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OCORRÊNCIA E DIVERSIDADE MOLECULAR DE ROTAVÍRUS EM BOVINOS 
DE REBANHOS LEITEIROS E DE CORTE NAS REGIÕES SUDESTE E 

CENTRO-OESTE DO BRASIL 
 
 

RESUMO: Rotavírus é uma importante causa de diarreia neonatal em humanos e 

em várias espécies animais, incluindo bezerros. O presente estudo teve como 

objetivo verificar a ocorrência de rotavírus em bezerros de rebanhos leiteiros e de 

corte, durante o período de março de 2010 a agosto de 2011, em propriedades 

rurais situadas nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do 

Sul.  Foram analisadas 765 amostras de fezes de bezerros, na faixa etária entre 

um e 60 dias, de 56 rebanhos bovinos, sendo 53 de exploração leiteira e três de 

gado de corte. Pela técnica da eletroforese em gel de poliacrilamida (EGPA), 

observou-se a ocorrência de rotavírus em 17,8% (10/56) dos rebanhos e em 3,0% 

(23/765) dos animais. A proporção de rebanhos leiteiros infectados foi de 16,9% 

(9/53), e no gado de corte o percentual de positividade foi de 33,3% (1/3). A maior 

ocorrência significativa de amostras positivas foi observada em animais na faixa 

etária de um a 15 dias, quando comparadas com as demais (p<0,01). Foram 

diagnosticados bezerros infectados por rotavírus tanto em animais com sinais 

clínicos de diarreia (9,3%: 16/171) quanto naqueles clinicamente normais (1,1%: 

7/594), existindo porém uma correlação positiva entre a presença da infecção e a 

manifestação clínica da diarreia (p < 0,01). Ao analisar o perfil do RNA extraído 

das 23 amostras positivas pelo EGPA foi possível classificá-lo em 4 eletroferotipos 

distintos, indicando grande diversidade genômica na região estudada. Os 

resultados indicaram a participação do agente na etiologia da diarreia dos 

bezerros. A genotipagem G e P das amostras positivas foi realizada pela técnica 

de RT-PCR e demonstrou que separadamente as associações de genotipos 

circulantes nos rebanhos do Estado de São Paulo foram G6P[11], G10[P11], G[-

]P[5]+[11], G[-]P[6]. Nos rebanhos dos Estados de Minas Gerais e Goiás os 



viii 

genotipos circulantes foram G6P[11], G8P[5], G11P[11] e G10P[11] e G6P[5] + 

P[11], G8P[11], G6P[11], G[-]P[1], G[-]P[11], respectivamente. 

 

Palavras-Chave: Rotavírus, bovino, diarreia, RT-PCR 
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OCCURRENCE AND DIVERSITY MOLECULAR OF ROTAVIRUS IN DAIRY AND 
BEEF HERDS CATTLE IN BRAZILIAN SOUTHEAST AND CENTRAL-WEST 

REGIONS 
 
 
SUMMARY: Rotavirus is an important cause of neonatal diarrhea in humans and 

several animal species, including calves. The present study aimed at verifying 

rotavirus occurrence in calves belonging to dairy and beef cattle herds during the 

period from March 2010 and August 2011, in farms located in the states of São 

Paulo, Minas Gerais, Goiás and Mato Grosso do Sul. It was analyzed 765 fecal 

samples of calves, from 1 to 60 days of age, belonging to 56 cattle herds (from 

which 53 were dairy and 3 were beef cattle). By the technique of electrophoresis 

with polyacrylamide gel (PAGE), the occurrence of rotavirus was observed in 

17.8% (10 / 56) of herds and 3.0% (23/765) of the animals. The proportion of 

infected dairy cattle was 16.9% (9/53), and the percentage of positivity in beef 

cattle was 33.3% (1 / 3). The highest incidence of positive samples was observed 

in animals aged 1-15 days, compared to the others (p <0.01). Calves infected by 

rotavirus were diagnosed not only in animals with clinical signals of diarrhea (9.3%: 

16/171) but also in the clinically normal ones (1.1%: 7/594), although there is a 

correlation between the presence of infection and the clinical manifestation of 

diarrhea (p < 0. 01). By analyzing the profile of RNA extracted from 23 positive 

samples by EGPA it was possible classify it in four distinct electropherotypes, 

indicating a large genomic diversity in the analyzed region. The results indicate the 

agent’s participation in the etiology of diarrhea in calves. The polymerase chain 

reaction (PCR) preceded by reverse-transcription (RT) of viral RNA was employed 

to characterize the bovine rotavirus genotypes G and P, which indicated that the 

associations of genotypes circulating in herds in Brazil’s southeastern region were 

G6P[11], G10P[11], G[-]P[5] + [11], G[-]P[6] in the state of São Paulo and G6P[11], 

G8P[5], G11P[11], G10P[11] in the state of Minas Gerais. In the central-western 

region, the genotypes G6P[5] + [11], G8P[11], G6P[11], G[-]P[1], G[-]P[11], were 

detected in the state of Goiás. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

 1.1 Considerações gerais  

 

A diarreia neonatal bovina é considerada uma das mais importantes 

enfermidades que acometem os bezerros em função dos seguintes fatores: ser a 

principal causa de morbidade e mortalidade em animais jovens; causar perdas 

econômicas e zootécnicas em razão dos custos com o tratamento e a profilaxia; 

aumentar a susceptibilidade a outras infecções e retardar o desenvolvimento com 

consequente morte dos animais (RADOSTITS et al., 2007). 

 O rotavírus pertencente ao grupo A além de ser uma das maiores causas de 

gastroenterite aguda em humanos acomete também várias espécies animais (ESTES & 

KAPIKIAN, 2007), apresentando maior importância epidemiológica em animais na faixa 

etária entre duas e oito semanas de idade, antes do desenvolvimento da imunidade 

ativa (KOHARA & TSUNEMITSU, 2000). O rotavírus também constitui uma causa 

importante de diarreia em muitas espécies de aves domésticas (DHAMA et al., 2009) e, 

em seres humanos, o agente é responsável por aproximadamente 611.000 mortes de 

crianças com menos de 5 anos de idade em todo o mundo (GLASS & PARASHAR, 

2006).  

 A primeira descrição da presença do rotavírus em animais foi feita por MEBUS et 

al. em 1969, que demonstraram por intermédio da microscopia eletrônica a presença de 

partículas virais em amostras de fezes de bezerros com diarreia, as quais foram 

denominadas de NCDV (Nebraska Calf Diarrhea Vírus). Em 1975, WOODE et al. 

realizaram o primeiro relato de rotavírus em fezes de suínos com diarreia. Desde então, 

inúmeros trabalhos têm sido publicados relacionando os rotavírus a gastroenterites em 

diversas espécies de mamíferos e de aves. 

 Os rotavírus são membros da família Reoviridae e pertencem ao gênero 

Rotavirus, o qual apresenta partículas com aspecto de roda, do latim rota derivando o 

nome de Rotavírus. A partícula viral é de simetria icosaédrica e mede aproximadamente 
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75 nm de diâmetro e não são envelopados. Apresenta capsídeo triplo formado por três 

camadas protéicas concêntricas, que foram designadas como capsídeo externo, 

intermediário e interno (core) que circunda o genoma viral     (Figura 1) (ESTES, 2001; 

DHAMA et al., 2009).   

  

 
Figura 1. Eletroforese em gel de poliacrilamida (EGPA) do genoma de rotavírus codificando 

proteínas estruturais. RNA dupla fita segmentado (A); proteínas codificadas por cada 
segmento genômico (B); partícula de rotavírus representada esquematicamente (C); 
partícula de rotavírus e sua estrutura determinada por eletromicroscopia associada ao 
processamento de imagem por computador (D).  
Fonte: ESTES (2001). (Adaptado).  
 

 
 O material genético dos rotavírus é constituído por ácido ribonucléico (RNA) de 

fita dupla (dsRNA), com 11 segmentos, os quais codificam seis proteínas estruturais 

(VP1 a VP4, VP6 e VP7) e seis proteínas não estruturais (NSP1 a NSP6) 
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(GREENBERG & ESTES, 2009). A Figura 1 apresenta os segmentos genômicos do 

rotavírus e as proteínas codificadas por cada segmento.  

 As proteínas estruturais são designadas VP “Viral Protein” seguidas por número 

sequencial na ordem decrescente da massa molecular. No core estão presentes as 

proteínas VP1 (125 KDa), VP2 (94KDa) e VP3 (88KDa); no capsídeo intermediário a 

VP6 (46KDa), e no capsídeo externo as proteínas VP4 (88KDa) e VP7 (38KDa). As 

proteínas não-estruturais, encontradas nas partículas virais maduras, recebem a 

denominação NSP “Non-Structural Protein” (ESTES & COHEN, 1989). 

 Os rotavírus apresentam três importantes especificidades antigênicas: grupo, 

subgrupo e sorotipo. Este critério permite a classificação de múltiplos grupos (ou 

sorogrupos) e a existência de múltiplos sorotipos dentro de cada grupo (KAPIKIAN & 

CHANOCK, 1996).  

 A especificidade de grupo é determinada pela proteína viral (VP6), classificando 

os vírus em sete grupos diferentes ou espécies (A a G) sendo que a maioria das 

amostras clinicamente significantes, em termos de prevalência animal e humana, 

pertence ao grupo A (RAMIG et al., 2005 ; ESTES & KAPIKIAN, 2007). 

A proteína VP6 também inclui antígenos responsáveis pela classificação em subgrupos 

I, II, Não-I/Não-II e I e II (GENTSCH et al., 1996; ESTES, 2001).  

 A classificação dos rotavírus em genotipos ou sorotipos G e P ocorre de acordo 

com as características genéticas ou antigênicas das proteínas VP7 e VP4 localizadas 

no capsídeo externo, respectivamente (DENNEHY, 2008). Estas proteínas também são 

responsáveis pelas interações iniciais do vírus com a célula hospedeira, induzindo a 

produção de anticorpos neutralizantes específicos. Nesse sistema, a proteína VP4 é 

referida como antígeno P (protease-sensível), e a proteína VP7 como antígeno G 

(glicoproteína) (ESTES, 2001).  A proteína VP4, ainda, contém um sítio de clivagem 

pela tripsina e quando submetida ao tratamento com protease in vitro produz dois 

produtos, as proteínas VP5 e VP8, aumentando a infectividade do vírus (ESTES & 

KAPIKIAN, 2007).  

 A caracterização genotípico-específica dos rotavírus é baseada nos resultados 

de reações de transcrição reversa (RT) seguidas pela reação em cadeia da polimerase 
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(PCR) ou pela análise da sequência de nucleotídeos. De acordo com as diferenças 

moleculares, já foram descritos pelo menos 25 diferentes genotipos G e 33 genotipos P 

(COLLINS et al., 2010, ESONA et al., 2010, ABE et al., 2011).  Destes, G6, G8 e G10 

são encontrados com maior frequência em bovinos, associados com P[1], P[5] e ou 

P[11] (FUKAI et al., 1999; GHOSH et al., 2008), apesar de já ter sido relatada a 

ocorrência dos sorotipos G1, G2 e G3 de rotavírus humano, e o sorotipo G11 de suínos 

(HUSSEIN et al., 1993).  

 Nos seres humanos, foram identificados os sorotipos G1 a G4, G6, G8, G9 e 

G12 (GERNA et al., 1990; ITURRIZA-GÓMARA et al., 2004.; YAMAMOTO et al., 2011). 

O sorotipo G5 foi identificado em suínos, equinos e bovinos, enquanto G7 e G11 foram 

relatados em aves e suínos (HOSHINO & KAPIKIAN, 1994).  Posteriormente, foram 

descritos novos sorotipos identificados em equinos (G13 e G14) (BROWING et al., 

1991; MONINI et al., 2011) e em bovinos (G15, G21 e G24 ) (RAHMAN et al., 2003; 

ABE et al., 2011).  

 Embora sejam considerados espécie-específicos, a ocorrência de transmissão 

interespécie dos rotavírus também é possível (RAHMAN et al., 2003). Vários estudos 

têm encontrado evidências antigênicas e moleculares de recombinação in vivo de 

diferentes estirpes de rotavírus do grupo A proveniente de humanos e de animais. 

Assim, os sorotipos humanos G1, G2, G3 e G8, bem como o sorotipo suíno G5 já foram 

identificados em bovinos (HUSSEIN et al., 1993; SATO et al., 1997), enquanto os 

sorotipos G6 e G10, característicos de bovinos, foram relatados em humanos 

(NAKAGOMI & NAKAGOMI, 1993; YAMAMOTO et al., 2011) e  em suínos (MARTELLA 

et al., 2001). 

 As pesquisas sobre a variabilidade genética dos rotavírus fornecem dados 

úteis para o desenvolvimento de vacinas efetivas e monitoramento das medidas 

profiláticas (MARTELLA et al., 2010), bem como, o entendimento da epidemiologia do 

vírus, particularmente no que diz respeito às evidências de transmissão interespécies 

do rotavírus (STEYER et al., 2008; MATTHIJNSSENS et al., 2011), o que aumenta a 

possibilidade de surgimento de novas estirpes e combinações genotípicas incomuns. 
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 1.2 Patogênese da infecção por rotavírus e métodos de diagnóstico 

 

 A porta de entrada para a infecção é a via oral, podendo ocorrer importante 

participação do ambiente tais como, água, alimentos e fômites como vias de 

transmissão (COOK et al., 2004). Apresentam tropismo por enterócitos maduros das 

porções média e alta das vilosidades do intestino delgado de animais e de humanos, 

em especial, nas regiões do duodeno e jejuno, se replicando no citoplasma e 

ocasionando alterações degenerativas (LUNDGREN & SVENSSON, 2001).  

 Em relação à replicação viral, de acordo com ZARATE et al. (2004), somente 

partículas com triplo capsídeo conseguem aderir-se às células do hospedeiro. A 

proteína VP4 tem função essencial no ciclo de replicação do vírus, incluindo a ligação 

ao receptor e a penetração celular. A função da VP7 durante a interação inicial não é 

bem estabelecida. A transcrição dos rotavírus e todas as demais atividades inerentes à 

replicação do genoma e montagem dos virions são realizadas por enzimas virais (IMAI 

et al., 1983).  

 É proposto que o processo de replicação do genoma dos rotavírus e a formação 

do core viral e das partículas com duplo capsídeo, ocorram em viroplasmas. O RNA 

transcrito atua diretamente na síntese das proteínas estruturais e não-estruturais dos 

rotavírus e também serve como molde do RNA para a síntese da fita negativa do 

material genético, formando o genoma segmentado do dsRNA  (GONZALES et al., 

2000). E através de estudos de microscopia eletrônica demonstrou-se que ao final do 

ciclo infeccioso a progênie viral é liberada por lise das células hospedeiras 

(ALTENBURG et al. 1980). 

 Apesar da predileção por enterócitos, evidências recentes demonstraram que a 

infecção do rotavírus do grupo A não é limitada às células epiteliais em animais e 

humanos. Estudos utilizando estirpes homólogas e heterólogas de rotavírus em animais 

experimentais (CRAWFORD et al., 2006; FENAUX et al., 2006), revelaram que o 

rotavírus  quando recombinante causa viremia e infecções extraintestinais. O antígeno 

de rotavírus bovino do grupo A e RNA foram detectados em órgãos extra-intestinais e 

fluidos, incluindo fígado, pulmão e plexo coróide (KIM et al., 2011). Estes achados 
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confirmam outros recentes estudos que documentam a habilidade dos virions de 

propagarem na corrente sanguínea e se estenderem a órgãos extra-intestinais 

(CIARLET et al., 2002; BLUTT et al., 2003). 

 No caso da infecção nas células intestinais, a rápida perda de grande quantidade 

de células leva à substituição do epitélio colunar por enterócitos cuboidais ou 

escamosos, com predominância de células imaturas provenientes das criptas, 

resultando em atrofia das vilosidades e hiperplasia das criptas intestinais (SCOTT et al., 

2004).  Assim, durante a diarreia ocorre diminuição da digestão de açúcares e da 

absorção de sais minerais e água, aumentando a gravidade da doença (KAPIKIAN & 

CHANOCK, 1996), resultando nos sinais clínicos observados nos hospedeiros. 

 Na diarreia por rotavírus em bezerros as fezes apresentam coloração amarelo-

pálida ou esbranquiçada em razão da alta concentração de leite não digerido. As 

manifestações clínicas são agudas e com período de incubação muito curto (de 12 a 96 

horas) (STEELE et al., 2004). A enfermidade cursa com desidratação e acidose 

metabólica, e a ocorrência de pirexia é variável, mas quando ocorre normalmente é 

branda e pode ser sugestiva de infecção secundária por patógenos oportunistas 

(SCOTT et al., 2004).   

 Em neonatos, a taxa de mortalidade em razão da diarreia por rotavírus pode 

superar 80%, mas a maioria dos relatos sugere que varia de 5 a 20%, sendo superior 

em bezerros que receberam volume insuficiente de colostro ou que estão sob 

condições de estresse (DHAMA et al., 2009).  

 Com relação às características de persistência ambiental, os rotavírus 

apresentam elevada viabilidade, estimada em 60±16 dias em esgoto comum (WHO, 

2006); sete meses no meio ambiente (ESTES & KAPIKIAN, 2007); resiste a 

temperaturas de 60°C, bem como grande amplitude de pH, frente a uma diversidade de 

desinfetantes conhecidos (RAMOS et al., 2000). A variação do tempo que o vírus se 

mantém viável ocorre em função da temperatura e condições ambientais, fato este 

constatado por WALTER (2001) ao encontrar valores de persistência de 14 dias no 

verão e 200 dias no inverno na Alemanha. 
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 Os bezerros podem excretar até 1010 partículas virais por grama de fezes 

durante a fase aguda da enfermidade, e essa excreção é contínua por 7-8 dias 

(MURPHY et al., 1999; ESTES, 2001), favorecendo a persistência do vírus no 

ambiente. 

 Segundo FLORES (2007), devido à semelhança com os sinais clínicos de 

infecções entéricas causadas por outros enteropatógenos, como bactérias, protozoários 

e vírus, o diagnóstico definitivo das rotaviroses depende essencialmente da realização 

de testes laboratoriais. 

 O cultivo de rotavírus provenientes de amostras fecais em sistemas celulares de 

linhagem contínua tem pouco valor prático para o diagnóstico, por ser uma técnica 

laboriosa e exigir a manutenção de linhagens celulares que torna o procedimento 

oneroso (ALFIERI et al., 2007). Vários testes foram desenvolvidos visando a 

identificação do rotavírus, dentre eles a microscopia eletrônica (BISHOP et al., 1973), 

imunofluorescência e imunomicroscopia eletrônica (BRIDGER & WOODE, 1975), 

ensaio imunoenzimático (EIE) (ELLENS & DELEEUW, 1977; GREGORI et al., 2000), 

radioimunoensaio (CUCKOR et al., 1978), co-aglutinação com proteína A do 

Staphylococcus aureus (DURIGON et al., 1991), contraimunoeletroforese (CANDEIAS 

et al., 1978);  reação em cadeia da polimerase precedido por transcrição reversa (RT-

PCR) (GOUVEA et al., 1990; TANIGUCHI et al., 1992) e "real-time" RT-PCR 

(SCHWARZ et al., 2002). 

 Apesar de ter uma execução relativamente complexa, dificultando o 

processamento em grande quantidade de amostras (JEREZ, 1997), a eletroforese em 

gel de poliacrilamida (EGPA) tornou-se uma importante técnica laboratorial e 

epidemiológica na caracterização das amostras de vírus. Consiste em extrair o RNA 

viral e observar os segmentos genômicos de acordo com a sua mobilidade 

eletroforética (HERRING et al., 1982), permitindo a detecção do rotavírus de qualquer 

grupo (ESTES & KAPIKIAN, 2007) e dispensando o desenvolvimento de reagentes 

imunológicos.  

 Com relação às reações sorológicas, a técnica de ELISA (“enzyme-linked 

immunosorbent assay”) é uma das mais empregadas em razão de sua alta 
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sensibilidade, praticidade e pela possibilidade de analisar um grande número de 

amostras em menor tempo (DHAMA et al., 2009), mas depende diretamente da 

qualidade dos anticorpos empregados e de sua disponibilidade (BEARDS et al., 1984; 

GREGORI et al., 2000). Embora o ELISA seja um método eficiente para detecção do 

agente, é importante que haja outras técnicas confirmatórias da presença do vírus 

(MARKOWSKA et al., 1996).  

 A genotipagem por meio da técnica de reação em cadeia da polimerase 

precedido por transcrição reversa é indispensável para o monitoramento dos genotipos 

de rotavírus envolvidos em diarreias. Destaca-se pelo fornecimento de importantes 

informações epidemiológicas, como distribuição sazonal dos genotipos, co-circulação 

de diferentes genotipos, frequência de infecções mistas, determinação de estirpes de 

genotipos não identificados e novos genotipos. Considerando-se que os rotavírus 

apresentam distribuição mundial e grande diversidade de hospedeiros, o 

monitoramento também fornece dados relativos à caracterização de infecções 

interespécies (CONNER, MATSON & ESTES, 1994). 

  

 1.3 Ocorrência de rotavírus em rebanhos bovinos  

 

 A diarreia neonatal por rotavírus bovino tem uma epidemiologia complexa em 

razão da co-circulação de diferentes sorotipos do vírus em uma determinada área 

geográfica, primariamente causada por mudanças genéticas e por rearranjos 

genômicos (STEELE et al., 2004). O agente encontra-se disseminado mundialmente 

inclusive no Brasil, tendo sido descrito por diversos autores em animais e humanos 

(ALFIERI, 1999; GREGORI, 2003; KHAMRIN et al., 2007; STEYER et al., 2008; 

YAMAMOTO et al., 2011).  

 Muitos pesquisadores têm relatado a incidência e prevalência da infecção em 

bezerros variando de 7-98% mesmo que a taxa média tenha sido considerada de 30-

40% (DHAMA et al., 2009). Nos Estados Unidos da América (EUA), taxas de 

prevalência tão altas como de 98% foram encontradas (SCHLAFER & SCOTT, 1979), 

enquanto na Itália relatou-se a prevalência de 90% (CASTRUCCI et al., 1988). 
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 Estudos anteriores descrevem a prevalência da infecção por rotavírus, através 

das técnicas de ELISA, isolamento do rotavírus, EGPA e RT-PCR em diferentes países 

e demonstram a participação do agente na etiologia das diarreias em bezerros. Na 

Itália, foi caracterizada uma taxa de prevalência de 16,8% (PISANELLI et al., 2005); na 

Inglaterra, a prevalência foi de 67% (WOODE, 1976); na França, 45,1% (VENDE et al., 

1999); na Irlanda, 91% (REIDY et al., 2006); na Índia, 46,2% (CHAUHAN & SINGH, 

1996); na Holanda, 46% (DE LEEUW et al., 1980); nos EUA, 44% (CHINSANGARAM et 

al., 1995); na Turquia, 41,2% (GUMUSOVA et al., 2007); na Venezuela, 11,7%, 

(CIARLET et al., 1997) e na Suíça, 46% (LUGINBUHL et al., 2005). 

 MCNULTY & LOGAN (1983) identificaram o rotavírus em propriedades no 

Canadá em 79% das amostras de fezes examinadas de bezerros com e sem diarreia, 

sendo 42% dos casos com infecções subclínicas. Segundo os autores, estirpes de 

baixa virulência podem ser responsáveis pela manifestação subclínica da doença. 

 FIJTMAN et al. (1987) investigaram a presença de rotavírus em rebanhos 

leiteiros na Argentina por meio das técnicas de EGPA e EIE. Das 221 amostras de 

fezes de bezerros analisadas, sendo 59 de animais diarreicos e 152 de não diarreicos, 

encontraram 27,2% e 11,8% de casos positivos entre os animais com e sem diarreia, 

respectivamente. 

Também na Argentina, estudos conduzidos por COSTATINI et al. (2002), 

utilizando as técnicas de ELISA e EGPA, encontraram 40% (452/1129) de positividade 

para rotavírus em amostras fecais de bezerros pertencentes a rebanhos bovinos 

leiteiros e de corte. Posteriormente, durante um período de 10 anos, 1581 amostras de 

fezes de rebanhos bovinos de leite e de corte foram colhidas, e 42% delas foram 

positivas para rotavírus por EIE na Argentina (GARAICOECHEA et al., 2006). Por RT-

PCR foram detectados os genotipos G6P[5], predominante nos rebanhos de corte, além 

de G6 P[11] e G10 P[11], nos rebanhos leiteiros. 

 ISHIZAKI et al. (1995) relataram a prevalência de rotavírus em uma fazenda de 

gado de leite no Japão. Foram colhidas, semanalmente, amostras de fezes de bezerros 

do nascimento até oito semanas. Das 219 amostras colhidas, 14,6% foram positivas 

pela técnica de EGPA, concluindo que os animais entre duas e quatro semanas de 
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idade foram os mais acometidos pelo rotavírus. Outra observação importante foi a 

persistência de um único eletroferótipo, assim como a prevalência do sorotipo G6. 

Também no Japão, FUKAI et al. (1999), estudaram surtos de diarreia e detectaram a 

presença de rotavírus em 36,8% das 117 amostras colhidas. A genotipagem pela 

técnica de RT-PCR identificou os genotipos G8, G10 e G6+G8, dos quais o genotipo G8 

foi o mais prevalente. A genotipagem P identificou os tipos P6[1], P7[5] e P8[1], além de 

infecções mistas. 

A presença do rotavírus em bezerros assintomáticos também foi verificada, 

recentemente no Japão (ABE et al., 2009), num estudo onde foram coletados 171 

amostras fecais de bezerros saudáveis até um ano de idade. As amostras foram 

analisadas usando a técnica de RT-PCR e 5,3% das amostras foram positivas para 

rotavírus. A análise de sequências parciais dos genes VP4 e VP7 indicaram que a 

maioria das amostras pertencia ao genotipo G10P[11]. E ainda, 77% das amostras 

foram positivas já no primeiro passo da PCR, o que indica considerável número de vírus 

excretado nas fezes normais, segundo os autores. 

De acordo com DELEEUW et al. (1980), bezerros mais velhos e vacas adultas 

infectadas subclinicamente podem representar um papel importante na disseminação 

da doença para bezerros mais jovens e na manutenção da infecção dentro do rebanho. 

Em bezerros com evolução subclínica, os rotavírus podem ser excretados e se tornar 

uma fonte de infecção predispondo a ocorrência de surtos de diarreia (ABE et al., 

2009). 

O rotavírus também foi diagnosticado na Austrália num estudo de prevalência de 

patógenos entéricos em bezerros com diarreia de rebanhos leiteiros e de corte (IZZO et 

al., 2011). Dentre outros, o rotavírus foi o patógeno mais comum identificado em 

477/597 ( 79,8%) das amostras através da técnica de RT-PCR.  

 No Brasil, vários estudos também abordam as características epidemiológicas e 

moleculares da infecção por rotavírus em bovinos.  

 ALFIERI et al. (2006) relataram taxa de prevalência de 19,4% de rotavírus bovino 

do grupo A nas fezes de bezerros diarreicos em diversas regiões brasileiras. Esses 

autores verificaram maior frequência de rotavírus do grupo A em animais no primeiro 
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mês de vida, sendo a ocorrência de amostras fecais diarreicas positiva após os 60 dias 

de idade, estatisticamente muito semelhante à das amostras de fezes com consistência 

normal. 

 Em 1987, JEREZ et al. verificaram elevada ocorrência de anticorpos anti-

rotavírus bovino em um estudo realizado em 27 municípios do Estado de São Paulo, 

com uma frequência de ocorrência de 48%. E também no Estado de São Paulo, em um 

levantamento em rebanhos leiteiros, BUZINARO & FREITAS (2002) constataram que 

9,9% das fezes diarreicas e 1,7% das fezes normais coletadas eram positivas para 

rotavírus bovino do grupo A, e que a maior frequência de infecção foi em bezerros com 

idade entre 16 e 20 dias.  

 Em dois estudos, um dos quais se realizou em 19 municípios do Estado de São 

Paulo e outro no município de Uruará, no Estado do Pará, foram constatadas 

soropositividades que variaram de 30% a 100%, respectivamente, em animais de 

diversas faixas etárias (BRANDÃO et al., 2002a;  BRANDÃO et al., 2002b).  

 No Estado de Goiás, BRITO (1994) encontrou frequência de 7,17% de 

positividade para o rotavírus, sendo que foram caracterizados quatro tipos distintos de 

perfil eletroforético. 

 Atualmente, o conhecimento de genotipos/sorotipos do grupo A de rotavírus é 

considerado essencial para estabelecer mecanismos de vigilância epidemiológicos 

adequados e controlar infecções nas espécies mais comumente afetadas. Assim, com 

base na técnica de RT-PCR, vários estudos têm sido conduzidos no Brasil com a 

finalidade de determinar as características genotípicas das estirpes de rotavírus 

circulantes. 

Em 1998, ALFIERI et al. caracterizaram os genotipos G e P de 20 amostras de 

rotavírus bovino do grupo A por meio da técnica de RT-PCR e identificaram os tipos 

G6P[5], G6P[1] e G10P[11] em 75%, 17% e 8% das amostras examinadas, 

respectivamente. Posteriormente, em 1999, ALFIERI utilizou a técnica de Multiplex PCR 

e determinou a frequência das infecções singulares, mistas e heterólogas, encontrando, 

respectivamente, 64%, 12% e 24% de cada uma das situações. Nesse estudo, 
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ressaltou também a maior frequência do genotipo G6P[5] (40%; 20/50) nas amostras 

analisadas. 

BRITO et al. (2000) realizam classificação das estirpes circulantes no Estado de 

Goiás, utilizando a técnica de PCR, detectando infecções singulares e mistas, com a 

predominância dos genotipos G6 e G10, P[5] e P[11].  

BARREIROS et al. (2000) realizaram a caracterização genotípica de 13 amostras 

positivas para rotavírus do grupo A. Nesse estudo, foram identificados os genotipos G6 

P[1], G8 P[1] e G6 P[11]. Estes mesmos autores, em 2004, utilizaram a RT-PCR para a 

caracterização dos genotipos P e G de 71 amostras de rotavírus bovino do grupo A nos 

Estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná, das quais 35 foram obtidas de 

rebanhos vacinados com vacina inativada G6 P[1]. Nos rebanhos não vacinados, foram 

detectados os genotipos G6 P[1], G8 P[1], G6 P[5] e G8 P[11], enquanto o genotipo G6 

P[11], G6 P[5] e G8 P[11] predominaram nos rebanhos vacinados. 

 Ainda em 2004, ALFIERI et al. classificaram as estirpes circulantes utilizando a 

técnica de PCR em amostras de fezes de bezerros de rebanhos de leite e corte 

situados nos Estados do Mato Groso do Sul, São Paulo, Goiás e Paraná. Detectaram 

infecções singulares com seis associações diferentes de G e P (G6P[1], G6P[5], 

G6P[11], G8P[11], G10P[11] e G5P[1]) e infecções mistas caracterizadas pelas 

associações G6P[1]+P[5] e G6+G8P[1]. 

BUZINARO et al. (2009) determinaram a ocorrência de rotavírus do grupo A em 

6,2% das amostras coletadas de bezerros de corte em propriedades rurais do Estado 

de São Paulo. A genotipagem pela RT-PCR revelou que as estirpes circulantes nos 

rebanhos eram G6P[5], G6P[11], G6P[5]+P[11] e G10P[11]. 

 Mais recentemente, no Estado de Goiás, CARUZO et al. (2010), detectaram 

9,9% de positividade em um estudo de 31 amostras positivas para rotavírus. Algumas 

estirpes foram caracterizadas pela “semi-nested” RT-PCR como G6P[1], G10P[11], 

G6P[11] e a maioria das amostras apresentou múltiplos genotipos P, incluindo tipos 

P[4] e P[6M], sugerindo a ocorrência de co-infecções e recombinação genética. 
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1.4 Justificativa 

 

A análise da ocorrência e diversidade molecular dos rotavírus nas regiões do 

Brasil é de fundamental importância para a efetividade das medidas de controle 

implantadas, considerando a diarreia neonatal um dos principais problemas sanitários 

que afetam os rebanhos bovinos e a ampla diversidade genética destes agentes. Os 

rotavírus são apontados como importantes agentes etiológicos da diarreia em bezerros 

e este fato é confirmado pelos resultados dos estudos de ocorrência e caracterização 

molecular realizados no Brasil e em outros países no decorrer dos anos. A 

caracterização por genotipagem constitui, assim, um método indispensável ao estudo 

de fatores epidemiológicos das rotaviroses em grandes populações, além de propiciar 

informações ao desenvolvimento de vacinas. 
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2. OBJETIVOS 

 

1.  Estudar a ocorrência de rotavírus em amostras de fezes de bezerros de 

rebanhos bovinos em municípios dos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato 

Grosso do Sul e Goiás. 

2.  Analisar o perfil eletroforético do genoma de rotavírus que forem identificados 

nessas amostras. 

3.  Realizar a caracterização dos genotipos G e P das amostras positivas para 

rotavírus pela técnica de RT-PCR com verificação da presença de infecções singulares, 

mistas e recombinações. 
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3.  MATERIAL E MÉTODOS 
 
           3.1 Amostras fecais 
 

Foram utilizadas nesta pesquisa amostras de fezes de bezerros colhidas no 

período de março de 2010 a fevereito de 2011, na faixa etária de 1 a 60 dias, com e 

sem quadro clínico de diarreia, provenientes de 53 rebanhos leiteiros e 3 rebanhos de 

corte, localizados em 6 municípios do Estado de São Paulo, 1 município do Estado do 

Mato Grosso do Sul, 6 municípios do Estado de Goiás e 14 municípios do Estado de 

Minas Gerais, conforme demonstrado nas (Figuras 2, 3, 4, 5 e 6) e (Tabelas 1, 2 e 3). 

As amostras fecais foram colhidas diretamente da ampola retal (Figura 7), e foram 

acondicionadas em sacos plásticos e mantidas em caixas isotérmicas refrigeradas até a 

chegada ao Laboratório de Diagnóstico de Rotavírus, do Departamento de Medicina 

Veterinária Preventiva e Reprodução Animal (UNESP/Jaboticabal). Posteriormente, as 

amostras foram armazenadas à temperatura de -20 C, até o momento da análise 

laboratorial.  

As amostras fecais de consistência líquida foram consideradas diarreicas, 

enquanto as fezes de consistência firme e pastosa foram classificadas como não 

diarreicas.  
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Figura 2. Municípios no Estado de Minas Gerais onde estavam localizados os rebanhos 

analisados para a presença de rotavírus, no período de março de 2010 a agosto de 
2011. 

 
 
 

Figura 3. Municípios no Estado de Goiás onde estavam localizados os rebanhos analisados 
para a presença de rotavírus, no período de março de 2010 a agosto de 2011. 
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Figura 4. Município no Estado do Mato Grosso do Sul onde estava localizado o rebanho 

analisado para a presença de rotavírus, no período de março de 2010 a agosto de 
2011. 

  
Figura 5. Municípios no Estado de São Paulo onde estavam localizados os rebanhos 

analisados para a presença de rotavírus, no período de março de 2010 a agosto de 
2011. 
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Figura 6. Bezerreiro localizado no Estado de Goiás onde foram colhidas amostras fecais   para 

análise da presença de rotavírus. 
 

  
Figura 7. Amostra fecal sendo colhida diretamente da ampola retal de bezerro para análise da 

presença de rotavírus. 
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 Tabela 1. Número total de animais separados pelo tipo de exploração do rebanho, nas 
regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. 

 

Categoria Nº Rebanhos Nº Total de animais 

Leite 53 707 

Corte 3 58 

Total 56 765 

  
 
  Tabela 2. Municípios, número de rebanhos e número total de animais de onde foram colhidas 

amostras fecais nos Estados de Minas Gerais e Goiás para análise da presença de 
rotavírus. 

 

Municípios Nº Rebanhos Nº Total de animais 

Minas Gerais 

Uberlândia 1 2 
Belo Horizonte 1 3 

Bom Jesus da Penha 1 10 
Carmo do Rio Claro 3 30 

Carmo do Cajuru 9 95 
Casa Grande 1 6 

Conselheiro Lafaiete 5 39 
Cristiano Otoni 1 14 

Itaverava 2 9 
Itaúna 3 14 

Mateus Leme 1 12 
Pará de Minas 2 60 

Perdizes 2 46 
Queluzito 1 5 
Subtotal 33 345 

Goiás 

Goiatuba 1 8 
Jataí 10 111 

Itarumã 1 7 
Rio verde 1 15 

Serranópolis 1 30 
Bom Jesus de Goiás 1 58 

Subtotal 15 229 
TOTAL 48 574 
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  Tabela 3. Municípios, número de rebanhos e número total de animais de onde foram colhidas 
amostras fecais nos Estados do Mato Grosso do Sul e São Paulo para análise da 
presença de rotavírus. 

 

Municípios Nº Rebanhos Nº Total de animais 

Mato Grosso do Sul 

Campo Grande 1 47 
Subtotal 1 47 

São Paulo 

Araçatuba 1 44 
Cajobi 1 5 

Descalvado 2 69 
Lins 1 10 

Taiúva 1 10 
São João da Boa Vista 1 6 

Subtotal 7 144 
TOTAL 8 191 

 
 

 3.2 Amostra padrão de rotavírus 

 

 Para as amostras de campo, foi utilizado como parâmetro de comparação a 

estirpe padrão NCDV (“Nebraska Calf Diarrhea Vírus”) de rotavírus bovino, cedida pelo 

Prof. Dr. José Antônio Jerez do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e 

Saúde Animal- VPS, da Universidade de São Paulo/SP. 

 A amostra padrão foi inoculada em cultura de células da linhagem de macaco 

Rhesus - MA-104, adquirida junto ao Banco de Células da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro – BC/UFRJ. 

 Inicialmente, culturas de células da linhagem MA-104 foram preparadas 

utilizando-se frascos para cultura descartáveis, de poliestireno, com 25cm², da marca 

TPP-Suíça. O meio D-MEM (Mínimo Essencial Médium – Dulbecco), com 10% de soro 

fetal bovino, foi utilizado para o cultivo das células, seguindo-se as recomendações de 

TSUNEMITSU et al. (1991).  
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 As culturas apresentando monocamadas confluentes foram tripsinizadas e 

colocadas em estufa a 37ºC, e o acompanhamento foi realizado através de microscópio 

invertido. 

 Antes da inoculação, as garrafas foram lavadas três vezes com PBS (solução 

tampão fosfato)- pH 7,2 e o inóculo transferido para a monocamada. A adsorção foi 

realizada por 60 minutos a 37ºC, homogeneizando suavemente a cada 15 minutos. 

 As culturas de células inoculadas com rotavírus foram acompanhadas 

diariamente para observação do efeito citopático. A comprovação do isolamento foi 

realizada pela técnica de EGPA. 

 
  3.3 Análise da presença de rotavírus por meio da técnica da EGPA 

  

 A pesquisa de rotavírus nas amostras de material fecal foi realizada segundo 

HERRING et al. (1982), com algumas modificações introduzidas por PEREIRA et al. 

(1985), utilizando-se a eletroforese em gel de poliacrilamida.  

 

3.3.1 Preparo da suspensão fecal 

 

  Suspensões de fezes a 20% foram preparadas em tampão Tris/cálcio (Tris/HCl 

0,1M); CaCl2 1,5 mM- pH-7,3). Depois foram homogeneizadas com agitações 

periódicas durante 30 minutos à temperatura ambiente e centrifugadas a 3000 g por 15 

minutos. O sobrenadante foi transferido para tubos “eppendorf” e a suspensão foi 

utilizada para a extração do RNA viral ou estocada a -20°C para posterior análise. 

 

3.3.2 Extração do RNA viral para a EGPA 

 

 A extração do ácido nucléico viral consistiu em adicionar 40 L de solução 

aquosa de Lauril Sulfato de Sódio (SDS) a 10% em 400 L de suspensão fecal 

(anteriormente preparada), incubando-se a mistura a 37ºC por 30 minutos. A seguir, 

adicionaram-se 200 L de fenol e 200 L de clorofórmio, incubando-se à temperatura 
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ambiente por 15 minutos, agitando-os a cada 5 minutos.  Após a centrifugação a 2000 g 

por 10 minutos, o sobrenadante foi transferido para tubos tipo “eppendorf” contendo 40 

L de solução aquosa de NaCl  a 20% e adicionado 1 mL de etanol 75% (gelado) e os 

tubos foram incubados à -20 C (“overnight”). Após este período, centrifugou-se as 

suspensões por 30 minutos a 4300 g e o sobrenadante foi desprezado, e o material 

precipitado foi submetido a secagem, em temperatura ambiente, deixando os tubos em 

posição invertida sobre o papel de filtro. Posteriormente, aos pellets formados no fundo 

dos tubos foram adicionados 15 L de dissociador da amostra (3% SDS; 12,5% 

Tris/HCl 0,5M-pH 6,8; 5% de 2-mercaptoetanol; 0,005% azul de bromofenol; 40% 

glicerol), incubando-se por 30 minutos a 37ºC. Decorrido esta última etapa, a amostra 

estava pronta para ser distribuída no gel de poliacrilamida. 

 

3.3.3 Preparo do gel de poliacrilamida 

 

 Utilizou-se a solução estoque de acrilamida/bisacrilamida na concentração 30/0,8 

para o preparo do gel de poliacrilamida. 

 O gel de poliacrilamida foi distribuído entre duas placas de vidro com 

espaçadores de 1,0mm de espessura e vedadas com ágar noble a 2%. Adicionou-se 

primeiramente o gel inferior (acrilamida 7,5% - bisacrilamida 0,2%; TEMED 

(tetrametiletilenediamina) 0,2%; persulfato de amônio 0,03%). Após a polimerização o 

gel superior foi adicionado (acrilamida 3,5% - bisacrilamida 0,04%, TEMED 0,2%, 

persulfato de amônio 0,015%), e o pente colocado imediatamente na abertura superior, 

para a formação das canaletas.  Após o posicionamento do gel na cuba de corrida, os 

reservatórios desta foram preenchidos com tampão de corrida Tris/Glicina (Tris 0,025M, 

Glicina 0,109M-pH 8,3) e posteriormente as amostras com dissociador foram 

distribuídas nas canaletas. A corrida foi realizada a 20mA por placa, durante 2 horas e 

30 minutos. 
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 3.3.4 Coloração do gel com nitrato de prata 

 

 O processo de coloração com nitrato de prata foi realizado de acordo com 

HERRING et al. (1982), logo após o término da corrida. Ao ser retirado da cuba, o gel 

foi lavado três vezes com água destilada e fixado durante 30 minutos em solução  

aquosa de etanol (10%) e ácido acético (1%), sob agitação. A seguir, realizou-se a 

coloração com solução aquosa de nitrato de prata 0,011M, durante 60 minutos também 

sob agitação. Após esse período, a solução foi desprezada e lavou-se o gel para a 

retirada do excesso adicionando a solução reveladora de hidróxido de sódio 0,75M e 

formaldeído 0,95%, até ser possível visualizar os segmentos do genoma viral. 

 O bloqueio do processo de coloração foi realizado com solução de ácido acético 

5% por 15 minutos, sob agitação, e o gel conservado em solução de etanol a 10%. 

 As amostras que apresentaram disposição de bandas na migração eletroforética 

semelhante à amostra padrão NCDV, foram consideradas positivas, sendo 

posteriormente submetidas à genotipagem.  

 

 3.4 Genotipagem das amostras positivas 

  

 A reação em cadeia da polimerase (PCR) precedida de transcrição-reversa (RT) 

do RNA viral foi utilizada para a caracterização dos genotipos G e P de rotavírus bovino, 

baseando-se na metodologia descrita por GOUVEA et al. (1990, 1994a, 1994b).  

 O comprimento (número de pares de base) do segmento genômico produzido e 

amplificado na PCR, foi utilizado para a classificação das amostras positivas, 

comparando-as aos padrões de vírus cultivados em células MA.  As reações em que se 

observou a amplificação de segmentos para dois ou mais genotipos foram refeitas 

mediante a utilização de primer único, com o objetivo de confirmar os achados. 
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 3.4.1 Extração do RNA dupla fita (dsRNA) de rotavírus bovino 

 

O RNA de rotavírus bovino foi extraído a partir de suspensão fecal a 50% 

preparada em água tratada com DEPC (dietilpirocarbonato) posteriormente clarificadas 

por centrifugação a 4.300 g por 15 minutos a 4oC, em centrífuga  refrigerada. 

 Em 250 L da suspensão fecal obtidas anteriormente foram adicionados 750 L de 

TRIZOL1, homogeneizados e após incubação de 5 minutos à temperatura ambiente, 

foram adicionados 200 L de clorofórmio. Em seguida, a amostra foi centrifugada a 

4.300 g por 15 minutos a 4oC, sendo o sobrenadante transferido a um novo tubo tipo 

“eppendorf” e o RNA viral precipitado com 500 L de álcool isopropílico e incubado 

durante 15 minutos a -20oC. A seguir, a amostra foi centrifugada a 4.300 g por 15 

minutos a 4oC e o sobrenadante foi desprezado. Ao material precipitado foi adicionado 

950 L de etanol 75% e, novamente centrifugado nas mesmas condições, por 10 

minutos. O sobrenadante foi descartado e, após secagem em banho-maria seco a 

56oC, o sedimento foi ressuspenso em 17 L de água tratada com DEPC 

(dietilpirocarbonato).  A amostra foi incubada a 56 oC  por 10 minutos e conservada a -

20oC até o momento do uso. 

 
 3.4.2. Síntese do cDNA e reação em cadeia da polimerase 

  

 Para a síntese do cDNA foi utilizado o kit SuperScriptTM One-Step RT-PCR with 

Platinum  Taq2, processando-se em uma única etapa a síntese do cDNA e a PCR dos 

genes que codificam para a proteína VP7 (gene  9) ou para a proteína VP4 (gene 4).  A 

PCR foi processada em termociclador “Mastercycle” da marca “Eppendorf”. 

 Assim, 5 L do produto de extração do RNA, previamente desnaturados a 95oC 

por 5 minutos e mantidos em gelo, foram adicionados ao “mix” de reagentes  contendo 

12,5 L do tampão de reação (2x Reaction mix – 0,4mM de dNTPs; 2,4mM MgSO4), 

0,5 L da enzima RT/Platinum Taq (Transcriptase Reversa) e 1,25 L dos “primers” 

                                            
1 TRIZOL Reagent  (Gibco BRL) 
2 Invitrogen – Life technologies 
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senso e anti-senso específicos para cada um dos genotipos G ou P, conforme descrito 

na Tabela 4, (“primers” Beg9, End9, End9CRW8, End9UK e “primers” con3 e con2, 

respectivamente), na concentração final de 10pmol. L-1 cada. O volume da reação foi 

completado para 25 L com água tratada com DPEC (dietilpirocarbonato). 

A síntese do cDNA foi realizada incubando-se a reação por 30 minutos a 45ºC 

seguido de 1 ciclo de 2 minutos a 94ºC. A seguir, o cDNA produzido foi amplificado 

executando-se 30 ciclos de 1 minuto a 94ºC, 2 minutos a 45ºC e 1 minuto a 72ºC. A 

extensão final foi realizada por 10 minutos a 72ºC. 

  

3.4.3. Multiplex “semi-nested” PCR  

 
 A segunda amplificação (multiplex “semi-nested” PCR) foi utilizada para a 

classificação das estirpes de rotavírus e consistiu em adicionar 0,5 L de DNA (ácido 

desoxirribonucléico) amplificado na etapa anterior à solução composta por 2,5 L de 10x 

PCR buffer II; 0,75 L de MgCl2-50mM; 0,5 L de DNTPs-10mM; 0,625 L na 

concentração de 20pmol/ L de “primer” mix G ou P (SBeg9, DT6, ET10, HT8, FT5, 

BT11 ou Con2, PB223, PGOOT, PNCDV, POSU, PUK, respectivamente, conforme 

dados da (Tabela 4) e 0,13 L da enzima Taq polimerase (50U).  

 O volume da reação foi completado para 25 L com água DPEC. A reação de 

multiplex “semi nested” PCR foi submetida a 94ºC por 2 minutos, seguida de 25 ciclos 

de 1 minuto a 94ºC, 2 minutos a 55ºC e 1 minuto a 72ºC. A extensão final foi realizada a 

72ºC por 10 minutos. Em seguida, 8 L dos produtos oriundos da 2a amplificação foram 

analisados por eletroforese em gel de agarose a 1,5% (p/v) em tampão TBE (Tris 0,089 

M; ácido bórico 0,089 M; EDTA 0,002M, pH 8,0), fazendo-se corar o gel em banho de 

água com 0,5 g.mL-1 de brometo de etídeo por 15 minutos. Utilizou-se como controle 

positivo a amostra NCDV de rotavírus e água tratada com DPEC como controle 

negativo. 

 Na (Tabela 4), são apresentadas as sequências de cada “primer” (iniciador), a 

posição no genoma, as estirpes a partir das quais as sequências foram referenciadas e 

o comprimento do segmento gênico esperado. 
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Tabela 4. Sequência dos iniciadores, localização no genoma dos rotavírus, comprimento do 
segmento amplificado e estirpes a partir das quais as sequências foram referenciadas. 

 
Sorotipo/
Genotipo 

 
Primer 

 
Sequência   (5’            3’) pb* Posição Estirpe 

P Con2** ATTTCGGACCATTTATAACC 868-887 KU 

 Con3** TGGCTTCGCTCATTTATAGACA 876 11-32 KU 

 pNCDV CGAACGCGGGGGTGGTAGTTG 622 269-289 NCDV 

 pUK GCCAGGTGTCGCATCAGAG 555 336-354 UK 

 pB223 GGAACGTATTCTAATCCGGTG 314 574-594 B223 

 pGott GCTTCAACGTCCTTTAACATCAG 423 465-487 Gott 

 pOSU CTTTATCGGTGGAGAATACGTCAC 502 389-412 OSU 

G Beg9** GGCTTTAAAAGAGAGAATTTCCGTCTGG  1-28 Wa 

 sBeg9 GGCTTTAAAAGAGAGAATTTC  1-21 Wa 

 End9** GGTCACATCATACAATTCTAATCTAAG 1062 1062-1036 UK 

 DT6 CTAGTTCCTGTGTAGAATC 500 499-481 UK 

 HT8 CGGTTCCGGATTAGACAC 274 273-256 B37 

 ET10 TTCAGCCGTTGCGACTTC 715 714-697 B223 

 FT5 CATGTACTCGTTGTTACGTC 780 779-760 OSU 

 BT11 GTCATCAGCAATCTGAGTTGC 337 336-316 YM 

* Comprimento do segmento amplificado (pares de base) 
    ** Primers usados para amplificar sequência completa 
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 3.5 Análise estatística 
 

 A possibilidade de associação entre a presença de rotavírus, idade dos animais 

e consistência das fezes foi avaliada pelo teste de qui-quadrado (X2), de acordo com 

THRUSFIELD (1995). 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Triagens das amostras de fezes de bezerros pela EGPA 

 

 A triagem das amostras de fezes de bezerros para a detecção de animais 

positivos para rotavírus foi realizada pela técnica de eletroforese em gel de 

poliacrilamida e os resultados encontram-se na Tabela 5. 

 
Tabela 5. Eletroforese em gel de poliacrilamida para a detecção de rotavírus em amostras de 

fezes de bezerros de rebanhos bovinos leiteiros e de corte separados pelo Estado de 
procedência e tipo de exploração da propriedade no período de março de 2010 a 
agosto de 2011.        

                                                                                                                                                     

Procedência Tipo de 
exploração 

Rebanho 
positivo/Total % 

Amostras 
analisadas 

+*/Total 
% 

São Paulo 
Leite 3/7 42,8 6/144 4,1 

Corte 0/0 0 0/0 0 

Subtotal 3/7 42,8 6/144 4,1 

Mato Grosso do 
Sul 

Leite 0/0 0 0/0 0 

Corte 0/1 0 0/47 0 

Subtotal 0/1 0 0/47 0 

Goiás 
Leite 4/14 28,5 9/221 4,0 

Corte 0/1 0 0/8 0 

Subtotal 4/15 26,6 9/229 3,9 

Minas Gerais 
Leite 2/32 6,2 5/342 1,4 

Corte 1/1 100 3/3 100 

Subtotal 3/33 9,0 8/345 2,3 

Total  10/56 17,8 23/765 3,0 

+* = positivo 

 

 Nos 56 rebanhos amostrados distribuídos nos Estados de São Paulo, Mato 

Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais, a taxa de ocorrência de rotavírus foi de 4,1%, 

0%, 3,9% e 2,3%, respectivamente. Os resultados da EGPA mostraram que das 765 
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amostras de fezes colhidas de animais que manifestavam ou não quadro clínico de 

diarreia e com idade entre um e 60 dias, 23 amostras positivaram para rotavírus, 

representando taxa de ocorrência de 3,0% na população amostrada. 

 Na Tabela 6, os resultados das amostras de fezes de bezerros submetidas à 

análise pela EGPA para a detecção de rotavírus bovino, segundo o tipo de exploração 

da propriedade, mostraram que dos 53 rebanhos leiteiros, 9 (16,9%) apresentaram 

animais eliminando rotavírus, enquanto 33,3% (1/3) de positividade foi detectada em 

propriedades com exploração de corte. 

 
Tabela 6.  Detecção de rotavírus em amostras de fezes de bezerros, na faixa etária de 1 a 60 

dias, separados pelo tipo de exploração do rebanho, nos Estados de São Paulo, Mato 
Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais. 

 

Categoria 
Rebanho 

Positivo/Total 
% Amostras Positivas/Total % 

Leite 9/53 16,9 20/707 2,8 

Corte 1/3 33,3 3/58 5,1 

Total 10/56 17,8 23/765 3,0 

  

 No Estado de Minas Gerais, das 28 amostras de fezes colhidas de animais com 

sinais clínicos de diarreia, 14,2% (4/28) apresentaram resultados positivos para 

rotavírus na EGPA, nos municípios de Belo Horizonte e Conselheiro Lafaiete.  

Enquanto que 1,2% (4/317) das amostras de fezes provenientes de animais com fezes 

não-diarreicas foram positivas para o rotavírus, nos municípios de Conselheiro Lafaiete 

e Carmo do Cajuru (Tabela 7). 

  No Estado de Goiás, a taxa de ocorrência do rotavírus entre os animais com 

diarreia foi de 13,7% (7/51) e 1,1% (2/178) entre os bezerros que não apresentavam 

diarreia. Nos municípios de Itarumã, Goiatuba e Rio Verde nenhuma amostra positiva 

foi detectada (Tabela 7).  

 Os resultados, quando submetidos à análise estatística pelo teste qui-quadrado 

mostraram uma relação significante entre a ocorrência de rotavírus e a manifestação 
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clínica de diarreia nos municípios do Estado de Minas Gerais (X2 = 19,2 ; p<0,01) e 

Goiás (X2 = 16,6; p<0,01).    

 
Tabela 7. Detecção de rotavírus em amostras de fezes de bezerros de rebanhos de leite e de 

corte, segundo a consistência das fezes em rebanhos de municípios dos Estados de 
Minas Gerais e Goiás no período de março de 2010 a agosto de 2011. 

 

Estado/Município 
Rebanhos Animais com diarreia Animais sem diarreia 

Nº *+ Amostras+* Total % Amostras+* Total % 

Minas Gerais 

Uberlândia 1 0 0 1 0 0 1 0 
Belo Horizonte 1 1 3 3 100 0 0 0 

Bom Jesus da Penha 1 0 0 0 0 0 10 0 
Carmo do Rio Claro 3 0 0 3 0 0 27 0 

Carmo do Cajuru 9 1 0 7 0 3 88 3,4 
Casa Grande 1 0 0 0 0 0 6 0 

Conselheiro Lafaiete 5 1 1 5 20 1 34 2,9 
Cristiano Otoni 1 0 0 0 0 0 14 0 

Itaverava 2 0 0 0 0 0 9 0 
Itaúna 3 0 0 1 0 0 13 0 

Mateus Leme 1 0 0 0 0 0 12 0 
Pará de Minas 2 0 0 6 0 0 54 0 

Perdizes 2 0 0 2 0 0 44 0 
Queluzito 1 0 0 0 0 0 5 0 
Subtotal 33 3 4 28 14,2 4 317 1,2 

Goiás 

Goiatuba 1 0 0 2 0 0 6 0 
Jataí 10 2 3 31 9,6 0 81 0 

Itarumã 1 0 0 2 0 0 5 0 
Rio verde 1 0 0 4 0 0 11 0 

Serranópolis 1 1 2 7 28,5 1 23 4,3 
Bom Jesus de Goiás 1 1 2 5 40,0 1 52 1,9 

Subtotal 15 4 7 51 13,7 2 178 1,1 
TOTAL 48 7 11 79 13,9 6 495 1,2 

+* = positivo 

 

 No Estado do Mato Grosso do Sul (Tabela 8), apenas o município de Campo 

Grande foi analisado e nenhuma das amostras de fezes colhidas, tanto diarreicas como 

não-diarreicas foram positivas para rotavírus pela EGPA.  
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 No Estado de São Paulo (Tabela 8), os animais apresentando diarreia tiveram 

taxa de 5,7% (5/87) de positividade para o rotavírus enquanto que nos animas 

considerados não-diarreicos a taxa de ocorrência foi de 1,7% (1/57). 

 Os resultados, quando submetidos à análise estatística pelo teste qui-quadrado 

(X2 = 1,37 e; p< 0,01), mostraram uma relação significante entre a ocorrência de 

rotavírus e a manifestação clínica de diarreia nos municípios do Estado de São Paulo. 
 
Tabela 8. Detecção de rotavírus em amostras de fezes de bezerros de rebanhos de leite e de 

corte, segundo a consistência das fezes em rebanhos de municípios dos Estados do 
Mato Grosso do Sul e São Paulo no período de março de 2010 a agosto de 2011. 

 

Estado/Município 
Rebanhos Animais com diarreia Animais sem diarreia 

Nº *+ Amostras+* Total % Amostras+* Total % 

Mato Grosso do Sul 

Campo Grande 1 0 0 5 0 0 42 0 
Subtotal 1 0 0 5 0 0   42 0 

São Paulo 

Araçatuba 1 1 1 8 12,5 0 36 0 
Cajobi 1 1 1 5 20 0 0 0 

Descalvado 2 1 3 48 6,2 1 21 0 
Lins 1 0 0 10 0 0 0 0 

Taiúva 1 0 0 10 0 0 0 0 
São João da Boa Vista 1 0 0 6 0 0 0 0 

Subtotal 7 3 5 87 5,7 1 57 1,7 
TOTAL 8 3 5 92 5,4 1 99 1,0 

+* = positivo 

 

 A maior ocorrência de amostras positivas foi observada em animais com idades 

entre 1 e 15 dias (Tabela 9) com percentual de 5,1% (10/195). Na faixa etária entre 16 e 

30 dias, 3,3% das amostras foram positivas para rotavírus, enquanto a frequência de 

positividade entre os animais com idades de 31 a 45 foi de 1,4% (5/350) e de 46 a 60 

dias foi de 4,0% (4/100).  

 Os dados foram submetidos à análise estatística pelo teste de Qui quadrado e os 

valores obtidos mostraram que as faixas etárias de um a 15 e 16 a 30 dias 

apresentaram maior frequência quando comparadas com as demais (X2 = 3,7; p< 0,01). 
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Tabela 9. Eletroforese em gel de poliacrilamida para a detecção de rotavírus, de acordo com a 
faixa etária dos animais em bezerros de rebanhos leiteiros e de corte de municípios 
nos Estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais no período de 
março de 2010 a agosto de 2011. 

 
Faixa etária 

(Dias) 

Animais diarreicos 

Amostra +* /Total       % 

Animais sem diarreia 

Amostra +* /Total             % 

 

Total 

 

% 

1 a 15 6/75 8,0 4/120 3,3 10/195 5,1 

16 a 30 3/42 7,1 1/78 1,2 4/120 3,3 

31 a 45 4/25 16,0 1/325 0,5 5/350 1,4 

46 a 60 3/29 10,3 1/71 1,4 4/100 4,0 

Total 16/171 9,3 7/594 1,1 23/765 3,0 

+* = positivo 

  

4.2 Análise do perfil eletroforético do genoma de rotavírus pela EGPA 

 

 Neste estudo, de acordo com as características de migração eletroforética do 

genoma viral, foi possível agrupar os perfis encontrados em quatro eletroferotipos 

distintos denominados ao acaso A, B, C e D. Dentre as 23 amostras positivas para 

rotavírus, 11 pertenciam ao eletroferotipo A, três ao eletroferotipo B, 1 ao eletroferotipo 

C e duas ao eletroferotipo D, todos característicos de rotavírus do grupo antigênico A, 

sendo que 6 amostras não foram classificadas por apresentarem segmentos muito 

claros dificultando a comparação. 
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 Tabela 10. Tipos eletroforéticos de rotavírus distribuídos segundo os municípios de origem em 
bezerros de rebanhos de corte e leite dos Estados de São Paulo, Minas Gerais e 
Goiás.      

   
Município Amostra * Perfis eletroforéticos 

A        B         C        D Amostras não 
classificadas 

Belo Horizonte (MG) 03 02    01 

Carmo do Cajuru (MG) 03 02    01 

Conselheiro Lafaiete (MG) 02 02     

Jataí (GO) 03 02  01   

Bom Jesus (GO) 03 01 01   01 

Serranópolis (GO) 03 02    01 

Araçatuba (SP) 01  01    

Cajobi (SP) 01  01    

Descalvado (SP) 04    02 02 

Total 23 11 03 01 02 06 
* = positivo 

 

 4.3 Classificação das amostras de rotavírus pela Multiplex “semi-nested” RT-

PCR  

 

Na Tabela 11 são apresentados os resultados da identificação dos genotipos G e 

P de rotavírus bovino do grupo A através da reação de multiplex “semi nested” RT-PCR. 

A caracterização completa das 23 amostras de fezes com rotavírus de ambos os 

genotipos G e P só foi possível em 56% das amostras. O gene VP7 não foi 

caracterizado em 5 (21%) das amostras, enquanto que o gene VP4 foi caracterizado 

em 18 (78%) das amostras. Considerando o gene VP4, foram identificados quatro 

genotipos P diferentes (P[1], P[5], P[6] e P[11]).  O mais frequente foi o tipo P[11], 
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detectado em 14 (60%) das amostras, seguidos de P[5] em 3 (13%), P[1] em 2 (8%) e 

P[6] que ocorreu em 1 (4%) das amostras. Os genotipos VP7 observados foram G6, 

G8, G10 e G11. O tipo G6 foi o mais frequente e foi identificado em 6 (26%) das 

amostras, seguidos por G8 (17%), G10 (8%) e G11(4%). 
 
Tabela 11.  Distribuição dos genotipos G e P de 23 amostras do grupo A de rotavírus, 

caracterizados pela reação de multiplex “semi nested” RT- PCR a partir de material 
fecal de bezerros dos Estados de Goiás, São Paulo e Minas Gerais no período de 
março de 2010 a agosto de 2011. 

 
Origem da amostra Identificação Genotipo 

Belo Horizonte-(MG) BO/R*-01/10 G8P[5] 

Belo Horizonte-(MG) BO/R-02/10 G[-]P[-] 

Belo Horizonte-(MG) BO/R-03/10 G[-]P[-] 

Carmo do Cajuru- (MG) BO/R-610/10 G6P[11] 

Carmo do Cajuru- (MG) BO/R-617/10 G[-]P[-] 

Carmo do Cajuru- (MG) BO/R-618/10 G6P[11] 

Conselheiro Lafaiete- (MG) BO/R-834/10 G10P[11] 

Conselheiro Lafaiete- (MG) BO/R-837/10 G11P[11] 

Cajobi- (SP) BO/R-473/10 G10P[11] 

Descalvado-(SP) BO/R-215/10 G[-]P[6] 

Descalvado-(SP) BO/R-222/10 G6P[11] 

Descalvado-(SP) BO/R-227/10 G[-]P[-] 

Descalvado-(SP) BO/R-234/10 G6P[11] 

Araçatuba-(SP) BO/R-439/10 G[-]P[5]P[11] 

Jataí- (GO) BO/R-911/10 G[-]P[-] 

Jataí- (GO) BO/R-782/10 G6P[5]P[11] 

Jataí- (GO) BO/R-784/10 G6P[11] 

Serranópolis- (GO) BO/R-972/10 G8P[11] 

Serranópolis- (GO) BO/R-962/10 G8P[11] 

Serranópolis- (GO) BO/R-963/10 G[-]P[1] 

Bom Jesus de Goiás- (GO) BO/R-998/10 G8P[11] 

Bom Jesus de Goiás- (GO) BO/R-1032/10 G[-]P[1] 

Bom Jesus de Goiás- (GO) BO/R-1050/10 G[-]P[11] 

* BO/R – nomenclatura padrão para estirpes de rotavírus infectando bovinos (ESTES & COHEN, 1989) 
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Infecções conjuntas de genotipos P[5]+P[11] e G6P[5]+P[11] ambas em uma 

amostra também foram observadas. Conforme apresentado na Figura 8, isoladamente, 

as associações de genotipos circulantes em rebanhos do Estado de Minas Gerais 

foram G6P[11], G8P[5], G11P[11] e G10P[11]. Em rebanhos dos Estados de São Paulo 

e Goiás, os genotipos circulantes foram G6P[11], G10[P11], G[-]P[5]+[11], G[-]P[6] 

(Figura 9) e G6P[5]+[11], G8P[11], G6P[11],  G[-]P[1], G[-]P[11], (Figura 10), 

respectivamente. 

 

 
 
Figura 8. Genotipos circulantes em rebanhos nos municípios onde foram detectadas amostras 

fecais positivas para rotavírus no Estado de Minas Gerais. 
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Figura 9. Genotipos circulantes em rebanhos nos municípios onde foram detectadas amostras 

fecais positivas para rotavírus no Estado de São Paulo. 
 

 
Figura 10. Genotipos circulantes em rebanhos nos municípios onde foram detectadas amostras 

fecais positivas para rotavírus no Estado de Goiás. 
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Na Figura 11 estão representados os segmentos amplificados da genotipagem G 

e P das amostras BO/R* 834, BO/R 473 e controles positivo (amostra NCDV) e controle 

negativo (água tratada com DEPC). A partir da amostra BO/R- 834/10 e BO/R- 473/10 

foi amplificado um segmento de 715 pares de base (pb), característicos do genotipo 

G10 e um segmento de 314 pares de base (pb), característicos do genotipo P11. Da 

amostra NCDV foi amplificado um segmento de 500 pares de base (pb), característico 

do genotipo G6 e um segmento de 622 pares de base (pb), característico do genotipo 

P1, demonstrando a amostra padrão de rotavírus NCDV- G6P[1]. 

 

 
Figura 11. Fotografia em gel de agarose 1,2% mostrando o resultado da genotipagem das 

amostras BO/R3 834 (1); NCDV-controle positivo (2); Controle negativo (5); BO/R 473 
(10); para o genotipo G e P; L- marcador de peso molecular. 
 

 
 
 
 
 
 
                                            
3 BO/R – nomenclatura padrão para estirpes de rotavírus infectando bovinos (ESTES & COHEN, 1989) 
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5. DISCUSSÃO 

 

As doenças entéricas constituem um dos principais problemas de sanidade que 

afetam os rebanhos bovinos, resultando em grandes perdas econômicas em virtude da 

morbidade e mortalidade. Entre os vários agentes envolvidos nessa síndrome, o gênero 

Rotavirus assume importância em função da sua ocorrência, diversidade genética e 

implicação de ordem econômica e de saúde pública. 

Considerando a importância clínica e a precocidade da infecção por rotavírus, os 

estudos sobre a variabilidade antigênica passaram a assumir grande interesse no 

monitoramento epidemiológico das estirpes circulantes e no controle da infecção por 

rotavírus. 

 A maioria dos estudos de frequência de rotavírus do grupo A em bezerros de 

rebanhos brasileiros são realizados em regiões geográficas específicas e relativamente 

com um número pequeno de amostras (JEREZ et al., 1987; BRITO, 1994; BUZINARO 

et al., 2000, 2003; ALFIERI et al., 2004).   

Entre os rebanhos bovinos amostrados foi determinado um percentual de 

ocorrência de rotavírus de 17,8% (Tabela 5), o que mostra intensa circulação do vírus 

nos rebanhos em diferentes estados do Brasil. Comparando com os dados de 

prevalência disponíveis, encontra-se uma grande variação de valores, sendo que 

prevalências elevadas de 63,8% (SNODGRASS et al. 1986) a 78% (BUZINARO et al. 

2003) foram são relatadas. Nesses estudos pregressos, a pesquisa da infecção por 

rotavírus foi realizada em rebanhos durante surtos de diarreia, com a maior parte das 

amostras de fezes analisadas proveniente de bezerros diarreicos, o que pode explicar a 

variação de resultados encontrados. 

Em um estudo realizado onde não existia surtos, ALFIERI et al. (2006) 

relataram taxa de prevalência de 19,4% de rotavírus bovino do grupo A nas fezes  

diarreicas de bezerros em diversas regiões brasileiras, resultado semelhante ao 

encontrado nesta pesquisa. 

  A proporção de 9,3% (16/171) de amostras positivas para rotavirus pertencente 

ao grupo A encontrada em bezerros com fezes diarreicas demonstra a participação do 



 

 

39 

vírus na diarreia neonatal em rebanhos leiteiros e de corte nas regiões estudadas 

(Tabelas 6 e 9), confirmando a importância do rotavírus como agente etiológico nas 

doenças entéricas de bezerros no Brasil e em vários outros países (DE LA FUENTE et 

al., 1998; FUKAI et al., 1999; CONSTANTINI et al., 2002).  

 Nesta pesquisa não foi detectado rotavírus nas fezes de bezerros no rebanho 

analisado no Estado do Mato Grosso do Sul. Provavelmente, a análise das fezes de 

apenas um rebanho em um único município do Estado não foi suficiente para a 

detecção de possíveis resultados positivos, já que a presença do agente foi descrita por 

ALFIERI et al. (2004) e BARREIROS et al. (2004) em rebanhos bovinos do Estado do 

Mato Grosso do Sul.  

 Dentre as amostras de fezes não diarreicas, 1,1% (7/594) foram positivas para o 

rotavírus. Esse resultado é ressaltado por REYNOLDS et al. (1986) e ALFIERI et al. 

(2006) que detectaram casos positivos para rotavírus em bezerros clinicamente 

normais, sugerindo a presença de animais infectados de forma subclínica no rebanho 

caracterizando prováveis fontes de infecção para outros animais. 

A frequência de ocorrência do rotavírus em fezes diarreicas foi maior, e 

estatisticamente significante (p<0,01), em bezerros de rebanhos de corte (Tabela 6). 

Segundo ALFIERI et al. (2006), este resultado pode ser consequência das diferentes 

práticas de manejo a que os bezerros estão sujeitos em rebanhos leiteiros e de corte. 

Nos rebanhos de corte, a prática do manejo reprodutivo nas temporadas de 

acasalamento com duração de 90 a 120 dias, resulta em uma concentração de 

nascimentos em um período relativamente curto, o que poderia facilitar a transmissão 

do enteropatógeno. 

 O rotavírus do grupo A é o principal agente etiológico de diarreia em animais 

jovens, especialmente em grupos na faixa etária em que a imunidade passiva está em 

declínio (CONNER et al., 1994). O aspecto imunológico associado com a grande 

resistência do rotavírus nas condições ambientais e o grande número de partículas 

virais (1010) eliminadas durante o período agudo da enfermidade (ESTES, 2001), 

favorece a infecção dos animais no período neonatal. Neste estudo, a faixas etárias de 

um a 15 e 16 a 31 dias apresentaram maior frequência de ocorrência de rotavírus 
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quando comparadas com as demais faixas de idade (p<0,01). Estes resultados indicam 

que os cuidados no manejo da saúde do animal e programas profiláticos para rotavírus 

bovino devem ter como objetivo animais nesta faixa etária (BARREIROS et al., 2004). 

 O perfil de migração do dsRNA, visualizado após a técnica de EGPA, define o 

eletroferotipo, também chamado padrão genômico, utilizado para caracterizar as 

estirpes de rotavírus (ESTES & COHEN, 1989). Assim, foi observada uma grande 

diversidade genômica das amostras positivas para rotavírus durante o período da 

pesquisa (Tabela 10).  

 Trabalhos realizados por outros autores, em rebanhos bovinos leiteiros também 

detectaram grande variação de perfil eletroforético entre as amostras estudadas (THEIL 

& McCLOSKEY, 1989; MENDES et al. 1993). Resultados semelhantes foram obtidos no 

Brasil por JEREZ et al. (1989) que identificaram quatro perfis eletroforéticos de 27 

amostras positivas estudadas, e FERREIRA (2006) que caracterizou o perfil 

eletroforético de 15 amostras de rotavírus bovino encontrando mudanças de 

comportamento na migração eletroforética dos segmentos genômicos do RNA viral. No 

entanto, outros autores têm evidenciado ausência de diversidade genômica em 

amostras de campo quando estudadas por determinados períodos de tempo (ISHIZAKI 

et al., 1995). 

 A análise de eletroferótipos representa uma importante metodologia no estudo 

epidemiológico dos rotavírus. Diferenças no padrão de migração podem estar 

relacionadas a alterações na sequência de nucleotídeos, tais como as resultantes de 

reagrupamentos genéticos (WATANABLE et al., 2001). 

Atualmente, técnicas de biologia molecular como a reação em cadeia da 

polimerase, precedida de transcrição reversa, (RT-PCR) para a detecção do genoma 

viral tem facilitado o diagnóstico da rotavirose, contribuindo com a real estimativa da 

prevalência das infecções, bem como, com a definição dos genotipos de rotavírus 

circulantes em uma população ou rebanho, sua distribuição geográfica e sazonal 

(DESSELBERGER et al., 2001). Paralelamente, a RT-PCR tem demonstrado ser uma 

técnica eficaz na identificação de estirpes virais com genotipos incomuns e também de 

infecções mistas, com estirpes de rotavírus pertencentes a diferentes genotipos (HEIDE 
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et al., 2005), influenciando no estabelecimento de mecanismos de profilaxia mais 

efetivos. 

As vacinas inativadas contra rotavírus disponíveis contêm estirpes prevalentes 

das regiões onde são produzidas (EUA e Argentina), como NCDV-Lincoln (G6P[1]), UK 

(G6P[5]) e B223 (G10P[11]). A resposta imune dos animais resultante dessa vacinação 

é mais direcionada para a estirpe vacinal, facilitando a ocorrência de infecções 

provocadas pelas estirpes circulantes na região e diferentes da vacinal (CONNER et al., 

1994). 

Assim, apesar da vacinação materna, o rotavírus continua a ser detectado nas 

fezes de bezerros com diarreia (BARREIROS et al., 2004), o que tem estimulado o 

surgimento de variantes antigênicas, aumento de infecções mistas em decorrência da 

formação de recombinantes, dando origem a novas estirpes virais (LU et al., 1994; 

DENNEHY., 2008). Tal fato aumenta a importância do conhecimento dos genotipos 

prevalentes nas regiões para uma resposta vacinal mais efetiva.  

Apesar dos genotipos G[6], G[8], G[10] e P[1], P[5] e P[11] serem 

predominantemente encontrados em bovinos, descritos nesta espécie tanto no Brasil 

(BRITO et al., 2000; ALFIERI et al., 2004) quanto em outros países (FALCONE et 

al.,1999; EL-ATTAR et al., 2002; GARAICOECHEA et al., 2006), há relatos na literatura 

de infecções em bezerros por rotavírus do grupo A pertencentes a outros genotipos G e 

P.  

No presente estudo, em relação ao Estado de Goiás, observou-se a ocorrência 

do genotipo G8 com mais frequência em 33,3% (3/9) das amostras seguido do tipo G6 

em 22,2% (2/9). E considerando o gene VP4, foi detectado os genotipos P[11] em 

66,6% (6/9), P[1] em 22,2% (2/9), P[5] em 11,1% (1/9) e associação de P[5]+[11] em 

11,1% (1/9) das amostras, caracterizando a presença de infecções mistas. A 

combinação genotípica mais frequente foi G8P[11], presente em 33,3% (3/9) das 

amostras fecais. Estes achados corroboram os resultados de CARUZO et al. (2010), 

que apesar de identificarem o genotipo G6 como o mais frequente (64,5%), os tipos 

P[1] foram encontrados em 9,7%, P[11] em 32,2% e associações de P[5]+P[11] em um 
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estudo de 31 amostras positivas para rotavírus no Estado de Goiás, apesar de não ter 

sido caracterizado nenhum genotipo G6P[5]. 

 De acordo com ITURRIZA-GÓMARA et al. (2001), estas combinações podem ser 

resultado de coinfecções ou reestruturações genéticas caracterizadas por mecanismos 

de evolução os quais envolvem mutações pontuais (“drifts”); reestruturações (“shifts, 

reassortants”) ou troca de segmentos de RNA entre amostras; e rearranjos 

(“rearrangements”), que consistem em duplicações e deleções de sequência 

nucleotídica dentro de um segmento genômico (TANIGUCHI & URASAWA, 1995), 

reforçando a idéia de que segmentos exibindo genes VP4 e VP7 podem segregar 

independentemente de maneira natural. 

 O genotipo G6 foi o de maior ocorrência em 33,33% (2/6) das amostras fecais 

obtidas em rebanhos no Estado de São Paulo, seguido de G10 em 16,66% (1/6). O tipo 

[P11] ocorreu em 66,66% (4/6) seguido de duas amostras caracterizadas como P[5] e 

P[6].  A combinação mais frequente foi G6P[11] em 33,33%. Estes achados concordam 

com os de BUZINARO et al. (2009), que por sua vez, caracterizaram molecularmente 

rotavírus bovino do grupo A no Estado de São Paulo durante os anos de 2003 e 2004, 

detectando a predominância do genotipo G6 em 61,1%, além da ocorrência dos 

genotipos P[5], P[11] e combinações de P[5]+P[11].  

 Considerando outras pesquisas, estirpes com os genotipos G6 e G10 já foram 

anteriormente observadas em rebanhos brasileiros por BRITO (2000), que identificou o 

genotipo G6 como sendo mais frequente em rebanhos bovinos do Estado de Goiás e 

por ALFIERI et al. (2004) que detectaram o genotipo G6 e G8 como os mais frequentes 

em rebanhos de bovinos de exploração de corte e leite em três Estados brasileiros.  No 

Japão e Índia, FUKAI et al. (2002) e SARAVANAN et al. (2006) , também detectaram os 

genotipos G6, G8 e G10 como os mais frequentes em bovinos.  

Com relação ao gene VP4, os resultados encontrados no presente estudo podem 

ser considerados muito peculiares quando comparados com os tipos P mais 

frequentemente relatados, P[11] e P[5]. Assim, 60,8% das amostras foram 

caracterizadas como P[11] e 13,0% como P[5], dentre outros. Resultados não 

coincidentes foram encontrados por ALFIERI et al. (2004) em rebanhos dos Estados do 
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Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná, verificando a predominância do genotipo P[5] 

em 66% das amostras analisadas. Assim como na Itália, em rebanhos de exploração de 

corte e leite, FALCONE et al. (1999) detectaram os genotipos P[1], P[5] e P[11], com 

predominância do genotipo P[5]. 

Além dos relatos anteriormente citados quanto à caracterização destes genotipos 

em bovinos, corroboram os achados de MONINI et al. (2008), que apesar de não ter 

detectado P[1] no conjunto das amostras, relatou 65,1% de P[11], 25% de P[5] e 

somente 2,5% de combinações do tipo P em rebanhos na Itália. E no Brasil, 

BARREIROS et al. (2004) também detectaram os genotipos P[11] e P[5] em rebanhos 

dos Estados do Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná.  

Conhecer as combinações de genotipos existentes nos rebanhos é importante, 

pois oferece informações para uma possível imunização artificial ativa dos animais.  

As combinações mais comuns dos genes VP7/VP4 em bovinos são G6P[5] (UK-

like), G6P[1] (NCDV-like) e G10P[11] (HUSSEIN et al., 1993; FUKAI et al., 1999; 

GHOSH et al., 2008). Nesse sentido, GARAICOECHEA et al. (2006) caracterizaram 

60% de rotavírus bovino do grupo A como G6P[5] em rebanhos na Argentina. Por sua 

vez, ALFIERI et al. (2004) também relataram a combinação G6P[5] como a mais 

prevalente em 40% das amostras coletadas em rebanhos das regiões Sul, Sudeste e 

Central do Brasil seguidos de 12% como G6P[1] e 16% de G10P[11]. No entanto, estas 

frequências foram muito mais altas quando comparadas com os resultados do presente 

estudo onde não foi caracterizado nenhum genotipo G6P[1] e G6P[5], apesar de ter 

sido encontrado a associação de G6P[5]P[11] em 4,3% das amostras. Os tipos G8P[11] 

foram caracterizados em 13,0% e G10P[11] em 8,6%, apesar do menor número de 

amostras genotipadas. 

Na Irlanda, REIDY et al. (2006),  caracterizaram somente 1,9% de suas 54 

amostras como G6P[1] e 1,9% como G10P[11], e GARAICOECHEA et al. (2006) não 

encontraram a combinação G6P[1] e somente 4,4% de G10P[11]. 

O genotipo G6P[11] foi o mais prevalente representando 21,7% das amostras, 

que é consistente com CARUZO et al. (2010), que caracterizou 16,2% como G6P[11]. 

REIDY et al. (2006) e GARAICOECHEA et al. (2006) também descreveram este 
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genotipo em seus estudos, mas em baixas frequências (7,4% e 4,4%, 

respectivamente).  

Observou-se também a ocorrência de 4,3% de combinações G6P[5]+P[11] e 

P[5]+P[11], sugerindo a existência de infecções mistas, mas em baixas frequências 

quando comparados com estudos de REIDY et al. (2006) e SWIATEK et al. (2009) que 

também descreveram combinações mistas G6P[5]+P[11] em algumas amostras (11% e 

15,4%, respectivamente). Dessa forma, a presença de mais de um tipo de gene VP7 ou 

VP4 encontrado nas amostras sugerindo infecções mistas em um hospedeiro, facilita a 

ocorrência de troca de um ou mais segmentos durante a replicação do vírus, resultando 

em uma nova e diversa população de rotavírus (ITURRIZA-GÓMARA et al., 2001). 

 No Estado de Minas Gerais foram detectadas as combinações G6P[11] em 25% 

(2/8) das amostras, G10P[11] em 12,5% (1/8), G8P[5] em 12,5% (1/8) e G11P[11] em 

12,5% (1/8).  A estirpe de rotavírus G11 foi primeiramente isolada de suínos em várias 

regiões do México em 1983 (RUIZ et al., 1988) e subsequentemente identificada nos 

Estados Unidos da América (EUA) e na Venezuela (CIARLET et al., 1994; ROSEN et 

al., 1994).  

 O estudo de HUSSEIN et al. (1993), confirmaram a existência do genotipo G11 

em amostras de rotavírus bovino entre outros incomuns nos Estados Unidos. A 

participação do genotipo G11, considerado tipicamente suíno e encontrado em 

humanos por vários autores (BÁNYAI et al., 2009; RAHMAN et al., 2005; SHIM et al., 

2011), nos achados deste trabalho, constitui-se como um grande significado 

epidemiológico devido aos raros relatos desse genotipo em bovinos no Brasil e as 

possíveis indicações de compartilhamento de amostras entre bovinos e suínos. 

Entretanto, GREGORI et al. (2009) também observaram a presença de genotipos 

predominantemente bovinos ao caracterizar molecularmente amostras fecais de suínos 

no Estado de São Paulo, sugerindo uma potencial infecção cruzada do vírus. 

Os genotipos G e P não foram definidos em 5 (21,7%) das amostras por meio das 

reações de semi-nested RT-PCR. O gene VP7 não foi caracterizado em 5 (21%) das 

amostras, enquanto que o gene VP4 caracterizado em 18 (78%) das amostras. A não 

caracterização de amostras de rotavírus em seus genotipos é um fato relatado por 
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vários autores, entre eles, FUKAI et al. (2002) que identificaram os genotipos G em 76% 

e P em 68,3% das amostras bovinas submetidas a PCR, e  ALFIERI (1999) que por sua 

vez, obteve definição de genotipos em 96% das amostras também submetidas a 

técnica de PCR. 

 Dentre as causas que podem levar a uma indefinição de genotipos mediante a 

RT-PCR, pode ser aventado o fato do RNA ser extraído diretamente de amostras 

fecais, podendo ocorrer uma coprecipitação de substâncias inibidoras inespecíficas 

presentes nas fezes que atuam nos primeiros passos da amplificação da PCR, inibindo 

a desnaturação e o anelamento dos iniciadores conforme salientado por GOUVEA et al. 

(1990); o armazenamento das amostras por um longo período, o que pode levar a uma 

diminuição do título viral (RÅDSTRÖM et al., 2002; SHAY FOUT et al., 2003); o vírus 

em questão pertencer a um genotipo diferente daqueles contemplados pelos primers 

utilizados nas reações (WINIARCZYK & GRADZKI, 1999); ou até mesmo a presença de 

rotavírus do grupo não-A circulantes nas regiões estudadas.   

 As análises moleculares deste estudo demonstraram que as amostras de 

rotavírus circulantes em rebanhos dos Estados de São Paulo, Goiás e Minas Gerais 

apresentam, na sua maioria, genotipos concordantes com aqueles descritos na 

literatura, tanto no Brasil quanto em outros países. Entretanto, detectou-se a ocorrência 

de um genotipo tipicamente suíno, o que pode sugerir uma infecção cruzada, tornando 

necessário um maior detalhamento deste achado, em especial agregando-se dados 

epidemiológicos e de sequenciamento genético dos genes codificadores da VP4 e VP7, 

como de outras regiões do genoma. Pesquisas contínuas visando o monitoramento dos 

genotipos presentes nas criações são essenciais para o aprimoramento de medidas 

profiláticas específicas. 
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6. CONCLUSÕES 
 

 

 A avaliação dos resultados obtidos permitiu as seguintes conclusões: 

 

 

1.     a ocorrência do rotavírus nas regiões pesquisadas indica a participação do agente 

na etiologia da diarreia neonatal dos bezerros naqueles animais que 

apresentaram sinais clínicos e sugere a presença de portadores nos rebanhos e 

prováveis fontes de infecções para outros animais; 

2.      a maior frequência de rotavírus foi encontrada na faixa etária de 1 a 15 dias 

(5,1%), existindo correlação entre a presença de rotavírus e a idade dos animais; 

3.     a análise do perfil eletroforético das estirpes de rotavírus identificou quatro 

eletroferotipos distintos (A, B, C e D), com grande diversidade genômica nos 

rebanhos estudados; 

4.     a caracterização genotípica das amostras por meio da técnica de RT-PCR indicou 

a ocorrência de infecções singulares por rotavírus, observando-se as 

associações dos genotipos G6P[11], G8P[5], G11P[11], G10P[11],  G[-

]P[5]+P[11], G[-]P[6], G6P[5]+P[11], G8P[11], G8P[-], G[-]P[1], G[-]P[11]. 
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