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extremamente
variávelnos estadoseregiões.Objetivo: Obterdadossobrea freqüênciade anticorposanti-HHV-8
empopulaçãoindígenada
regiãoAmazônica,do Brasil. Material e Métodos:Foramestudadas664amostrasdeplasmade 169famíliasdeíndiosdaTriboTiriyó que
habitama regiãodefronteira entreo nortedo Paráe o Suriname,ondevivemcercade 750índios. Amédiadeidadefoi de 21 anos,variando
de mesesaté81 anos,sendo332do sexomasculino e 332do sexofeminino. As.amostras
foram coletadasentre abril e maio de 1997e
estocadas
a -20°C atéseremprocessadas.
O projeto foi aprovadopelo Comitêde Ética em Pesquisado CPqGM/Fiocruz-Ba.Ostestes
sorológicosdeimunofluoreséênciaindireta (IF1)para adetecçãode anticorposanti-HHV-8de faselítica (IFI-Lítico) e latente(IFI-LANA)
viral foram realizadosna SeçãodeImunologia do InstitutoAdolfoLutz, utilizandocélulasBCBL-1latentemente
infectadasou estimuladas
comforbol. Foramconsideradas
positivasasamostrasqueresultaramreagentes
empelo menosum dostestesde IFI na diluição do plasma
de 1/50.Resultados:Foramdetectados
anticorposanti-HHV-8em 377plasmas(57%),sendo262 (39,5%)reagentes
para anticorposde fase
lítica e latenteviral. Adistribuiçãodeplasmasreagentes
segundoo sexomostrouresultadossemelhantes:57,5%para o sexomasculinoe
56%para o feminino. Houvecasospositivosem todasasfaixasetáriaseem quasetodasasfamílias analisadas(exceção16famílias), sendo
que em 160famílias mais de 70%dosmembrosapresentaramanticorposanti-HHV-8. Conclusões:Foi verificada alta freqüênciade
anticorposanti-HHV-8nosíndiosda TriboTiriyó de ambosossexosedetodasasfaixasetárias,confirmandoresultadosanteriores(Biggar
et ai, 2000).O alto percentualdeplasmasreagentes
nestatribo mostraqueo HHV-8é endêmiconestapopulaçãoe nestaregiãogeográfica.
Devidoao fato desses
índios conviveremcom índios de tribosvizinhas éprovávelque indivíduosde outrastribosdestaregião,também
estejaminfectadospelo HHV-8.Apresençade índios infectadospelo HHV-8em todasasfaixas etáriassugereaexistênciade outrasviasde
transmissãoviral, alémda sexual.Faz-senecessárioà realizaçãode estudosepidemiológicos
para severificar a realdistribuiçãoe asvias
de transmissãodesseagenteno Brasil. APOIOFINANCEIRO:
FAPESP
# 98/13313-5eCNPq
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Introdução: Estimativasdemonstrama importânciadosrotavírus,comocausadediarréiagravenainfância, comênfaseparaospaísesem
desenvolvimento,
ondeosíndicesdeinfectividadealcançamde 1600a 2400criançaspor dia. OsRotavíruspertencema FamíliaReoviridae,
gêneroRotavírus,sendoclassificados
emsetediferentesgruposdeA-G,sendoqueo grupoAé omaisimportanteepidemiologicamente.
Seu
genomaé compostopor um RNAde fita dupla,com 11 segmentos,
os quaisseencontramcircundadospor um triplo capsídeoviral. No
capsídeomais externosesituamduasproteínas,a VP7e a VP4,quedeterminamos genotiposG e P,respectivamente,
importantespara a
classificaçãobinária dosrotavírus.Objetivos: QuantificaroscDNAsdosgenotiposnão usuaisderotavírusentrecriançasparticipantesde
vigilância intensivadasdiarréiasem Belém,Pará.Material e Métodos:Deum total de281 espécimes
fecaiscoletadosno períododemaio
de 1998a maio de 2000e testadospreviamentepela Reaçãoem Cadeiada PolimeraSePrecedidade TranscriçãoReversa(RT-PCR),43%
(121/281)foram caracterizados
para o genotipoG e 63,7%(179/281)parao genotipoP. OscDNAsdosgenotiposnão usuais de rotavírus
foram purificadosa partir doprodutoda Nested-PCR,
desde
queosfragmentosamplificadosapresentassem
uma únicabanda(kit CONCERfI'M
RapidPCRPurification System,GIBCO-BRL).
No casodo aparecimentodeduasbandasno gel, àpurificaçãodo cDNAfoi feita a partir da
excisãoda bandaindicativado genotiposobestudo,usando-seo kit QUIAQuickâ
GelExtraction(QUIAGEN).
OScDNAs
foram quantificados
usando-seo marcadordepesomolecularLowDNAMassLeader(Invitrogen),visandofuturoseqüenciamento
denucleotídeos.
Resultados:
Das281 amostraspreviamentetestadaspela RT-PCR,33%(93/281) foram associadasaosgenotiposnão usuais,dentreeles: G9P[8],
G9P[6], G9P[4], G1P[4], G1P[6], G4p[6], G4p[4], G5P[4], G2P[6], G3P[4], G3P[6], G2P[8], G11P[8], G1+G2P8]e G1P[4+6].
Dezoitogenotiposnão usuaisforam purificadose quantificados,sendo8 do genotipoG (G1=1; G2=3e G9=4) e 10do genotipoP (P[4] =7;
p[6] =3) com DNAsquevariaramde 7,5a 80 nanogramas.Conclusões:O presente
estudomostraaimportânciade seusarferramentasda
biologiamolecularcomoa RT-PCRna caracterização
molecularderotavírus,visandoa triagemde genotiposnão usuaisderotavíruscom
vistasaosequenciamento
denucleotídeos.Fonte Financiadora: ConselhoNacionaldeDesnvolvimento
CientíficoeTecnológico(PIBIC/
CNPq/IEC);FundoEstadualdeCiênciaeTecnologia(FUNTEC),Belém,Pará;IEC;lOCoE-maU: amandabayma@iec.pa.gov.br
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A resposta
imune deindivíduosinfectadospelo HTLVI (VírusLinfotrópicodeCélulasT Humanastipo 1) écaracterizadapor uma resposta
exageradadascélulasT,com alta produçãode citocinaspró-inflamatórias.Aocontrário, asinfecçõespor helmintos,particularmentea
esquistossomose
crônica e a estrongiloidíase,estãoassociadas
a uma respostaimune do tipo 2. Considerandodadospreliminaresque
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