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ROTA VÍRUS (4) NSP4
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Objetivos: Caracterizaçãogenotípica da proteína não-estrutural4 (NSP4) de rotavírus em amostras
provenientesde crianças que apresentavamquadro clínico de diarréia, vômitos e/ou febre residentesno
município de Parauapebas,
Pará. Metodologia: Espécimesfecais foram coletadosde criançasmenoresde
cinco anosde idade com diarréiaagudano períododejaneiro a setembrode 2006. As amostrasforamtriadas
pelo teste de imunocromatografiae eletroforeseem gel de poliacrilamida (EGPA) para detecçãode RVs,
sendoos positivos submetidosà reaçãoemcadeiada polimeraseprecedidade transcriçãoreversa(RT-PCR),
para o geneda NSP4, seguindo-seeletroforeseem seqüenciadorautomático.Resultados: Das 171 amostras
testadas,16 (9,35%) foram positivas para RVs por imunocromatografiae 15 (8,77%) por EGPA. A faixa
etária mais acometidaenvolveucriançasmenoresde três anos (81,30%)e a dor abdominale febre foram os
sintomasmais freqüentementeencontradosnos pacientesdiarréicos.Todos os espécimespositivos foram
submetidos à RT-PCR, com amplificação de fragmentos de 738pb (NSP4). O seqüenciamentode
nucleotídeose a posterior análise filogenéticajá foram realizadosaté o momento em 37,5% (6/16) das
amostraspositivas para RVs, sendoque dessetotal cinco espécimesforam caracterizadoscomo genótipoA
de NSP4 e um como genótipo B. A amostracaracterizadacomo genótipo B de NSP4 agrupoucom outras
oriundas do sudestebrasileiro e com a amostraNB150, obtida de um neonatode Belém. Conclusão: O
resultadoobtido pelo teste de imunocromatografiafoi similar ao da EGPA, ressaltandoa importânciade se
adotara primeira técnica,a qual proporcionaum rápido resultadoem estudosconduzidosno campoe mesmo
nos hospitais.O geneNSP4 das amostrastestadasmostraram-sebem conservados,agrupando-secom as de
origemhumana.Esseperfil difere do verificado em estudosrecentesrealizadosem Belém, onde um estreito
relacionamentocom amostrasde origemsuína foi observado,sugerindopossíveltransmissãoentreespécies.
Dessa maneira é importante proceder-seao monitoramentoconstantedos genótiposde NSP4, visando a
ampliar o conhecimentoda epidemiologiareferentea essegene, verificando-sea ocorrênciade possíveis
polimorfismos na NSP4 de RVs. A par disso observando-sesua interaçãocom RVs de espéciesdistintas,
monitorandoa emergênciade novascepaso que poderiainfluenciar emnovasestratégiasde vacinação.

