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OBJETIVO
Analisar a variabilidade genética dos genes estruturais dos

RVA G12 circulantes na região norte do Brasil, durante os

anos de 2013 e 2014.

A gastroenterite aguda (GA) é uma das doenças mais

difundidas ao redor do mundo, acometendo tanto os seres

humanos quanto os animais. O rotavírus do grupo A (RVA)

é o principal agente viral responsável por inúmeros casos de

óbitos, principalmente entre crianças menores de cinco anos

(TATE et al., 2016). O tipo G12 do RVA (RVA G12) foi

identificado pela primeira vez nas Filipinas e atualmente é o

sexto tipo mais comum e se disseminou pelo mundo em
curto período de tempo (TANIGUCHI et al., 1990) . No Brasil

este genótipo já foi descrito em diversas regiões, podendo

possivelmente comprometer os índices positivos alcançados

com a utilização das vacinas.
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METODOLOGIA

Trinta amostras fecais foram selecionadas para compor o

projeto, sendo provenientes de crianças menores de cinco

anos residentes nos estados do Acre, Amazonas e Pará. A

metodologia usada está descrita na Figura 1.
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Observou-se que 50% (15/30) das amostras demonstraram o

perfil eletroforético longo. Todos os espécimes apresentaram

o genótipo G12-P[8]-R1-C1-M1-I1, pertencente ao genogrupo

Wa-like. Foi evidenciada a circulação de espécimes com

características zoonóticas nas proteínas VP3 (bovino), VP4

(bovino) e VP6 (suíno), demonstrando assim a grande

versatilidade do genótipo G12P[8] em transitar em diferentes

espécies, podendo comprometer a saúde da população

(Figura 2).

Estudos sobre a caracterização genética do RVA G12 no Brasil são

necessários a fim de descrever o perfil zoonótico e a interação

interespécie que este agente apresenta.

Figura 1. Fluxograma da metodologia aplicada.
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Figura 2. : Árvores filogenéticas dos genes VP3 (A), VP4 (B) e VP6 (C) das amostras de 

RVA G12. Os espécimes do presente estudo estão no quadro azul em negrito.
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