

Tabela 3: Descrição da composição dos géis: separador e concentrador. 

Reagentes Gel separador Gel Concentrador 

Solução A 2,10 ml 0,35 ml 

Solução B 3,75 ml Ausente 

Solução C Ausente 1,25 ml 

Água Destilada 8,70 ml 3,25 ml 

Solução D 0,45 ml 0,15 ml 

TEMED* 20 µl 20 µl 

*O TEMED deve ser adicionado imediatamente antes da transferência do gel 

ao compartilhamento de eletroforese. 

  

Foi adicionado primeiro o gel separador no compartilhamento de eletroforese, 

tomando o cuidado para que não se formassem bolhas de ar. Após a polimerização 
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do gel separador, respeitando o intervalo de tempo e lavagem com água destilada, 

adicionou-se o gel concentrador, inserindo o pente com cuidado para que 

novamente não ocorresse a retenção de bolhas de ar. Com o gel concentrador 

polimerizado, retirou-se o pente, verificando a integridade das canaletas. 

Em cada canaleta formada, foram aplicados 20µl de uma amostra após a 

extração. A corrida eletroforética, foi realizada à uma corrente constante de 145V, 

amperagem de 25 mA durante 1h45min. 

Após a corrida eletroforética, realizou-se a impregnação do gel por prata 

(SAMMONS et al., 1981). A primeira solução foi composta por 10% de etanol e 0,5% 

de ácido acético em 200 ml água destilada. O gel permaneceu nesta solução por 30 

minutos, sob agitação. Após este tempo, a solução inicial foi retirada e o gel 

permaneceu em solução de nitrato de prata a 0,0012 g/mL em água destilada por 

mais 30 minutos, sob agitação e ao abrigo de luz. Passado este tempo, a solução de 

prata foi removida e a solução reveladora adicionada. Esta solução é composta por 

7,5 g de hidróxido de sódio em 250 mL de água destilada acrescido de 1,9 mL de 

formaldeído 37%. Após a revelação, a reação foi paralisada com a remoção da 

última solução e a adição de solução a 5% de ácido acético em água destilada.  

Para conservação do gel, a fim de armazenamento, este foi desidratado em 

solução composta por 130 ml de metanol e um ml de glicerina em 200 ml de água 

destilada, por tempo suficiente para redução de seu tamanho. Após o período, o gel 

foi armazenado entre duas folhas de papel celofane. 

 

5. Resultados  

Foram coletadas 78 amostras de fezes de animais do Biotério do NUPEN, 

sendo 52 amostras de ratos e 26 de pombos. Na tabela 4, estão os dados de cada 

amostra coletada e o resultado que foi obtido após a realização de todas as etapas 

do projeto.  

Dezoito amostras de fezes de rato, após corrida eletroforética, não 

apresentaram segmentos. Porém, como não houve visualização do controle positivo, 

o resultado foi caracterizado como inconclusivo. Estas amostras devem ter a 

extração repetida para confirmação do resultado. 
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Tabela 4: Número total de amostras coletadas, animal doador e os resultados 
obtidos com a EGPA. 

Número de 
 Amostras 

Espécie de  
Animal 

Resultados 

52 Ratos 34 amostras negativas e 18 inconclusivas 

26 Pombos 26 negativas 

Na figura 1 e 2 encontram-se a visualização do gel de poliacrilamida, 

apresentando o perfil eletroforético dos segmentos dos dsRNA viral utilizado como 

controle positivo e o resultado das demais amostras analisadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Gel de poliacrilamida após coloração com prata. C+: controle 

positivo; colunas de 1 a 18: amostras negativas (Z10 à Z20, Z28, Z36 à Z41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Gel de poliacrilamida após coloração com prata. C+: controle positivo; 

colunas de 1 a 19: amostras negativas (Z21 à Z27, Z29 à Z34).  
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6. Considerações Finais 

Todas as amostras foram analisadas por meio das técnicas de preparo da 

amostra, extração de dsRNA viral feita por fenol-clorofórmio (HERRING et al., 1982) 

com modificações e a caracterização da migração dos segmentos genômicos em 

EGPA (LAEMMLI, 1970), seguida de coloração por prata, para a visualização do 

dsRNA de rotavírus. As etapas foram realizadas de forma correta, indicado pelo 

resultado positivo da amostra de rotavírus de símio (SA-11), apesar dos resultados 

negativos para as 60 amostras de fezes coletadas e 18 resultados inconclusivos, 

sendo assim a técnica foi implantada com sucesso. Nossos dados mostram que os 

animais dos biotérios do NUPEN não estão infectados por rotavírus. 

Apesar da técnica de visualização do RNA viral descrita por LAEMMLI (1970) 

ser antiga, ainda é eficaz e continua sendo utilizada como método de detecção de 

rotavírus. Esta é uma técnica simples e de baixo custo recentemente utilizada por 

pesquisadores de Manaus que identificaram rotavírus em amostra fecal de cão 

assintomático (PIMENTEL & COSTA, 2010). Desta maneira, podemos manter o uso 

da EGPA como metodologia de detecção dos rotavírus. 

A técnica de EGPA foi estabelecida no NUPEN com sucesso e pode ser 

utilizada para a detecção de rotavírus em amostras de fezes, seguindo as normas de 

biossegurança estabelecidas.  

  

7. Fontes consultadas 

 

ANTUNES H.; AFONSO A.; ITURRIZA M.; MARTINHO I.; RIBEIRO C.; ROCHA S.; 
et al. G2P[4] the most prevalent rotavirus genotype in 2007 winter season in an 
European non-vaccinated population. J Clin Virol: 45:76-8; 2009 
 
 
BRESEE, J.S.; GLASS, R. I.; IVANOFF, B.; & GENTSCH, J. R. Current status and 
future priorities for rotavirus vaccine development, evaluation and implementation in 
developing countries. Vaccine: 17: 2207-2222, 1999. 
 
 
CARVALHO-COSTA F. A.; ASSIS R.M.; FIALHO A. M.; BÓIA M. N.; ALVES D.P.; 
MARTINS C. M.; et al. Detection and molecular characterization of group A rotavirus 
from hospitalized children in Rio de Janeiro, Brazil, 2004. Mem Inst Oswaldo Cruz: 
101:291-4; 2006. 
 
 



9 
 

COSTA, C.A.; CANDEIAS, J.A.N.; CAPELETTI, E.L.L. Electropherotypes of rotavirus 
in children with and without gastroenteritis. Revista de Saúde Pública, 24: 152-155 
(in Portuguese, with abstract in English), 1990. 
 
 
CORREIA, J.B.; PATEL, M. M.; NAKAGOMI, O; MONTENEGRO, F. M.; GERMANO, 
E. M.; CORREIA, N. B.; CUEVAS, L. E.; PARASHAR, U.D.; CUNLIFFE, N.A.; 
NAKAGOMI, T. Effectiveness of monovalent rotavirus vaccine (Rotarix) against 
severe diarrhea caused by serotypically unrelated G2P[4] strains in Brazil. J Infect 
Dis 201: 363-369, 2010. 
 
 
ESTES, M. K.; KAPIKIAN, A. Z. ROTAVIRUSES. IN: FIELDS VIROLOGY, EDITED 
BY D. M. KNIPE, P. M. HOWLEY, D. E. GRIFFIN, R. A. LAMB, M. A. MARTIN, B. 
ROIZMAN, AND S. E. Straus, Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, p. 1917-
1974, 2007. 
 
 
ESTES, M. K. ROTAVIRUSES AND THEIR REPLICATION. IN: FIELDS VIROLOGY, 
EDITED BY D. M. KNIPE, P. M. HOWLEY, D. E. GRIFFIN, R. A. LAMB, M. A. 
MARTIN, B. ROIZMAN, AND S. E. Straus, Philadelphia: Lippincott Williams and 
Wilkins, p. 1747-1785, 2001. 
 
GREENBERG, H. B.; & ESTES, M. K. Rotaviruses: From Pathogenesis to 
Vaccination. Gastroenterology 136: 1939-1951, 2009. 
 
 
GURGEL, R. G.; BOHLAND, A. K.; VIEIRA, S. C.; OLIVEIRA, D. M.; FONTES, PB; 
BARROS, VF; et al. Incidence of rotavirus and all-cause diarrhea in Northeast Brazil 
following the introduction of a national vaccination program. Gastroenterol. 
137:1970–1975, 2009. 
 
 
HERRING, A. J.; INGLIS, N. F.; OJEH, C. K.; SNODGRASS, D. R.; MENZIES, J. D. 
Rapid diagnosis of rotavirus infection by direct detection of viral nucleic acid in silver 
stained polyacrylamide gels. J Clin Microbiol, 16 (3): 473-477, 1982. 
 
 
ICTV - International Committee on Taxonomy of Viruses. 
http://www.ictvonline.org/index.asp 
 
 
LAEMMLI, U.K. Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of 
bacteriophage T4. Nature, v.227, p.680-685, 1970. 
 
LANZIERI, T. M.; COSTA, I.; SHAfi, A. F.; CUNHA, M. H.; ORTEGA-BARRIA, E.; 
LINHARES, A. C.; et al. Trends in hospitalizations from all-cause gastroenteritis in 
children <5 years of age in Brazil before and after human rotavirus vaccine 
introduction, 1998-2007. Pediatr Infect Dis J. 29:673–675, 2010. 
 



10 
 

 
LINHARES, A. C. Rotavirus infection in Brazil: epidemiology and challenges for 
control. Cad Saúde Púb 16: 629-646, 2000.  
 
 
MONTENEGRO, F. M.; CORREIA, J. B.; RODRIGUES, A. F.; DOVE, W.; 
NAKAGOMI, T.; NAKAGOMI, O.; et al. Anticipating rotavirus vaccines in Brazil: 
Detection and molecular characterization of emerging rotavirus serotypes G8 and G9 
among children with diarrhoea in Recife, Brazil. J. Med. Virol. 79: 335–340, 2007. 
MUNFORD,V.; CARUZO, T. A. R.; RÁCZ, M. L. Gastroenterites Virais: Rotavírus. In: 
Microbiologia, edited by L. R. Trabulsi, F. Alterthum, R. M. Martins, L. C. Campos, V. 
Gambale, and M. L. Rácz, São Paulo: Editora Atheneu, p. 619-623, 2008. 
 
 
NESTI, M. M. M. AND GOLDBAUM, M. Infectious diseases and daycare and 
preschool education. J Pediatr 83: 299-312, 2007. 
 
 
PIMENTEL,R.B.Q. &  COSTA, C.A. Detecção de rotavírus em um cão doméstico na 
cidade de Manaus-AM. Acta Amaz. [online]. vol.40, n.2, pp. 405-408. ISSN 0044-
5967, 2010. 
 
 
SÁFADI, M. A.; BEREZIN, E. M.; MUNFORD, V.; ALMEIDA, F. J.; DE MORAES, J. 
C.; PINHEIRO, C. F.; et al. Hospital-based surveillance to evaluate the impact of 
rotavirus vaccination in São Paulo, Brazil. Pediatr Infect Dis J, 2010. 
 
 
SAMMONS, D. N.; ADDANS, L. D.; MISHIKAWA, E. E. Ultrasensitive silver base 
color staining of polypeptides in polyacrylamide gels. Electrophoresis, 2(3): 135-141, 
1981. 
 
 
WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO) 2008, acessado em 20 de junho de 
2012. http://www.who.int/healthinfo/statistics/mortality_child_cause/en/index.html 
 
 
WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO) 2010, acessado em 20 de junho de 
2012. 
http://www.who.int/gho/child_health/mortality/mortality_causes_text/en/index.html 
 


