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RESUMO 

 

Góes LGB. Caracterização Molecular de Coronavírus Humano – HCoV, circulantes no 

município de São Paulo, São Paulo, Brasil. [Tese (Doutorado em Biotecnologia)] São Paulo: 

Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2012. 

 

As infecções respiratórias agudas (IRA) são as doenças infecciosas mais frequentes em seres 

humanos e os vírus respiratórios são os agentes de maior ocorrência na etiologia das mesmas. 

Os 4 genótipos de coronavírus humanos (HCoVs 229E, OC43, NL63 e HKU1) são 

reconhecidos como causa comum de infecções do trato respiratório superior e, menos 

comumente, do trato respiratório inferior, sendo o segundo agente mais frequente da síndrome 

do resfriado comum e  podendo representar até 1/3 destes casos no mundo. Dados da 

ocorrência do HCoV no Brasil são escassos, apesar da alta ocorrência de infecções 

respiratórias durante o outono e inverno. Além disso, considerável porcentagem de casos de 

IRA não tem o agente causal identificado, tampouco incluem a detecção de coronavírus. O 

presente estudo teve por objetivo avaliar a ocorrência de HCoV em crianças acometidas por 

IRA atendidas no Hospital Universitário da Universidade de São Paulo (USP) localizado no 

município de São Paulo, entre o período de 1995 a 2008. Para tanto amostras de cDNA (DNA 

complementar) oriundos da reação de RT-PCR com RNA total isolado de lavados 

nasofaríngeos foram analisados por ensaio de PCR em Tempo Real (Real Time PCR) para 

detecção dos 4 tipos de coronavírus. Amostras positivas foram utilizadas em ensaio de PCR 

convencional e posteriormente genotipadas por sequenciamento. Amostras negativas pelo 

método de PCR convencional foram tipificadas através de PCR Real Time e Nested PCR 

específico para cada genótipo de HCoV. Como atividade adicional, foi realizado o cultivo do 

HCoV-HKU1 de amostras positivas em cultura de células primárias para subtipagem. Das 

4305 amostras analisadas, 401 amostras foram positivas por PCR Real Time (9,3%). 

Duzentos e noventa e seis amostras tiveram coronavírus genotipado, sendo o tipo OC43 o de 

maior ocorrência (N=135), seguido pelos tipos recentemente descobertos, NL63 (N=93); 

HKU1 (N=71) e 229E (N=16). Foi verificada a presença de uma sazonalidade anual, com 

diferentes tipos e frequência de coronavírus alternando-se a cada ano. Coronavírus HKU1 e 

NL63 foram detectados em amostras coletadas em períodos anteriores a sua primeira 

identificação, demostrando que ambos já circulavam no Brasil anteriormente a sua descoberta. 

O presente estudo representa a 1
0
 análise mundial da circulação dos 4 genótipos de HCoV em 

uma amostragem coletada em um período consecutivo maior do que 4 anos, o primeiro relato 

de cultivo de cepas de HCoV-HKU1 não americanas e europeias, o primeiro cultivo do 



 

 

subgenótipo HKU1-B, e a primeira análise da sequência completa do gene Spike de cepas de 

HCoV-HKU1 Sul Americanas. 

 

Palavras-chave: Coronavírus Humano. Infecções Respiratórias. PCR em Tempo Real. Vírus 

respiratório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Góes LGB. Molecular Characterization of Human Coronavirus - HCoV, circulating in São 

Paulo, São Paulo, Brazil. [PhD thesis (PhD in Biotechnology)] Institute of Biomedical 

Sciences, University of São Paulo, 2012. 

Acute respiratory infections (ARI) are the most common infectious diseases in humans and 

respiratory viruses are the most frequent agents in the etiology of the same. The human 

coronaviruses (HCoVs) are recognized as a common cause of upper respiratory tract 

infections and, less commonly, lower respiratory tract, being the second most frequent cause 

of common cold syndrome and may represent up to one third of these cases in the world. Data 

from the occurrence of HCoV in the Brazilian population are scarce, despite the high 

incidence of respiratory infections ach year. In addition, a considerable percentage of ARI 

cases in Brazil dind’t have the causative agent identified and withou the inclusionof detection 

assays for coronaviruses. This study aims to evaluate the occurrence of HCoV in children 

affected by acute respiratory infections treated at University Hospital of São Paulo (USP) 

located in São Paulo, between the period 1995 to 2008, representing an retrospective 14 years 

period analysis. Samples of cDNA were screened by Real Time PCR for detection of the four 

types of coronavirus simultaneously. Positive samples were used in standard PCR assay and 

subsequently typed by sequencing. Samples positive by Real Time but negative by standard 

PCR assay were genotyped by genotype specific Nested PCR and Real-Time. As additional 

activities, HKU1 virus was cultivated in primary cells line for subtype identification. Four 

hundred and one (N=401) from four thousand three hundred and five (N=4305) samples 

included in our study were positive by Real Time PCR assay , present in 9.3% of samples. 

Two hundred and ninety six (296) coronavirus detected were genotyped. The HcoV-OC43 

was the most frequent (N = 135), followed by the recently discovered types, NL63 (N = 93); 

HKU1 (N = 71) and HCoV-229E (N = 16). The presence of an annual seasonality with 

different genotypes of coronavirus every year was observed, but all types of coronavirus were 

detected simultaneously in six years among the 14 years studied. Coronavirus NL63 and 

HKU1 were detected in samples collected in periods prior to their first identification, showing 

that both have been circulating in Brazil before its discovery. This study represents the first 

analysis of the circulation of the 4 types of human coronavirus in a consecutive period longer 

than 2 years in Brazil and 4 years in the world, the first cultivation of HKU1 isolate from 

outside europe and USA, the first cultivation of isolates from HKU1 subtype B and the first 

analysis of the spike sequence from south american HKU1 isolate. 

Key-words: Coronavirus. Respiratory Infection. Real Time PCR. Respiratory viruses. 
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As infecções respiratórias agudas (IRA) são as doenças infecciosas mais freqüentes 

em seres humanos e a principal causa mundial de morbidade relacionada a doenças 

infecciosas, hospitalizações e mortalidade entre crianças, particularmente em países em 

desenvolvimento e crianças menores do que 5 anos (Williams et al., 2002). De maneira geral, 

a definição de IRA inclui todas as infecções do trato respiratório. 

Infecções do trato respiratório representam a causa da maioria das doenças mundiais, 

ultrapassando a infecção por HIV, malária, câncer ou doença do coração. A organização 

mundial da saúde (WHO_Word health Organization) estima que as infecções respiratórias são 

a causa líder da morte em países de baixo desenvolvimento (Dominguez et al., 2012; WHO 

2008), sendo os vírus respiratórios os agentes de maior ocorrência na etiologia das mesmas 

(Mcintosh et al., 1993). 

Durante o período de 2000 a 2003 foi estimado que, por ano, morreram 10.6 milhões 

de crianças menores de 5 anos (Bryce et al., 2005), sendo as IRAs responsáveis por 19% 

destas mortes, aproximadamente 2 milhões de óbitos (Williams et al., 2002). A maioria destas 

mortes foi ocasionada por bronquite e pneumonia, geralmente causada ou desencadeada por 

vírus (Hart e Cuevas, 2007). Estudos conduzidos na cidade de São Paulo em 1996 revelaram 

que 27,7% das crianças hospitalizadas dentro desta faixa etária, apresentavam infecções 

respiratórias agudas (Caetano et al., 2002). 

Os agentes virais apresentam uma distribuição universal e podem causar diversas 

síndromes respiratórias clínicas. O virus de RNA são os agentes etiológicos mais frequente do 

quadro de resfriado comum, usualmente doença auto-limitante do trato respiratório superior, 

ou infecção da via áreas superior (IVAS) (Heikkinen e Järvinen, 2003), e são também uma 

causa comum de infecção do trato respiratório inferior e incluem doenças como bronquiolite, 

laringotraqueaobronquite e pneumonia (Arden et al., 2005). 

No Brasil, estudos realizados em diferentes regiões do país indicam a importância de 

vírus como agentes etiológicos de IRA. Nestes estudos foram detectados diferentes vírus 

respiratórios como vírus respiratório sincicial, vírus da influenza tipos A e B, vírus 

parainfluenza, adenovírus, rinovírus humano, metapneumovírus e bocavírus (Arruda et al., 

1991; Campos et al., 2007; Costa et al., 2006; Oliveira, 2007, 2009; Pilger et al., 2011; 

Thomazelli et al., 2007; Tsuchiya et al., 2005; Vieira et al., 2001). Mesmo não incluindo a 

análise para a presença de outros vírus potenciais, como coronavírus humano (HCoV), a 

porcentagem de casos de IRA de crianças positivos para algum tipo de vírus respiratório 

variou entre 28,75 e 75%, ainda permanecendo um razoável número de etiologias sem agente 

respiratório identificado. 
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A utilização de técnicas de biologia molecular tem permitido a obtenção de um melhor 

entendimento do impacto de vírus respiratórios bem como contribuído para melhorar o 

entendimento da sintomatologia clínica em crianças hospitalizadas com sintomas de IRA, 

limitando o uso desnecessário de antibióticos, além de possibilitar um possível isolamento e 

evitar a disseminação viral em ambiente hospitalar (Hart e Cuevas et al., 2007; Vallet et al., 

2004). 

Apesar dos avanços recentes em metodologias moleculares de detecção, como os 

ensaios de RT-PCR (Reação da transcriptase reversa seguida de reação em Cadeia pela 

Polimerase) ou PCR Real Time (PCR em Tempo Real), e a possibilidade de detecção de um 

grande número de patógenos virais simultanemente, uma razoável proporção de amostras 

oriundas de pacientes com quadros de doença respiratória não tem o agente etiolóigico 

identificado, podendo atingir até 70% das amostras analisadas, sugerindo que patógenos 

respiratórios não incluídos nos estudos, ou mesmo, ainda não identificados possam ser os 

agentes etiológicos responsáveis (Arden et al., 2005; Sloots et al., 2008). De fato, na última 

década, 8 novos patógenos virais respiratórios foram identificados, entre eles o Bocavírus, 

Metapneumovírus, novos Rinovírus, poliomavírus e 3 novos coronavírus (Dominguez et al., 

2012; Drosten et al., 2003; van der Hoek et al., 2004; Woo et al., 2005). 

Mesmo com o número crescente de estudos investigativos nacionais da etiologia viral 

de IRA e da análise de diferentes vírus respiratório, em um número considerável de casos, 

não foi possível a identificação do agente etiológico (Costa et al., 2006; Tsuchiya et al., 2005; 

Vieira et al., 2001). A não identificação do agente etiológico pode ser consequência da baixa 

sensibilidade do método diagnóstico empregado, da inviabilidade da análise de todos os 

patógenos potencialmente responsáveis, ou pela ausência de identificação anterior do 

patógeno. Segundo Baker et al. (2004), pelo menos 20% das infecções de trato respiratório 

são de origem desconhecidas e os HCoV, ou mesmo os HCoVs ainda não identificos, podem 

ser responsáveis por uma significativa porcentagem destas infecções. Deste modo, a 

realização de estudos adicionais buscando identificar patógenos respiratórios não conhecidos, 

ou mesmo, apenas recentemente descritos, como coronavírus NL63 e HKU1, devem ser 

realizadas para melhor entendimento da etiologia dos casos de IRA. 

Os coronavírus humanos (HCoVs) são reconhecidos como causa comum de infecções 

do trato respiratório superior e, em menor proporção, no trato inferior, sendo o segundo 

agente mais freqüente da síndrome do resfriado comum,  podendo representar até 30% destes 

casos em períodos epidêmicos (Hemming, 1994; Holmes, 2001; Makela et al., 1998; van de 

Pol et al., 2006). Desta maneira, HCoVs podem ser responsáveis por uma porcentagem 
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considerada da infecções respiratórias sem agente etiológico identificados em estudos 

anteriores cujos ensaios moleculares não englobavam a detecção dos diferentes genótipos de 

coronavírus humano.  

Da década de 1960 até 2003, apenas 2 tipos de HCoV eram conhecidos: HCoV-229E 

e HCoV-OC43. Atualmente, foram acrescentados 3 novos tipos de coronavírus capazes de 

infectar o homem: o coronavírus associado à Síndrome Respiratória Aguda Grave (CoV-

SARS), o HCoV-NL63 e o HCoV-HKU-1, todos responsáveis por causar infecções do trato 

respiratório. 

Os genótipos HCoV-229E e OC43 são conhecidos por causar apenas resfriados 

comuns, sendo responsáveis aproximadamente por 1/3 destes casos. Apenas ocasionalmente 

estes vírus podem ser responsáveis por infecções severas do trato respiratório inferior, 

geralmente em crianças e indivíduos imunocomprometidos (Larson et al., 1980; Baker, 2004; 

Mcintosh, 2005). No entanto, apesar das infecções por estes tipos de coronavírus humano 

serem geralmente brandas, os coronavírus HKU-1 e NL-63, estão associados com infecções 

mais severas dos tratos respiratórios superiores e inferiores, como laringotraqueite, 

bronquiolite e pneumonia, especialmente em neonatais, crianças, indivíduos idosos e 

pacientes imunocomprometidos (Chiu et al., 2005; Kaye et al., 2006; van de Hoek et al., 

2006; Vijgen et al., 2005). 

O vírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS ou SRAG), identificada em 

março de 2003, foi responsável por uma epidemia grave e considerada o evento mais 

significativo na virologia médica desde o surgimento, na década de 1980, do vírus da 

síndrome da imunodeficiência adquirida (Mahony e Richardson, 2005). A SARS é 

classificada como uma doença emergente altamente fatal. Apesar da vasta preocupação 

internacional, no Brasil foram reportados apenas 3 casos, sendo 3 deles descartados 

(Organização Panamericana de Saúde “do inglês PAN AMERICAN HEALTH 

ORGANIZATION” - PAHO, 2003). A epidemia de SARS renovou o interesse por 

coronavírus, estimulando o interesse por esta família, levando a descoberta dos novos tipos de 

coronavírus em humanos NL63 e HKU1. 

O vírus HCoV-NL63 foi inicialmente detectado em 2004 (van der Hoek et al., 2004, 

2006) em uma criança alemã, sendo atualmente reconhecido como um vírus de ampla 

disseminação, causando infecções mais comumente nos meses de inverno em vários países de 

clima temperado. Dependendo da população, bem como da exclusão de infecções geradas por 

outros vírus respiratórios, pode ser responsável por 2 a 9% dos casos de IRA, em crianças e 

adultos, associadas aos resfriados, às bronquites e pneumonias. Este vírus apresenta 
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distribuição mundial, sendo detectado em diferentes países da Europa como Holanda, 

Bélgica, Suíça, Alemanha e França, assim como no Canadá, Austrália, Japão, Hong Kong, 

África do Sul e recentemente Brasil (Albuquerque et al., 2009; Hayden, 2006; Lambert et al., 

2007; Smuts et al., 2008; Vabret et al., 2008; van der Hoek et al., 2006). 

O vírus HCoV-HKU1 foi identificado em 2005 em adultos com pneumonia e, 

posteriormente, em crianças com infecção do trato respiratório inferior (Sloots et al., 2006; 

Vabret et al., 2008; Woo et al., 2005). Este vírus vem sendo reportado principalmente em 

crianças apresentando doença do trato respiratório e já foi detectado em vários países, tais 

como China (Lau et al., 2006), Estados Unidos da América (Esper et al., 2006) , França 

(Vabret et al., 2008) e Brasil (Albuquerque et al., 2009), apresentando incidência variável 

entre 0 a 4,4% em indivíduos com infecções respiratórias (Woo et al., 2009). 

Apesar dos diferentes tipos de HCoVs terem sido identificados em diferentes 

continentes, existem poucos dados comparando a ocorrência e importância clínica dos 

diferentes HCoVs e o impacto pediátrico de cada um deve ser melhor estabelecido (Esposito 

et al., 2006).  

 

1.1 Classificação de Coronavírus 

 

Os coronavírus estão classificados na ordem Nidovirales e família Coronaviridae, que 

compreende os gêneros Coronavirus e Torovirus. Apesar de consideráveis diferenças na 

complexidade genética e arquitetura viral, vírus da família Coronaviridae, Arteviridae e 

Roniviridae são caracterizadas pela replicação viral que envolve a produção de múltiplos 

RNA mensageiros (mRNAs) subgenômicos nested com terminação 3’similar. A denominação 

da Ordem Nidovirales é originada da palavra “Nested” do latim “Nidus”. A família 

Arteriviridae incluem patógenos de murinos, equinos e suínos, porém não são conhecidos 

patógenos humanos, enquanto que os vírus da família Roniviridae incluem patógenos de 

invertebrados como crustáceos (Lai et al., 2007; Zhong et al., 2012). O organograma da 

taxonomia da ordem Nidovirales é apresentada na figura1. Similaridades na sequência gênica 

entre membros da ordem Nidovirales, apesar de restrita ao gene da polimerase, responsável 

pela geração de proteínas do complexo da replicase, sugerem que vírus desta ordem 

evoluíram de um ancestral comum (de Vries et al., 1997). A sub-família coronavirinae se 

diferencia da sub- família torovirinae pela morfologia viral e tamanho do genoma. 
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Figura 1_Organograma da taxonomia da ordem Nidovirales 

 

Estão descritos na figura os vírus: HCoV-229E, Coronavírus humano 229E; HCoV-NL63, Coronavírus humano 

NL63; PEDV, Vírus da diarréia epidêmica de suínos; FIPV, Vírus da Perioniti Felina Infecciosa; HCoV-OC43, 

Coronavírus humano OC43; BCoV, Coronavírus Bovino; HCoV-HKU1, Coronavírus humano HKU1; MHV, 

Vírus da hepatite de Murinos; SARS-CoV, coronavirus relacionado com a SARS; IBV, Vírus da bronquiti 

infecciosa; TCoV, Coronavírus de Perus; BWCoV-SW1, Coronavírus de Baleia Beluga; MunCoV HKU13, 

Coronavírus HKU13 de munia (Lonchura). Fonte: Woo et al., 2010. 

 

Coronavírus são capazes de infectar humanos e uma grande variedade de hospedeiros, 

incluindo outros mamíferos (ex: camundongos, ratos, suínos, cães, felinos, coelhos, eqüinos, 

bovinos, cetáceos e morcegos) e aves (ex: galinhas, perus e faisões), causando uma variedade 

de doenças respiratórias, entéricas, hepáticas e do sistema nervoso central (Quadro 1). 

Baseado na caracterização genotípica e sorológica, os coronavírus são divididos em 3 

gêneros, inicialmente denominados como grupos 1, 2 e 3. Os grupos 1 e 2 compostos por 

coronaviroses de mamíferos, sendo o grupo 3 composto, até recentemente, apenas por 

coronavírus aviários. Os coronavírus humano 299E e NL63 pertencem ao grupo 1, e 

coronavírus OC43, HKU-1 e SARS ao grupo 2 (Holmes, 2001; Mahony e Richardson, 2005; 

van der Hoek et al., 2006;  Weis e Navas-Martin, 2005;  Woo et al., 2006). Recentemente, o 

Grupo de Estudo de Coronavírus do Comitê Internacional para Taxonomia Viral (ICTV) 

propôs a substituição dos 3 grupos tradicionais pelos gêneros Alfacoronavírus (Grupo 1), 

Betacoronavírus (Grupo2) e Gamacoronavírus (grupo3) (Woo et al., 2009). Historicamente, 

os grupos alfa e betacoronavírus eram encontrados em mamíferos, enquanto que os 

gammacoronavírus eram encontrados apenas em aves. No entanto, achados recentes também 



 

27 

 

sugerem a presença de gamacoronavírus em mamíferos (Jonassen et al., 2005; 

Mihindukulasuriya et al., 2008; Woo et al., 2009) e a presença de um quarto grupo 

denominado como Deltacoronavírus identificado em aves e porcos (Woo et al., 2012; Woo et 

al., 2009bc). 

  

Figura 2_Análise filogenética do gene da RNA Polimerase Dependente de RNA (RpRd) de coronavírus com 

sequências completas disponíveis no banco de genes (GenBank).  

 

A árvore foi contruída pelo método de "neighbor-joining" com valores de Bootstrap calculados em 1000 árvores, 

sendo incluídas 1118 posições de aminoácidos. A barra de escala indica o número estimado de substituições a 

cada 20 aminoácidos. Estão descritos na figura os vírus: TGEv, gastroenteriti viral transmissível de suínos 

(NC_002306); PRCV, Coronavírus respiratório de suínos (DQ_811787);  FCoV, Coronavírus de Felinos 

(NC_012937); HCoV-229E, Coronavírus humano 229E (NC_002645); HCoV-NL63, Coronavírus humano 

NL63 (NC_005831); PEDV, Vírus da diarréia epidêmica de suínos (NC_003436); Sc-BatCoV 512, Coronavírus 

512 de morcego Scotophilus (NC_009657); Rh-BatCoV-HKU2, Coronavírus de morcego Rhinolophus HKU2 

(NC_009988); Coronavírus HKU-8 de morcego Miniopterus (NC_010438); Mi-BatCoV 1A, Coronavírus 1A de 

morcego Miniopterus (NC_010437); Coronavírus 1B de morcego Miniopterus (NC_010436); HCoV-OC43, 

Coronavírus humano OC43 (NC_005147); BCoV, Coronavírus Bovino (NC_003045); PHEV, Vírus da 

encefalomielite hemaglutinante de suínos (NC_007732); HCoV-HKU1, Coronavírus humano HKU1 

(NC_006577); MHV, Vírus da hepatite de Murinos (NC_006852); ECoV, equine coronavírus (NC_010327); 

SARSr-CoV, human SARS related coronavirus (NC_004718); SARSr-Rh-BatCoV HKU3, Coronavírus HKU3 

relacionado a SARS de morcego Rhinolophus (NC_009694); Ty-BatCoV-HKU4, Coronavírus HKU4 de 

morcego Tylonycteris (NC_009019); Pi-BatCoV-HKU5, Coronavírus HKU5 de morcego 

Pipistrellus(NC_009020); Ro-BatCoV-HKU9, Coronavírus HKU9 de morcego Rousettus (NC_009021); IBV, 

Vírus da bronquiti infecciosa (NC_001451); TCoV, Coronavírus de Perus (NC_010800); SW1, Coronavírus de 

Baleia Beluga (NC_010646); BuCoV HKU11, Coronavírus HKU11 de bulbul (FJ376620); ThCoV HKU12, 

Coronavírus HKU12 de Tordos (NC_011549); MunCoV HKU13, Coronavírus HKU13 de munia (Lonchura) 

(NC_011550). Fonte: Woo et al., 2010. 
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Quadro 1_Características gerais dos coronavírus contendo descrição dos grupos de coronavírus atuais, 

hospedeiros, doenças, receptores, via de transmissão e distribuição geográfica. 

 

 

Na figura estão descritos os vírus: HCoV-229E, Coronavírus humano 229E; HCoV-NL63, Coronavírus humano 

NL63; PEDV, Vírus da diarréia epidêmica de suínos; FIPV, Vírus da Perioniti Felina Infecciosa; Bat-CoV, 

Coronavírus de Morcego; HCoV-OC43, Coronavírus humano OC43; BCoV, Coronavírus Bovino; HCoV-

HKU1, Coronavírus humano HKU1; MHV, Vírus da hepatite de Murinos; SARS-CoV, coronavirus relacionado 

com a SARS; IBV, Vírus da bronquiti infecciosa; TCoV, Coronavírus de Perus; BWCoV-SW1, Coronavírus de 

Baleia Beluga; ALCCoV, Coronavírus de leopardo; MunCoV HKU13, Coronavírus HKU13 de munia 

(Lonchura). Fonte: Lai et al., 2007 Modificado; Góes et al., 2012. 

 

A grande variabilidade de hospedeiros e tropismo tecidual da família Coronaviridae 

pode ser decorrente da alta taxa de recombinação consequente do mecanismo único de sua 

replicação (Lai e Cavanagh 1997; Woo et al., 2012). A taxa de recombinação elevada somado 

Gênero de 
Coronavírus 

Vírus Hospedeiro Tropismo tecídual 
Receptor 

celular 
Doença(s) associadas 

Via de 
transmissão 

Distribuição 
geográfica 

Alfacoronavírus 
HCoV-
229E 

Humano Trato respiratório APN 
Infecção respiratória 

branda (resfriado 
comum) 

Aerosol Mundial 

Alfacoronavírus 
HCoV-
NL63 

Humano Trato respiratório ACE2 
Infecção respiratória 

branda, croup 
Aerosol Mundial 

Alfacoronavírus TGEV 
Suínos 

domésticos e 
selvagens 

Epitélio do Trato 
respiratório e 

entérico 
APN 

Infecção respiratória 
e entérica 

Fecal-Oral Mundial 

Alfacoronavírus FIPV 
Felinos 

domésticos e 
selvagens 

Peritoneo, fígado, 
órgãos linfóides 

APN 
Peritonite infecciosa 

felina 
Fecal-Oral Mundial 

Alfacoronavírus BatCoV Morcegos ? ? ? ? Mundial 

Alfacoronavírus PEDV Suíno 
Epitélio entérico e 

respiratório 
? 

Infecção respiratória 
e entérica 

? 
Europa, 

Ásia 

Betacoronavírus 
HCoV-
OC43 

Humano 
Trato respiratório 

superior 

9-O- ácido 
siálico 

acetilado 
Infecção respiratória Aerosol Mundial 

Betacoronavírus 
HCoV-
HKU1 

Humano 
Trato respiratório 
superior e inferior 

? Infecção respiratória Aerosol Mundial 

Betacoronavirus BCoV Bovinos Intestino 
9-O- ácido 

siálico 
acetilado 

Infecção entérica Fecal-Oral Mundial 

Betacoronavirus MHV Camundongos 
Intestino, fígado, 
Sistema Nervoso 

Central 
CEACAM 

Infecção entérica e 
neurológica, hepatite 

Fecal-Oral 
Cobaias de 
laboratóio 

Betacoronavirus SARS Humano Trato respiratório ACE2 
Síndrome respiratória 

aguda grave 
Aerosol Mundial 

Betacoronavirus BatCoV Morcegos ? ? ? ? Mundial 

Gamacoronavírus IBV Galinhas 
Epitélio 

respiratório, Rim 
? 

Infecção respiratória, 
hepatite 

Aerosol Mundial 

Gamacoronavírus TCoV Perus 
Jejuno, duodeno, 

íleo 
? 

Infecção respiratória 
e entérica 

Fecal-Oral EUA 

Gamacoronavírus 
BWCoV-

SW1 
Baleia Beluga Fígado ? ? 

Infecção respiratória 
e hepática? 

? 
Animal em 
cativeiro 

Deltacoronavírus ALCCoV 
Leopardo asiático 

e Ferret chines 
? ? ? Fecal-Oral ? ? 

Deltacoronavírus MuCoV 
Munia 

(Passeriforme) 
? ? ? ? ? 
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a alta frequência de mutações, e o tamanho do genoma, maior genoma ente os vírus de RNA, 

promove a esta família viral plasticidade extra, e juntos podem ser responsáveis pela 

capacidade de adaptação em novos hospedeiros e nichos ecológicos (Woo et al., 2006; Woo 

et al., 2009b). A antigenicidade, características clínicas e severidade da doença também 

podem ser afetados por mutações que causam substituições, deleções ou inserções de 

aminoácidos, e eventos de recombinação entre genomas durante co-infecções (Dominguez et 

al., 2012). 

 

1.2 Morfologia viral e proteínas estruturais 

 

A morfologia de coronavírus é predominantemente esférica, com aproximadamente 

100 a 160 nm de diâmetro, todavia são bastante pleomórficos devido à presença de envelope, 

que é constituído por dupla camada de lipídeos e proteínas estruturais. A denominação da 

família Coronaviridae tem origem na presença de projeções, ou espículas, que emergem do 

envelope e dão à partícula viral um aspecto sugestivo de coroa (latim: corona = coroa) 

(Figura 3). As principais propriedades ligadas à infectividade, virulência e variabilidade estão 

associadas às proteínas de envelope (Weis e Navas-Martin, 2005). 

 

Figura 3_Morfologia de partículas virais de coronavírus 

 

 
 
(A) Microscopia por coloração negativa de partículas de coronavírus HCoV-OC43 (amplificação 90.000x), setas 

pretas indicam as proteínas S (“Spike”). (B) Representação das proteínas estruturais componentes da partícula 

viral de coronavírus. São representadas as glicoproteínas S (Spike); HE (hemaglutinina –esterase); M 

(glicoproteína da membrana); e a proteína E (envelope). No núcleo observa-se a proteína N (nuclrocapsídeo) 

unida ao RNA simples fita (complexo RNA-proteína do nucleocapsideo) 

FONTE: Norkin, 2010 (A); Holmes, 2003 (B). 

A B 
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As espículas do vírions de coronavírus são oligômeros da glicoproteína S com 

aproximadamente 180-200 kDa. Estas proteínas são responsáveis pela ligação viral ao 

receptor celular e podem induzir a fusão do envelope viral com a membrana celular, sendo 

importantes para a penetração viral em sua célula hospedeira. Esta proteína pode ser dividida 

em 3 domínios estruturais entre a região N-terminal e C-terminal. O domínio externo é 

subdividido em 2 subdomínios (S1 e S2), seguido de um domínio transmembrânico e um 

pequeno fragmento citoplasmático C-terminal. O subdomínio S1 inclui metade da região N-

terminal, e formam uma porção globular da espícula que contem as sequências responsáveis 

para ligação com receptores específicos de células permissivas (Lai et al., 2007). A presença 

de mutações nestas sequências de S1 vem sendo associadas com alteração da antigenicidade e 

da patogenicidade viral (Lai et al., 2007). Os receptores celulares são reconhecidos pelas 

proteínas Spike. A ocorrência de mutações ou incorporação de sequências externas no gene 

Spike, possivelmente tem forte influencia em acontecimentos de cruzamento da barreira intra- 

e inter-espécie. Além disso, estas alterações podem possibilitar também o desenvolvimento de 

interações adicionais com o receptor hospedeiro (Chan et al., 2009). 

A glicoproteína HE, presente apenas em alguns coronavírus do grupo 

Betacoronavírus, apesar de aparentemente não essencial, pode atuar aumentando a virulência 

viral influenciando na adsorção, inserção ou liberação de vírions na membrana celular. Esta 

proteína apresenta 30% de homologia de aminoácidos com a proteína do vírus influenza C 

indicando uma possível recombinação de coronavírus ancestral com mRNA do vírus 

influenza C (Lai et al., 2007).  

A glicopreoteína M apresenta apenas um pequeno fragmento do domínio Amino-

terminal exposta na parte externa dos vírions, estando presente principalmente no interior da 

partícula viral. Esta proteína tem participação no arranjo da partícula viral, interage com as 

proteínas S e N, e pode estar associada a determinação do sítio intracelular de ligação do vírus 

ao complexo de golgi. A proteína do Envelope (E) é a menor proteína do Envelope viral e 

também tem função relacionada ao início da formação da partícula viral (Lai et al., 2007). 

A proteína estrutural N é uma fosfoproteína de 50-60 kDa e apresenta forte ligação 

com o RNA genômico viral, compondo o nucleocapsídeo através do envolvimento do RNA 

viral simples fita. A proteína N também  interage com a proteína M, conduzindo a 

incorporação do nucleocapsídeo nas partículas virais, e pode facilitar a formação de 

complexos replicativos de RNA, uma vez que sua inibição por anticorpos pode influenciar 

negativamente a reação in vitro da RNA polimerase (Lai et al., 2007). 
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Figura 4_Representação da estrutura do envelope de coronavírus com a disposição das proteínas 

Spike, E e M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: S1 e S2: Proteína Spike; HR1 e HR2: motifs relacionados a fusão com a membrana celular; E: Proteína 

E; M: Proteína M. 

FONTE: Baker, 2004. Modificado 

 

1.3 Genoma Viral 

 

O genoma de coronavírus é composto por RNA de fita simples (ssRNA), não 

segmentado, policistrônico e de polaridade positiva. Trata-se do maior genoma conhecido 

entre os vírus de ssRNA, contendo de 27 a 31,5 kpb; apresenta proteção CAP e cauda poliA, 

ocorrendo na expressão a produção de um grupo “nested” interno de RNAs subgenômico com 

seqüências 5´ e 3´comuns, forma de expressão que caracteriza a  ordem  Nidovirales. 

Todos os coronavírus apresentam uma organização genômica similar (Figura 2) onde 

2/3 da posição 5´ do genoma contem 2 grandes ORFs (“open reading frames”) denominadas 

de ORF1a e ORF1b, codificadoras de proteínas não estruturais necessárias para a replicação 

do RNA contendo, por exemplo, a enzima RNA polimerase RNA dependente (RpRd). No 

restante 1/3 do genoma da posição 3´ são encontrados os genes codificadores de 4 proteínas: 

“Spike” (S), do envelope (E), membrana (M) e do nucleocapsídeo (N). O gene de 

hemaglutinina esterase (HE), característico de alguns Betacoronavírus, localiza-se logo após o 

gene S e não está presente em Alfacoronavírus (ex: HCoV -NL63, 229E) e 

Gammacoronavírus (Brian e Baric, 2005; van der Hoek et al., 2006; Weiss e Navas-Martin, 

2005). Localizados entre as proteínas estruturais são observados genes codificadores de 

proteínas específicas e acessórias. As proteínas geradas pelos genes acessórios variam em 

suas propriedades, número e ordem entre os diferentes grupos de coronavírus, no entanto são 
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geralmente conservados entre os grupos e aparentemente não essenciais para replicação em 

cultura celular (Holmes, 1999; Yount et al., 2005). 

Anteriormente a cada ORF do genoma existem espaços intergênicos contendo  

sequências reguladoras denominadas sequências regulatórias da transcrição (TRS). As TRS 

estão presentes na porção 3’ da sequência “leader”, anteriormente a ORF 1ª, e na porção 5’ de 

cada um das “ORFs “. As TRSs são compostas por uma sequência específica de 6 a 10 

nucleotídeos, são conservadas entre coronavírus de mesmo grupo e tem participação no 

controle da transcrição de cada gene viral (Sawicki et al., 2007) 

 

Figura 5_Estrutura genômica 

 

 

 

 

 

 

A) ORFs das principais proteínas representadas em verde claro. B)  A poliproteína 1ab pode ser transcrito 

apenas como a ORF 1a, gerando 11 proteínas não estruturais (nsp 1-16) após processamento autoproteolíticos, 

representado em azul claro, ou 1ab, gerando 16 proteínas não estruturais, incluindo RNA polimerase RNA 

dependente (RdRp), proteases (PL1 e PL2) e Helicase (HEL). Este genoma não apresenta o gene HE.Setas 

indicam sequêncioa TRS. 

FONTE: Guan et al., 2003 modificado; Sawiki et al., 2007 modificado. 

 

1.4 Ciclo de replicação de Coronavírus 

 

Apesar da variedade de tecidos alvo e da variedade de hospedeiros, o tropismo de 

coronavírus é geralmente específico para células epiteliais do trato respiratório ou 

gastrointestinal (Wevers e van der Hoek, 2009). A replicação viral ocorre no citoplasma da 

célula hospedeira (Figura 3). Inicialmente a glicoproteína S da partícula viral interage com 

receptores celulares, e dependendo do coronavírus, a proteína Spike pode mediar a fusão 

direta do envelope viral com a membrana celular, ou o vírus pode penetrar a célula via 

endocitose mediada por receptor e a proteína Spike induz a fusão do envelope viral com a 

membrana endossomal, liberando o RNA genômico viral no citoplasma. O genoma viral atua 

inicialmente como um mRNA e a região 5’ do genoma, composta pelas ORFs 1a e 1b da 

polimerase, são diretamente traduzidas por ribossomos gerando a poliproteína replicase (1ab). 
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A tradução da ORF 1b é dependente de uma mudança do códon de leitura de 

“frame”ribossomal, permitindo a tradução de proteínas encontradas em diferente frame de 

leitura quando comparado ao ORF 1a (Figura 5). As poliproteína pp1a e pp1ab são então 

processadas por proteases virais (“papain-like e “poliovírus 3C-like) gerando 16 proteínas não 

estruturais (denominadas nsp1-nsp16) componentes do complexo de replicação (Figura 5).   

As 16 proteínas não estruturais se arranjam com membranas gerando vesículas de 

membranas duplas onde ocorrem a síntese de RNA genômico e a transcrição de mRNA 

subgenômicos. Estes RNAs condificam todas as proteínas localizadas após a ORF1b e cada 

RNA subgenômico possui a mesma sequência inicial (“leader”) na porção 5’, composta de 65 

a 100 nucleotídeos dependendo do tipo viral. A sequência “Leader” de cada RNAm é similar 

a sequência “leader” presente exclusivamente no início do RNA genômico. Os mRNAs 

subgenômicos são estruturas policistrônicas, contendo um a todos os ORFs seguintes do gene 

a ser expresso (exceto para RNA do gene N), porém apenas a primeira ORF do RNA 

subgenômico localizado após a sequência “leader” é traduzida (Figura 7). Por exemplo, o 

mRNA subgenômico responsável pela tradução da proteína S, conterá em sua sequência as 

ORFs dos genes E, M e N, porém apenas a proteína S será traduzida. 

Os RNAs subgenômicos são então traduzidos para gerar as proteínas estruturais (S, M, 

N, E, HE) e proteínas acessórias. O n
0
 e a função das proteínas variam entre os diferentes 

tipos de coronaviroses. O RNA genômico replicado forma um complexo com a proteína N 

formando o nucleocapsídeo com estrutura helicoidal. Proteínas estruturais do vírus são 

inseridas no Retículo Endoplasmático (ER). O nucleocapsídeo é então inserido no 

compartimento intermediário entre o complexo de golgi e o retículo endoplasmático (ERGIC) 

onde ocorre a formação do vírion. As partículas virais são então incorporadas a vesículas 

antes de seu transporte e liberação da célula por exocitose (Baker, 2009) (Figura 6). 
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Figura 6_Representação da replicação de coronavírus. 

 
Na figura encontram-se exemplificados: receptor celular (“receptor”), RNA genômico (gRNA); 

Tradução (“Translation”); vesículas de membranas duplas (“Double-membrane vesicles”); 

Transcrição (“Transcription”); Replicação do RNA (“ RNAreplication”), RNAs subgenômicos 

(sgRNAs); Citoplasma (“cytoplasm”); núcleo (“nucleus”); Nucleocapsídio (“nucleocapsid”), Retículo 

Endoplasmático (ER); Complexo intermediário do Retículo Endoplasmático e Complexo de Golgi 

(ERGIC); Vesícula lisa (“Smooth-walled vesicles”). 

FONTE: Baker, 2009. 
 

O mecanismo exato de transcrição dos RNAs mensageiros subgenômicos ainda não 

foi totalmente desvendado, e atualmente dois modelos da transcrição são hipotetizados na 

literatura: (i). Síntese de RNA polaridade positiva com uso da sequência “leader”, ou (ii) 

Transcrição descontinua durante síntese de moléculas de polaridade negativa, sendo a última 

hipótese mais amplamente aceita (Norkin et al., 2010). 

Na primeira hipótese da transcrição, o RNA genômico (polaridade positiva) deve 

inicialmente servir de molde para geração da molécula de RNA polaridade negativa contendo 

todo o genoma viral, que é então utilizada para geração dos diferentes mRNAs subgenômicos 

polaridade positiva através da transcrição inical da porção 5’ contendo a sequência “leader”. 

Em seguida, a sequência “leader” e a polimerase se deslocam, sem ocorrer a polimerização 

durante este deslocamente, para um dos sítios TRS complementar presente a frente de cada 

ORF, recomeçando a transcrição. O deslocamente e a reinicialização da transcrição após 
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diferentes sítios TRS do genoma geram as diferentes espécies de RNA subgenômico que são 

então traduzidos para proteínas. Esta hipótese não explica o porquê da presença de fitas RNA 

de polaridade negativa subgenômica. 

No mecanismo de Transcrição descontínua durante a síntese de molécula de 

polaridade negativa, o RNA genômico é utilizado como molde para a transcrição descontínua 

de RNAs subgenômicos de polaridade negativa. Estas moléculas subgenômicas são 

produzidas quando o complexo da polimerase inicia a transcrição na região 3’ final do RNA 

genômico de polaridade positiva, até atingir a sequência TRS onde 2 eventos diferenciais 

podem ocorrer: o complexo enzimática pode contiuar a polimerização ignorando a sequência 

TRS ou então pode ocorrer a parada da transcrição seguido de relocação do complexo 

polimerase-TRS-ORF para a sequência TRS do RNA genômico localizado logo após a região 

da sequência “Leader”, onde ocorre sua incorporação e o término da transcrição. O 

reposicionamento do RNA recém-transcrito na molécula molde é intermediada pela 

complementabilidade das sequências TRS. A forma de controle ou sinalização para a 

realização ou não da relocação do complexo enzimático junto a ORF após atingir uma 

sequência TRS ainda não é conhecida.  Por fim, as moléculas subgenômicas de polaridade 

negativa servem então de molde para a geração de RNAs de polaridade positiva que serão 

utilizados para a tradução das diferentes proteínas virais (Baker, 2009; Holmes, 1999; Lai et 

al., 2007; Sawiki et al., 2007) (Figura 3). Segundo Norkin, (2010) é possível ainda que os 2 

mecanismos ocorram simultaneamente durante a replicação viral. 
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Figura 7_Representação dos modelos de transcrição de coronavírus. 

 

A) Genoma do vírus MHV-coronavírus murinho, e modelo de sua replicação. Setas brancas indicam local de 

sequências TRS., AHE representa a ausência do gene HE; São exemplificados os 7 mRNAs e seuss respectivos 

ORFs; São exemplificados também as respectivas proteínas de cada RNA subgenômico. B) Modelo transcrição 

“Leader” RNA polaridade positiva; em laranja a sequência “Leader”; em verde/amarelo região TRS C) Modelo 

transcrição descontínua de polaridade negativa. FONTE: Sawiki et al., 2007 e Norkin, 2010 modificado. 

1.5 Receptores celulares de HCoV 

 

A penetração viral em células permissivas envolve inicialmente a adsorção (ligação) 

viral seguido inserção na membrana celular. A interação com receptor de adsorção, apesar de 

não ser essencial, aumenta a infectividade através do aumento da concentração viral na 

superfície de células alvo, aumentando a probabilidade de ligação da partícula viral com 

receptor de ancoragem e subsequente penetração viral (Gruenheid et al., 1993; Ugolini et al., 

1999). 

Os coronavírus com diferentes hospedeiros e tecido alvo, utilizam diferentes 

moléculas da superfície celulare como receptores (Norkin et al. 2010). Alguns exemplos de 

receptores são apresentados no quadro 1. Os receptores celulares responsáveis pela 

ancoragem e penetração de coronavírus não são grupo-específico. O coronavírus humano 

OC43 e o coronavírus Bovino (BCoV), do grupo Betacoronavírus, utilizam como receptor 

celular o ácido siálico N-acetil-9-O-acetilneuraminico (Vlasak et al., 1988). No entanto, o 

vírus da hepatite murina (MHV), também um betacoronavírus, utiliza como receptor principal 

a molécula de adesão célula-antígeno carcino-embriônico (“carcinoembryonic antigen-cell 

adhesion molecule) (CEACAM1), e a molécula de heparan sulfato, que pode funcionar como 
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receptor principal ou um fator de adsorção, dependendo da cepa viral utilizada (Watanabe et 

al., 2007). 

Alguns alfacoronavírus de diferentes hospedeiros podem utilizar o mesmo receptor 

celular, como exemplificado pelo reconhecimento da molécula receptora APN 

(aminopeptidase N) pelos coronavírus HCoV-229E, o coronavírus canino e o coronavírus 

suíno (Tresnan et al., 1998). Entretanto, o coronavírus humano NL63, também componente 

do grupo Alfacoronavírus, utilizam a enzima ACE2 (conversos de angiestesina 2) como 

receptor de penetração viral, mesma molécula utilizada pelo Betacoronavírus CoV-SARS, 

apesar de diferenças significativas na sequência do gene Spike (identidade < 50%) (Li et al., 

2007; Hofmann et al., 2005). 

O uso de um mesmo receptor por dois coronavírus diferentes permite, teoricamente, a 

co-infecção de uma mesma célula por tipos distintos de coronaviroses, o que pode promover 

o surgimento de uma linhagem viral nova através da recombinação entre diferentes vírus (van 

der Hoek et al., 2006). 

 

1.6 Diagnósticos de Coronavírus Humanos 

 

O diagnóstico clínico para infecções por coronavírus humanos é extremamente 

dificultada pela similaridade dos sintomas clínicos causados por infecções de diversos outros 

vírus respiratórios (Abdul-Rasool e Fielding, 2010). Infecções por coronavírus humanos e 

animais eram inicialmente realizadas por microcopia eletrônica e estudos sorológicos, sendo 

posteriormente utilizada a detecção de antígenos e ensaios baseados em PCR (Lai et al., 2007). 

O diagnóstico de coronavírus por cultivo celular é considerado de grande dificuldade, seja pelas 

baixas quantidades virais obtidas, pela ausência de efeito citopático, ou mesmo pela necessidade 

de culturas de células primárias.  

A detecção de coronavírus humanos por métodos sorológicos, geralmente baseados em 

ELISA e imunofluorescência, consome muito tempo ou apresentam pequena significância 

clínica. Além disso, anticorpos monoclonais para diferentes tipos de coronavírus não estão 

disponíveis para rotina de detecção e ainda são necessários estudos a respeito da reatividade 

cruzada de alguns anticorpos contra coronavírus humanos (Kahn e Mcintosh, 2005; Vallet et al., 

2004; Vijgen et al., 2005). 

Para superar a dificuldade dos métodos convencionais de diagnóstico de coronavírus 

humanos, ensaios de biologia molecular com maior sensibilidade para a detecção de coronavírus 
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humanos como a PCR após ensaio de transcrição reversa (RT-PCR), ensaios de Nested PCR e, 

recentemente, o ensaio de Real Time-PCR (Canducci et al., 2008; Kuypers et al., 2007; Vijgen et 

al., 2005) vem sendo aplicado nos estudos quanto a ocorrência de infecções por coronavírus, 

representando métodos de diagnóstico virológico rápido, específico, sensível e capaz de detectar 

todos os coronavírus em um ensaio único. 

No primeiro relato da comparação da sensibilidade entre métodos sorológicos e 

moleculares de detecção dos coronavírus humanos 229E e OC43 por RT-PCR, mais 

especificamente, um ensaio de Nested PCR, este se mostrou mais sensível que as técnicas de 

cultura celular e ELISA, porém menos do que a combinação de ambos os ensaios (Mynt et al., 

1994). Sizun et al. (1998) compararam a detecção de coronavírus 229E e OC43, em modelo de 

cultura celular, pelos métodos de imunofluorescência indireta com anticorpos monoclonais e 

RT-PCR, sendo a última mais senssível. Vabret et al. (2001) analisaram a presença dos 

coronavírus 229E e OC43 por RT-PCR seguido de hibridização (Myint et al., 1994) e detectaram 

estes coronavírus em 13% das amostras coletadas de pacientes adultos com doença aguda do 

trato respiratório inferior e crianças com asmas. 

Stephensen et al. (1999) foram os primeiros a descrever um ensaio de RT-PCR 

Pancoronavírus capaz de detectar RNA de todos os coronavírus descritos até 1999, em um 

ensaio único. Este método se baseia na elaboração de oligonucleotídeos consensos com alvo em 

sequências de alta similaridade, como o gene da polimerase viral, devido a sua estrutura e 

funcionalidade altamente conservada, tornando este gene também base para estudos 

filogenéticos. 

Este método, além de facilitar a análise da ocorrência destes vírus, em um ensaio único, 

diminuido o tempo e o custo do diagnóstico, é também, teoricamente, capaz de ser utilizado para 

a detecção de coronavírus ainda não identificados. No entanto, o referido método se mostrou 

ineficaz para a amplificação do coronavírus NL63, descoberto posteriormente. Moes et al. 

(2005) optimizaram os oligonucleotídeos consensos com base no alinhamento de sequências do 

prototipo NL63 e outras 13 sequências presentes no banco de dados genéticos (GenBank). 

Apesar da viabilidade de detecção, os oligonucleotídeos consensos se mostram menos sensíveis 

quando comparados a ensaios de PCR específico para um tipo viral (Moes et al., 2005). 

Apesar da menor senssibilidade, diferentes estudos a respeito da ocorrência de 

coronaviroses utilizam oligonucleotídeos consensos direcionadas para a região do gene RNA 

polimerase (pol-1ab) (Canducci et al., 2008; Chiu et al., 2005; Escutenaire et al., 2007; Esper et 

al., 2005; Moes et al., 2005; Sampath et al., 2005; Stephensen et al., 1999; Van Elden et al, 

2004; Vijgen et al., 2005). Esta metodologia foi recentemente adaptado para ensaios de PCR em 
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Tempo Real, sendo descritos ensaios por Real Time PCR SyberGreen ou sistema Exonuclease 5’ 

(TaqMan assay) (Escutenaire et al., 2007; Kuypers et al., 2007).  Estes ensaios utilizam 

oligonucleotídeos degenerados e/ou uma combinação de oligonucleotídeos específicos, podendo 

ainda ser uma combinação de ambos, como descrito por Kuypers et al. (2007). 

Além da polimerase, outros genes podem ser utilizados como alvos de ensaios 

moleculares. Diversos relatos da literatura descrevem a detecção de coronavírus utilizando 

oligos (oligonucleotídeos) complementares a regiões do gene N. Devido a características de 

replicação dos coronavírus, o gene N é, teoricamente, a sequência gênica presente em maior 

número durante a infecção viral devido a sua presença em todos os sets de RNA subgenômicos 

(Fouchier et al., 2004; Koetz et al., 2006; Lu et al., 2006; Vabret et al., 2005), no entanto, nos 

ensaios moleculares para detecção de CoV-SARS, este gene não apresentou vantagens quanto a 

sensibilidade de detecção quando comparado com ensaios moleculares para detecção de 

sequências da polimerase (Poon et al., 2004) 

 

1.7 Replicação de Coronavírus Humanos em cultura celular 

 

O isolamento em cultura de células é considerado o “método padrão-ouro” no 

diagnóstico laboratorial de infecções virais. Entretanto, particularmente, os HCoVs são 

notoriamente difíceis de serem isolados em cultivo celular, requerendo, na maioria da vezes, 

linhagens celulares específicas, cultura de órgãos, ou cultura de células primárias (Lai et al., 

2001; Pyrc et al., 2010). Relatos da grande dificuldade ou inviabilidade de cultivo dos 

diferentes tipos de HCoVs são descritos pela literatura, mesmo utilizando culturas celulares 

específicas, utilizadas com sucesso no cultivo de outros coronavírus (Gerna et al.,2006,  2007; 

Kistler et al., 2007; Vabret et al., 2001). A grande dificuldade de isolamento também e 

consequência da ausência de efeito citopático, ou mesmo, alteração sutil ou pouco detectável, 

tal como uma lise extensiva. A literatura também descreve a possibilidade de cultivo viral por 

apenas nas primeiras passagens in vitro (Gerna et al., 2006; Vabret et al., 2001). Em 

contraste, os  HCoV-SARS crescem bem em cultura celular, produzindo efeito citopático em 

2-6 dias em células Vero E6 e em 2-4 dias em células de linhagem renal de Rhesus 

(Richardson et al., 2004). 

Apesar da grande dificuldade, alguns HCoVs podem ser replicados em diferentes 

linhagens celulares imortalizadas (Quadro 1). O HCoV-229E já foi cultivado com sucesso em 

células MRC-5 e L132 (pulmão embrionário humano) (Esper et al., 2005; Sizun et al., 1998; 
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Vabret et al., 2001; Vallet et al., 2004; van Elden et al., 2004;). O HCoV-OC43, é 

considerado cultivável em células HRT-18 (Sizun et al., 1998; Vabret et al., 2001) enquanto 

que o HCoV-NL-63 já foi cultivado com sucesso relativo em células LLC-MK2 (rim de 

macaco Rhesus) (Van der Hoek et al., 2004) e células CaCO2 (Herzog et al., 2008).  Devido 

às dificuldades no cultivo de coronavírus, o diagnóstico laboratorial por este método não é 

viável (Kahn e Mcintosh, 2005; Vijgen et al., 2005).  

O HCoV-HKU1 por sua vez foi cultivado apenas recentemente em células alveolares 

de pulmão humano (Pyrc, et al., 2010). Este é o único relato do cultivo deste coronavírus, 

considerado o mais fastidioso entre os HCoVs. O sucesso no cultivo foi obtido com uso de  

células humanas epiteliais ciliadas do sistema respiratório (HAE do inglês “Human Airway 

Epithelial cels”). Anteriormente havia sido tentado sem sucesso, cultivo deste vírus em 

diferentes linhagens, entre elas a HRT-18 (adenocarcinoma coloretal), MRC-5 (fibroblasto de 

pulmão humano), Vero E6 (rim de macaco verde africano), LLC-MK2 (rim de macaco 

Rhesus), MDCK (rím de cão), RD (rabdomiosarcoma humano), L929 (fibroblasto murino) e 

CaCO2 (adenocarcinoma coloretal humano) (Pyrc et al., 2007; Woo et al., 2005). Esta 

dificuldade no isolamento viral de vírus explica particularmente porque estes vírus não foram 

detectados previamente (Sloots  et al., 2006). O sucesso no cultivo do vírus HKU1 também 

foi obtido no laboratório de Coronaviroses do departamento de Microbiologia da 

Universidade do Colorado pelo Prof. Dr. Samuel Dominguez, com uso de células epiteliais 

brônquio-alveolares de pulmão humano (do inglês “Human trachealbronquial epitelial cells” - 

HTBE) sendo utilizado para realização de estudos a respeito de características biológicas do 

vírus HKU1 (Comunicação pessoal, Dominguez et al., 2012). 
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Quadro 2_ Características de cultivo de diferentes coronavírus humanos. 

Tipo de 

HCOV 

Linhagem celular 

viável 

Efeito citopático (CPE) Referência 

229E L132,  MRC5 L132: ausente 

MRC5: ausente ou não 

característico apresentando-se 

como uma lise extensiva 

Esper et al., 2005; 

van Elden et al 

2004; Vallet et al., 

2004; Vabret et al., 

2001; Sizun et al., 

1998 

OC43 HRT-18 Ausente Vabret et al., 2001; 
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Modelos de células epiteliais respiratórias diferenciadas em placas, como o sistema 

utilizado por Pyrc et al. (2010), e aplicadas no presente estudo, fornecem um sistema eficiente 

para isolamento de vírus de amostras clínicas de diferentes coronavírus incluindo CoV-SARS, 

HCoV-229E, NL63 e HKU1 (Banach et al., 2009; Pyrc et al., 2010; Sims et al., 2005; Wang 

et al., 2000). Estes modelos celulares demonstraram ser de grande utilidade também para 

propagação de isolados de diferentes vírus respiratórios como bocavírus, metapneumovírus, 

parainfluenzavírus, influenza vírus e RSV (Dijkman et al., 2009; Pyrc et al., 2010). 

Tanto o sistema de células HAE utilizado por Pyrc et al no cultivo de coronavírus 

HKU1, quanto o sistema de células HTBE , são derivados de células do epitélio traqueo-

bronquial, ou brônquio-alveolar, isoladas de tecidos frescos de doadores humanos. Estas 

culturas celulares imitam a morfologia e fisiologia do epitélio respiratório cartilaginoso 

humano, e após 6 a 8 semanas de crescimento celular, é estabelecido um epitélio ciliado 

totalmente diferenciado e simulando o ambiente pulmonar, onde células cilíadas estão em 

contato basal com uma membrana de colágeno, enquanto que sua superfície apical está 

exposta ao ar. 

 

1.8 Histórico de Coronavírus Humanos e Cov-SARS 
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O primeiro coronavírus a ser identificado e isolado foi o vírus da bronquite infecciosa 

de aves (IBV) em 1936, sendo demonstrada também a primeira relação entre coronavírus e 

doença respiratória (Beach & Schalm, 1936; Lai et al. 2007; Wevers & van der Hoek et al., 

2009). Posteriormente, em 1946, foi descrito o primeiro coronavírus em mamíferos sendo 

causador de enterites em suínos (coronavírus TGEV ou Vírus da gastroenterite infecciosa) 

(Doyle & Hutchings, 1946). 

A associação de coronavírus com doença respiratória em humanos foi descrito por 

Tyrrel & Boynoe em 1965, após passagem do vírus denominado B814 em cultura de órgão de 

traqueia de embriões humanos (“human embryonic traqueal organ cultures”) utilizando-se 

amostras biológicas do trato respiratório de um adulto com resfriado comum e posterior 

inoculação intranasal do meio de cultura em voluntários. Os voluntários desenvolveram após 

a inoculação um quadro de resfriado comum (Tyrell & Bynoe 1965). Apesar da passagem em 

diferentes culturas celulares, não foi obtido sucesso no isolamento do vírus B814. 

Em 1966, Hamre & Procknow (1966) conseguiram crescer vírus com propriedades 

não usuais, em cultura celular a partir de amostras de estudantes de medicina com resfriado, 

sendo este agente denominado 229E (Kahn & McIntosh et al., 2005). Ambos os vírus (B814 e 

229E) eram sensíveis a éter, o que indicava a presença de envelope viral ou capa-lipídica para 

manter a sua infectividade, porém ambos não eram relacionados com mixo- ou paramixovírus 

conhecidos. Almeida e Tyrrel et al. (1967) analisaram a morfologia dos vírus B814 e 229E e 

verificaram sua alta similaridade com o vírus da bronquite infecciosa (IBV) descrito 

anteriormente, com tamanho médio entre 80-150nm, pleomórficos, apresentando membrana e 

coberta com projeções gerando um aspecto de coroa. No mesmo período, McIntosh et al. 

(1967) reportaram a recuperação de 6 linhagens de agentes éter-sensíveis de amostras do trato 

respiratório humano, também utilizando a técnica de cultura de órgão traqueal denominando 

as linhagens virais como “OC” para determinar que cresceram em cultura de órgão.  Uma 

linhagem viral, OC43, pode ser adaptada para crescimento em cultura de tecido, e apresentou 

morfologia similar aos vírus IBV, 229E e B814 descritos anteriormente. 

No final da década de 60, um grupo de virologista liderado por Tyrrel, trabalhando 

com vírus humanos e animais incluindo vírus da bronquite infecciosa (IBV) e da 

gastroenterite transmissível de suínos (TGEV), todos com morfologia e características 

similares ao microscópio eletrônico, nomearam o novo grupo viral de Coronavírus devido ao 

aspecto de coroa proveniente da proteína Spike da partícula viral, sendo a nomenclatura 

oficialmente aceita para denominação de um novo gênero viral em 1975 (Kahn & McIntosh, 

2005; Tyrrel et al, 1975). 
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Experimentos posteriores verificaram a diferença antigênica entre os vírus 229E, 

OC43 e o coronavírus IBV. Também foi identificada uma pequena similaridade antigênica 

entre o coronavírus OC43 com o vírus da hepatite murina (MHV) (McIntosh et al., 1969). A 

diferenciação entre grupos antigênicos foi base para a classificação de coronavírus em grupos, 

posteriormente determinados de grupo 1 e 2, e atualmente, grupo Alfa e Betacoronavírus. 

Algumas linhagens de coronavírus crescidos em cultura de órgão traqueal como B814 

(Tyrrel & Boynoe, 1965) e algumas linhagens OC, obtidos por McIntosh et al. (1967) 

produziram resfriados em voluntários (Bradburne et al., 1967) e não puderam ser cultivados 

em cultura celular e nem adaptados a modelos animais. Estas linhagens virais eram distintas 

ou pelo menos, pouco relacionadas do ponto de vista antigênico quando comparados aos tipos 

OC43 e 229E. Estas cepas virais podem ter sido representantes do coronavírus humanos 

apenas recentemente identificados como coronavírus NL63 e HKU1, ou mesmo um tipo 

distinto (McIntosh, 2005). 

Nas 3 décadas seguintes, os coronavírus 229E e OC43 e outros coronavírus animais 

foram extensivamente e exclusivamente estudados, não se dando importância a outras 

linhagens de coronavírus humanos não caracterizadas, como coronavírus B814, 

principalmente devido a dificuldade de estudo gerado pela característica fastidiosa destas 

cepas (Kahn & McIntosh et al., 2005). Os coronavírus OC43 e 229E, por sua vez, foram 

adaptados a crescimento em cultura celular. O coronavírus OC43 foi adaptado ao crescimento 

em células cérebro de camundongos e posteriormente em cultura de tecidos. O coronavírus 

229E por sua vez, foi adaptado ao crescimento em células de rins de embriões humanos e 

posteriormente em fibroblastos humanos (Bradburne et al., 1967). Estudos a respeito da 

epidemiologia de coronavírus 229E e OC43 se basearam, até meados da década de 90, em 

ensaios com isolamento viral, ELISA ou detecção de anticorpos em soro de pacientes 

apresentando diferentes quadros de doença respiratória (Monto, 1974; McIntosh et al., 1967, 

1970). 

O interesse no estudo de coronavírus foi dramaticamente renovado no início do ano de 

2003 quando um novo coronavírus foi identificado como causador de uma nova doença 

infecciosa emergente conhecida como síndrome respiratória aguda grave (“Severe Acute 

Respiratory Syndrome” ou SARS) (Ksiazek et al., 2003; Drosten et al., 2003). Esta nova 

doença apareceu inicialmente em Novembro de 2002 na província de Guangdong na China 

sendo caracterizada por um pneumonia atípica sem agente causador identificado. A epidemia 

se alastrou para outros países quando um médico, infectado ao atender pacientes em 

Guangdong, viajou para Hong Kong e hospedou-se em um hotel, onde foram infectados 
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indivíduos que posteriormente voaram para a Singapura, Vietnam, Canada e EUA, tornando a 

SARS a primeira epidemia comprovadamente transmitida por viagens aéreas (Stadler et al., 

2003). Após aproximadamente 100 dias da epidemia, a doença atingiu 29 países de diferentes 

continentes incluindo países da Ásia, Europa, América e Oceania, com taxa de mortalidade de 

9.6% (774 mortes / 8098 casos acumulados) (Stadler et al., 2003). 

Após inédita colaboração entre laboratórios e cientistas por todo o mundo, um 

coronavírus nunca antes identificado foi isolado de pacientes com SARS em cultura celular 

de células VeroE6 e FRhK, sendo a associação do vírus com a doença confirmada após 

inoculação de amostras virais em cobaias (Stadler et al., 2003). Após poucas semanas, o 

genoma viral foi sequenciado e a análise filogenética demonstrou se tratar de um vírus 

diferente aos coronavírus humanos e animais conhecidos (Baker, 2004). 

A ausência de anticorpos contra SARS em amostras retrospectivas de 2002 na 

população indicava que este vírus era emergente na população humana. O fato de grande 

número de casos iniciais terem sido descritos em trabalhadores de mercados de animais 

silvestres vendidos como alimentos exóticos no Sul da China, indicavam que o vírus poderia 

se tratar de um patógeno zoonótico originado de animais silvestres (Baker, 2004). Guan et al. 

(2003) analisaram o soro e fezes de animais silvestres dos mercados locais e detectaram um 

vírus similar ao vírus da SARS em civetas e texugos, indicando uma possível origem 

zoonótica da epidemia. Também foi observado que trabalhadores manipuladores de animais 

silvestres apresentavam maior soroprevalência de anticorpos contra SARS do que 

trabalhadores do mercado de vegetais (Baker, 2004). 

Outros estudos realizados com civetas e texugos demonstraram que estes animais não 

eram os reservatórios naturais do vírus. Análises sorológicas indicaram que 80% dos animais 

do mercado de animais silvestres haviam sido expostos ao coronavírus, no entanto, animais 

de outras localidades não possuíam os anticorpos contra a CoV-SARS, sugerindo que as 

civetas podem ter sido infectados por um outro animal não identificado. Além disso, 

infecções experimentais em civetas geraram um número significante de animais doentes, e a 

taxa de mutação viral era relativamente alta, sugerindo que o vírus estava mutando para 

adaptação de crescimento no novo hospedeiro (Kanh, 2006). 

O provável reservatório natural de coronavírus relacionados a SARS foram 

identificados após a detecção de coronavírus em morcegos asiáticos (“Horseshoe bats”) (Lau 

et al., 2005). O vírus isolados de morcegos foram sequenciados e apresentaram uma 

similaridade com o coronavírus da SARS, porém diferenças marcantes puderam ser 

detectados, como deleções em regiões codificantes. Por fim, presumisse que a epidemia de 
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SARS-CoV tenha se iniciado pela transmissão de um coronavírus de morcegos para algum 

animal silvestre vendido nos mercado do Sul da China, sendo posteriormente transmitidos 

para humanos (Kanh, 2006).  

Após 6 meses a epidemia de SARS foi controlada, sendo o último caso da doença 

referente a uma contaminação acidental em laboratório em abril 2004 (Kahn e McInstosh, 

2005). Apesar do importante papel de medidas de controle e de saúde pública, como medidas 

de quarentena rigorosas com o isolamento de pacientes infectados, acompanhamento de 

indivíduos em contato com infectados, barreiras sanitárias para detecção de pessoas febris em 

aeroportos, comunicação e orientação pública entre outras medidas, Kanh (2006) sugere que 

características ecológicas e biológicas do vírus tenham contribuído para o desaparecimento de 

sua transmissão natural. Stadler et al. (2003) sugere que a ausência da circulação do vírus 

após a epidemia pode ter sido influenciada  pela atenuação viral seguindo a prolongada 

passagem em humanos, ou do período do surto, atrapalhado pelo início do verão, uma vez que 

altas temperaturas geralmente diminuem a incidência de algumas infecções respiratórias. 

Apesar da atual ausência de circulação deste tipo viral, este vírus está sobre constante 

vigilância epidemiológica. 

Diferentemente dos HCoV-229E, OC43, NL63 e HKU1, o CoV-SARS não esta 

atualmente circulando na população humana. De todos os tipos de coronavírus capazes de 

infectar humanos até a atualidade, o COV-SARS é responsável pelos sintomas clínicos mais 

severos e apresenta a maior taxa de mortalidade entre os coronavírus (Wevers & van der 

Hoek, 2009).  

O aumento do interesse no estudo de coronavírus após a SARS, somado a disposição 

de ferramentas moleculares sensíveis de detecção como a PCR, induziram a descoberta de 

novos coronavírus em diversas espécies de aves e mamíferos, incluindo a descoberta de 

coronavírus em baleias, girafas, morcegos, e outros 2 em humanos.  

Em 2004, um novo tipo de coronavírus humano do grupo Alfacoronavírus foi 

identificado por 3 grupos independentes, sendo dois da Holanda e um dos EUA (van der 

Hoek et al., 2004; Esper et al., 2005; Fouchier et al., 2004). 

A primeira identificação ocorreu na Holanda, em uma criança de 7 meses 

apresentando febre, bronquiolite coriza e conjutivite. O novo agente foi inicialmente isolado 

de lavado nasofaríngeo após inoculação em cultura celular e visualização de efeito citopático. 

O patógeno foi então identificado pela metodologia molecular denominada VIDISCA (“Virus 

discovery cDNA amplified fragmente length polymorphism”, traduzido para Descoberta de 

vírus pela amplificação de fragmentos polimórficos quanto ao tamanho de cDNA), sendo 
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denomiado HCoV-NL63. Este método se baseia na restrição enzimática da sequência viral 

alvo e ligação de oligonucleotídeos adaptadores em sua extremidade. Estes adaptadores então 

servem de alvos para oligonucleotídeos utilizados em ensaios de amplificações seguintes. Os 

fragmentos são então clonados, sequenciados e analisados (van der Hoek et al., 2004). Este 

novo método permite a amplificação de genomas virais sem conhecimento prévio de suas 

sequências. 

Poucos meses depois, um segundo grupo independente da Holanda, reportaram a 

identificação de um novo coronavírus isolado de lavado nasofaríngeo de uma crianças de 8 

meses com pneumonia, denominando o vírus de HCoV-NL. A amostra havia sido coletada 

em 1988, sendo recentemente inoculada em cultura celular. Após observação de efeito 

citopático, e observação por miroscopia eletrônica da presença de partículas virais similares a 

coronavírus, ensaios moleculares com uso de oligosnucleotídeos randômicos indicaram se 

tratar também de um coronavírus do grupo 1. Fouchier et al. (2005) detetaram o HCoV-NL 

em 2.9% das amostras analisadas (4 de 139 amostras). 

Ambas as descobertas anteriores deste novo genótipo de HCoV (NL63 e NL) tiveram 

como passo inicial a passagem de vírus em cultura celular e a observação e efeito citopático 

inicial. Esper et al. (2005) poucos meses após os achados a respeito do vírus NL63 e NL, 

utilizando a técnica de biologia molecular com uso de oligonucleotídeos com alvo em regiões 

genéticas conservadas entre os coronavírus animais e humanos descritos até o momento, 

evidenciaram a presença de um novo coronavírus nos EUA, na cidade de New Haven, sendo 

o vírus denominado HCoV-NH. Este tipo de ensaio tem como base características do gene da 

replicase viral de todos os coronavírus apresentarem sequências genéticas altamente 

conservadas, uma vez que codificam funções indispensáveis à replicação viral, sendo possível 

então a utilização destas sequências como alvo em ensaios de amplificação molecular e 

posterior sequenciamento para detecção e descoberta de novos coronaviroses. O método 

descrito possibilita, teoricamente, a descoberta de novos tipos virais sem a necessidade de 

cultivo celular ou mesmo geração de efeito citopático visível, fato que certamente tardou a 

descoberta do vírus HCoV-HKU1, fastidiosa, com apenas um relato de cultivo, e 

aparentemente não gerador de efeito citopático (Pyrc et al., 2010; dados do presente estudo). 

O vírus HKU1, um Betacoronavírus, foi o ultimo coronavírus descoberto e foi 

identificado em 2005 na cidade de Hong Kong, China. A identificação foi realizada através da 

amplificação da sequência genética viral por RT-PCR com uso de oligonucleotídeos 

complementares a região conservada do gene da polimerase viral elaborados inicialmente 

para a detecção de CoV-SARS. O vírus foi detectado de amostra respiratório de um idoso de 
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71 anos apresentando doença pulmonar crônica. Apesar da inviabilidade de cultivo, a 

linhagem viral teve seu genoma totalmente sequenciado, sendo distinto a outros 

Betacoronavíorus como SARS e OC43. 

Apesar dos coronavírus humano NL63 e HKU1 terem sido descritos apenas 

recentemente, estes não são considerados vírus emergentes como a SARS. Estes vírus já 

foram detectados em amostras de 1983 e 1995 respectivamente (Talbot et al., 2009; Goes et 

al., 2011). Além disso, análises de suas sequências indicam, através de métodos de relógio 

molecular, não se tratarem de vírus recentes, podendo o HCoV-NL63 ter sido originado a 10 

séculos (Abdul-Rasool e Fielding, 2010). Por fim, alguns achados da década de 60 e 70, 

indicam a sua possível circulação, uma vez que, vírus sorologicamente distintos aos vírus 

229E e OC43 foram isolados de indivíduos com resfriado anteriormente, porém perdidos 

devido a sua característica fastidiosa, como ocorrido com coronavírus B814 e 3 cepas OC 

inicialmente isolados por McIntosh et al. (1969) (Esper et al., 2005; McIntosh et al.,1969).  

Os coronavírus humanos 229E, OC43, HKU1 e NL63 apresentam circulação 

constante em todos os continentes e sua relação com doenças respiratórias leves a moderadas 

é vastamente reportada (Kanh, 2006; Lai et al., 2007; Wevers & van der Hoek, 2009). 

 

1.9 Doenças respiratórias associadas a Coronavírus Humanos e CoV-SARS 

 

A possível relação entre as coronaviroses humanas e doenças respiratórias foi 

identificado durante a década de 60, após o isolamento destes vírus de amostras de pacientes 

com quadros respiratórios, e posterior observação da ação viral após a inoculação em 

voluntários. Durante a décadas de 60 a 80, a ausência de modelos animais para estudos da 

patogenicidade dos coronavírus 229E e OC43, somado ao fato da baixa severidade de 

doenças causadas nos indivíduos onde estes vírus puderam ser identificados, levaram a 

realização de diferentes estudos com a inoculação experimental de vírus em voluntários 

(Bradburne et al., 1967, 1972), causando geralmente apenas um resfriado comum. Além de 

ensaios de inoculação, foram realizados também diversos estudos epidemiológicos com uso 

de técnicas sorológicas buscando entender a participação dos coronavírus na geração dos 

quadros respiratórios, e características de sua circulação (Candeias et al., 1972; McIntosh et 

al., 1970; Monto, 1974). 

O resfriado comum é tipicamente limitado à doença do trato respiratório superior, 

caracterizado pela presença de sintomas clínicos moderados como obstrução nasal, rinorréia, 
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espirros, inflamação de garganta (faringite) e tosse. Diferentes vírus respiratórios de 

diferentes famílias virais podem ser responsáveis por este tipo de quadro (Heikkinen & 

Jarvinen. 2003; Wevers & van der Hoek et al., 2009). 

Os coronavírus 229E e OC43 são considerados agentes responsáveis por uma alta 

porcentagem dos casos de infecção respiratória do trato respiratório superior, principalmente 

no inverno e primavera em países de clima temperado (Larson et al., 1980; Myint et al., 

1994). Apesar de diversos estudos reportarem a associação de infecção por HCoV-229E e 

OC43 com uma variedade de doenças respiratórias, sua patogenicidade é geralmente 

considerada baixa, causando apenas quadros de resfriados comuns ou faringites, estando 

associados também com crises de asma e bronquite crônica (Hamre e Procknow, 1966; 

McIntosh et al., 1970; Bradburne et al., 1967; Monto, 1974; Esposito et al., 2006).  

Estes vírus estão menos comumente relacionados com doenças do trato respiratório inferior 

como pneumonias, sendo este quadro encontrado geralmente em crianças, idosos e 

imunocomprometidos (Kahn, 2006; Wevers & van der Hoek, 2009). 

Segundo Principi et al. (2010), a real importância clínica destes tipos virais ainda não 

foi totalmente definida, principalmente devido a presença de dados discordantes na literatura, 

onde a infecção por coronavírus puderam ser encontradas entre 3 a 35% do grupo analisado 

(Monto, 1974). Esta variação pode ser decorrente de características peculiares dos estudos 

como o período do ano analisado, idade dos indivíduos, pacientes da comunidade ou 

hospitalizados, e presença de fatores de risco (Principi et al., 2010). 

Analisando os quadros clínicos relacionados com os 4 tipos de HCoV conhecidos até a 

presente data, a associação com infecções do trato respiratório inferior são incomuns em 

crianças saudáveis, sendo a incidência de bronquilolite ou pneumonia menor do que 5%, com 

algumas variações (Principi et al., 2010). 

A infecção pelo coronavírus humano NL63 vem sendo relacionado a sintomalogia de 

infecções respiratórias de vias aéreas superiores e inferiores, estando relacionado com 

diferentes quadros clínicos como febre, rinorréia, tosse e bronquiolite (inflamação da 

membrana bronqueolar) (Abdul-Rassol e  Fielding, 2010). Dados da literatura a respeito de 

quadros clínicos mais comum relacionado a infecções com HCoV-NL63 indicam uma 

associação entre infecções por NL63 e laringotraqueite (também denominada 

laringotraqueobronquite ou “croup”) (Chiu et al., 2005; Sung et al., 2010; van der Hoek et al., 

2005). Segundo van der Hoek et al. (2005) a presença de laringotraqueíte  tem chance 6.6x 

maior de ocorrer em crianças infectadas com NL63 quando comparado ao grupo controle não 

infectado (van der Hoek et al., 2005b). Diversos estudos relatam a alta prevalência de “croup” 



 

49 

 

em crianças infectadas com NL63, sendo tão detectado quanto as parainfluenzaviroses em 

crianças apresentando este quadro clínico (Chiu et al., 2005; Suzuki et al., 2005; Ebihara et 

al., 2005; Vabret et al., 2005; Kuypers et al., 2007; Principi et al., 2010; Sung et al., 2010). 

Assim como em outros coronavírus, o HCoV-HKU1 é associado com infecções do 

trato respiratório superior e inferior. Infecções respiratórias do trato superior por HKU1 são 

associadas com febre, coriza, rinorréia, espirros e tosse, enquanto infecções do trato 

respiratório inferior com febre, tosse produtiva, dispneia, bronquiolite e pneumonia. Infecções 

por estes vírus são geralmente autolimitantes, com relato de apenas 2 mortes por pneumonia 

em pacientes com doenças secundárias graves como câncer e doenças (Woo et al., 2005c). 

Coronavírus HKU1 também foram detectados em indivíduos de grupo controle ausentes de 

quadros respiratórios em >2%, adicionando mais dúvidas a respeito do papel de vírus HKU1 

na geração de pneumonias (Dare et al., 2007). 

A infecção pelo HCoV-HKU1 geralmente acompanham sintomas clínicos como 

rinorréia, febre, tosse, espirros, convulsões febris, pneumonia e bronquiolite (Woo et al., 

2005ab). Posteriormente outros estudos relataram a detecção de coronavírus em amostras de 

crianças com infecção respiratória do trato superior e inferior, onde a maioria dos pacientes 

apresentava doença secundária a infecção respiratória, sendo sugerido que a infeção por 

HKU1 possam agravar a condições de pacientes com doenças secundárias (Pyrc et al., 2007). 

De todos os tipos de coronavírus capazes de infectar humanos até a atualidade, o 

COV-SARS é responsável pelos sintomas clínicos mais severos e maior taxa de mortalidade 

(Wevers & van der Hoek, 2009). Este coronavírus, curiosamente, aparenta menor 

agressividade clínica em crianças, sendo raramente encontrado mortalidade neste grupo de 

indivíduos (Wevers & van der Hoek, 2009). A infecção por SARS-COV, transmitido pela 

inalação de gotículas (“droplets”) invadem epitélio traqueal, brônquios, bronquíolos e 

alvéolos (Wevers e van der Hoek, 2009). O período de incubação é estimado entre 2 a 10 

dias. 

O coronavírus SARS causam inicialmente sintomalogia similar a da infecção por 

influenza incluindo sintomas como febre alta, mal estar e fadiga. Após início dos sintomas, a 

infecção pode progredir para uma doença não severa, ou evoluir para sintomas moderados. 

Após 2 a 7 dias do início dos sintomas, inicia-se os quadros clínicos de dispneia e tosse não 

produtiva. Em 2/3 dos pacientes infectados a doença evolui para uma pneumonia atípica, com 

encurtamento da respiração e baixa troca de oxigênio alveolar. A sintomalogia evolui então 

para a síndrome da angustia respiratória aguda (“Acute Respiratory Distress Syndrome-

ARDS”) resultante de uma infiltração pulmonar progressiva imune., formação de membrana 
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de hialina, dano alveolar difuso e alta carga viral, sendo  a causa líder de óbitos em indivíduos 

infecados com CoV-SARS (Wevers e van der Hoek, 2009). 

 

1.10 Doenças não respiratórias associadas à Coronavírus Humanos 

 

Além de quadros respiratórios, os coronavírus também vêm sendo associados a 

doenças do trato digestivo e do sistema nervoso central. Diferentes tipos de coronaviroses 

animais causam diarreia no hospedeiro e são transmitidas pelo contato fecal-oral (Tabela X). 

Resta et al. (1985) reportaram o isolamento e propagação de um coronavírus entérico, 

relacionado antigenicamente com o coronavírus OC43 (Resta et al., 1985), no entanto, sua 

ação como agente etiológico não foi confirmada através de estudos de inoculação em 

indivíduos saudáveis (Wevers & van der Hoek et al., 2009). Partículas virais de coronavírus 

foram observadas por microscopia eletrônica em fezes de crianças com enterocolite 

necrosante neonatal (Rousset et al., 1984). Gerna et al. (1984) reportaram que uma alta 

proporção de crianças com gastroenterite continham anticorpos de resposta contra infecções 

por coronavírus (Gerna et al., 1984). Estudos recentes detectaram RNA de coronavírus 

humano em amostras de fezes em crianças com gastroenterite (Vabret et al., 2006; Risku et 

al., 2010; Esper et al., 2010). Risku et al. (2010), utilizando técnicas moleculares de detecção, 

detectaram 2.5% (22/878) das amostras de fezes de crianças positivas para um dos 4 tipos de 

HCoV, no entanto, em 80% dos casos, foi verificado a co-infecção com outros vírus 

causadores de diarreias como norovírus ou rotavírus. No estudo de Esper et al. (2010), o 

coronavírus HKU1 foi detectado em 0.8% das amostras analisadas de pacientes com diarréia. 

Vabret et al. (2006) detectaram partículas de HKU1 em fezes em indivíduos com infecção 

respiratória, porém estes não apresentavam sintomalogia no trato gastrointestinal. Apesar dos 

dados confirmando a liberação de partículas virais pelas fezes, e da presença de sintomas 

gastrointestinais em pacientes positivos para NL63 ou HKU1, ainda não está claro se os 

coronavírus se replicam no sistema digestivo e se a liberação de partículas virais pelas fezes 

apresenta atuação importante na transmissão de coronavírus humanos. 

Estudos também relatam a detecção de RNA de coronavírus em tecido cerebral e da 

alta concentração de anticorpos anti-coronavírus em pacientes com esclerose múltipla 

(Wevers & van der Hoek, 2009). Dados recentes obtidos de análises clínicas, biopsias, cultura 

celular e em modelos animais confirmam o potencial neurotrópico e neuroinvasivo de 

coronavírus. Resultados de alguns estudos indicam esta associação como: (i) coronavírus 
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SARS e HKU1 já foram isolados de fluidos cérebro-espinhal humano (Hung et al., 2003; Lau 

et al., 2006); (ii) HCoVs podem representar um fator de risco de co-morbidade em indivíduos 

com desordens mentais (Severance et al., 2011); (iii) presença de complicações psiquiátricas 

foram observadas em pacientes SARS positivos (Cheng et al., 2004);  (iv) similaridade 

genética entre o coronavírus humanos OC43 e o vírus de camundongo MHV indica uma 

possível ação neurotrópica do vírus humano, uma vez que o vírus MHV pode causar a 

desmielinização do sistema nervoso central (Principi et al., 2010); (v) presença de coronavírus 

em pacientes com esclerose múltipla (Severance et al., 2011), e finalmente, (vi) infecções por 

HKU1 foram associados com convulsões febris (Lau et al., 2006). No entanto infecções por 

este vírus não se mostraram associados a quadros de convulsões febris no estudo de Vabret et 

al. (2008). Apesar das evidências circunstanciais, a associação de HCoV com doenças 

neurológicas ainda não foram devidamente esclarescidos (Woo et al., 2009). 

O coronavírus NL63 vem sendo associado pela literatura com casos de doença de 

Kawasaki, uma vasculite sistêmica da infância de causa desconhecida causando o dano na 

paredes dos vasos sanguíneos (Gedalia, 2007).  Esper et al. (2005) identificaram o 

coronavírus NL63 em amostras respiratórias de pacientes com a doença de Kawasaki., porém 

outros dados da literatura não encontraram relações entre o vírus e a doença (Dominguez et 

al., 2006; Pyrc et al., 2007). 

Independente do coronavírus humano e de seus quadros sintomalógicos, não existem 

drogas antivirais ou vacinas contra infecções e o tratamento para pacientes apresentando 

quadros de infecção por estes vírus baseia-se no tratamento de suporte com alvo nos sintomas 

(Woo et al., 2009). 

 

1.11 Tratamento e Prevenção 

 

 Até onde sabemos, não existe droga antiviral e vacinas para o tratamento e prevenção 

de infecções pelos diferentes coronavírus humanos (Lai et al., 2007). No entanto, a biologia 

molecular de cornavírus indicam a presença de alvos potenciais para drogas antivirais (Lai et 

al., 2007). Diferentes inibidores podem agir em diferentes etapas do ciclo de replicação viral, 

como a ligação do vírus com o receptor celular, a fusão viral com a membrana, o 

processamente transcricional e o processamento pós-transcricional (van der Hoek et al., 

2006). Entre os principais alvos potenciais para a ação de drogas inibitória temos como 

exemplo a RNA polimerase RNA dependente (replicase viral), proteases virais e proteínas 
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Spike responsáveis pelo reconhecimento de receptores e fusão com a célula hospedeira (Lai et 

al., 2007). 

O tratamento padrão de pacientes portadores de CoV-SARS, durante a epidemia de 

2003, era baseado na utilização de ribavirina, altas doses de esteroides e ventilação mecânica, 

sendo posteriormente adicionado o uso da imunoglobulina interferon-alfa (Lai et al., 2007). 

Após a o fim da epidemia, uma grande  variedade de drogas se mostraram eficiente no 

controle da infecção in vitro da SARS, como inibidores de protease utilizadas no tratamento 

de HIV (como lopinavir), peptídeos da região de repetição “heptad”do gene spike, 

responsável pelo fusão viral com a membrana celular e RNAs de interferência (Lai et al., 

2007). 

Inibidores contra a infecção do vírus NL63 também foram recentemente descobertos. 

Imunoglobulinas administradas por via intravenosa, peptídeos derivados de domínios HR1 e 

HR2 da proteína Spike (mais especificamente região S2 e inibidores da fusão vírus-célula), 

RNA de interferência, nucleosídeos análogos de pirimidina e inibidores de proteases se 

mostraram eficientes contra a infecção viral in vitro de NL63 (van der Hoek et al., 2006). 

A inibição da infecção por coronavírus humano HKU1 ainda não foram descritos, uma 

vez que a metodologia de replicação in vitro deste vírus foi alcançado apenas recentemente, e 

é limitado pela característica altamente fastidiosa deste vírus e a necessidade de sistemas de 

cultivo de células pulmonares primárias para sua replicação in vitro (Pyrc et al., 2010). 

O uso de drogas específicas para a infecção pelos coronavírus humanos 229E e OC43 

não foram desenvolvidos, principalmente pelas infecções por estes vírus ocasionarem apenas 

infecções leves como resfriado comum (Lai et al., 2007). 

 

1.12 Epidemiologia de coronavírus humanos 

 

A alta ocorrência de infecções por coronavírus humanos nos primeiros meses de vida 

e o padrão de infecções durante surtos e epidemias sugere que as coronaviroses humanas são 

eficientemente transmitidas em populações humanas (Lai et al., 2007). Os coronavírus de 

maneira geral são transmitidos através de aerossóis respiratórios e via fecal-oral de infecção, 

sendo o alvo primário superfícies de mucosas do trato respiratório ou intestinal, causando 

doenças de grande variação enquanto sua severidade (Wevers e van der Hoek, 2009). A 

transmissão de coronavírus humanos pelo ar pode ocorrer através de aerossol ou gotículas 
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(“droplets”) (Lai et al., 2007; Wevers e van der Hoek, 2009) sendo também disseminado por 

fomites ou contato direto (Sizun et al., 2000) 

A transmissão por gotículas é, teoricamente, um método de transmissão por contato 

direto ou indireto. As gotículas são geradas pelo indivíduo durante a tosse, espirro e no ato de 

falar. A transmissão ocorre quando as gotículas geradas por um indivíduo doente, e contendo 

o agente patogênico, são emitidos a curtas distancias através do ar e se depositam em mucosas 

do novo hospedeiro, como a mucosa conjuntiva, nasal ou bucal. As gotículas não se mantem 

suspensas no ar. A transmissão pelo ar, por sua vez, ocorre pela geração de aerossol, cujo 

gotículas apresentam diâmetros menores do que 5 uM. O aerossol é gerado a partir de 

gotículas evaporadas contendo patógeno e podem ser depositar em partículas de poeira. 

Nestas condições, o agente etiológico pode se dispersar pelo ar através de correntes de vento, 

e pode ser inalado por um hospedeiro suscetível em um mesmo ambiente ou localizada a 

longas distâncias, dependendo de características ambientais. Para estes patógenos é necessário 

o tratamento especial do ar para evitar novas contaminações, e as infecções em geral, se 

iniciam pelo sistema respiratório (Comitê de Doenças Infecciosas e de cuidado Hospitalar do 

inglês “Committee on Infectious Diseases and Committee on Hospital Care”, 1998). 

Coronavírus humanos podem permanecer infectantes por até 7 dias em solução aquosa 

e secreções respiratórias em temperatura ambiente. Em regiões de alta densidade 

populacional, a transmissão direta de pessoa para pessoa é considerado a principal via de 

transmissão (Abdul-Rasool e Fielding, 2010; Hofmann et al., 2005; Muller et al., 2008). A 

literatura descreve também relatos de transmissão nasocomial de coronavírus humano NL63, 

229E e OC43 (Bastien et al., 2005; Lai et al., 2007).  

Os 4 tipos de coronavírus humanos conhecidos até o momento, apresentam 

distribuição mundial, sendo descritos em todos os continentes, exceto nas regiões polares. 

Entre 2005 e 2012, pudemos contabilizar 32 estudos moleculares envolvendo a detecção dos 

4 tipos de coronavírus foram realizados em todo mundo, incluindo África do Sul, Austrália, 

Brasil, China, Corea, EUA, Finlândia, França, Grã-Bretanha, Grécia, Hong Kong, Itália, 

Japão,  Noruega, Suiça e Tailândia (Albuquerque et al., 2009; Arden et al., 2006; Bosis et al., 

2008; Canducci et al., 2008; Chung et al., 2007; Dare et al., 2007; Dominguez et al., 2009; 

Esposito et al., 2006; Filho et al., 2012; Gaunt et al., 2010; Gerna et al., 2007; Goes et al., 

2011; Gorse et al., 2009; Kistler et al., 2007; Kon et al., 2012; Kristoffersen et al., 2011; 

Kuyper et al., 2007; Lau et al., 2006; Leung et al., 2012; Lu et al., 2006; Mackay et al., 2012; 

Papa et al., 2007; Pierangeli et al., 2007; Prill et al., 2012; Ren et al., 2011; Ruohola et al., 

2009; Sloot et al., 2006; Talbot et al., 2009; Vabret et al., 2006; 2008; Venter et al., 2011; 
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Woo et al., 2005) (apêndice 6). A porcentagem geral de positividade considerando os 4 tipos 

de coronavírus humanos variou entre 1 a 17.8%, podendo atingir picos mensais e sazonais 

com valores maiores que 30%, conforme descrito nos estudos sorológicos de coronavírus 

humanos 229E e OC43 das décadas de 60 a 80. A similaridade dos resultados 

epidemiológicos dos estudos sorológicos envolvendo a análise de apenas 2 tipos de HCoV 

primeiramente descritos, e estudos da ocorrência dos 4 tipos de HCoV, pode ser consequência 

da reação cruzada de anticorpos entre coronavírus humanos de mesmo grupo (OC43/HKU1; 

229E/NL63) (Shao et al., 2007). A reatividade cruzada entre anticorpos gerados para 

diferentes membros virais do mesmo grupo (Alfa e Betacoronavírs), como observado por 

Shao et al. (2007) entre 229E e NL63, ou mesmo grupos diferentes, como a reatividade 

cruzada de anticorpos anti SARS com vírus HCoV-NL6, indicam que os resultados de 

soropositividade obtidos nestes estudos devem ser analisados para o grupo e não para o 

genótipo viral singular. 

Estudos sorológicos sugerem que a infecção com HCoV-229E e HCoV-OC43 

ocorrem frequentemente nos primeiros anos de vida, e são responsáveis por infecções 

recorrentes. Anticorpos neutralizantes contra HCoV-OC43 e HCoV-229E foram detectados 

em 50% das crianças em idade escolar e 80% de adultos (Lai et al., 2007). 

Shao et al. (2007), utilizando ensaio de ELISA com base na proteína N do HCoV-

229E e NL63,  analisaram o soro de 243 crianças e adulto menores de 20 anos, e observaram 

que mais de 30% crianças menores de 1 ano apresentam evidência sorológica de infecção. O 

coronavírus 229E é aparentemente mais comum em crianças até 2 anos de idade, apresentado 

soropositividade de 62.5%, enquanto que o vírus NL63 apresentou soropositividade de 25%.  

A soroprevalência sofre um ainversão drástica entre coronavírus 229E e NL63, onde 

em adultos, a soropositividade para NL63 é variável de 25 a 70% de indivíduos até 20 anos 

(Shao et al., 2007),  e na maioria do soro de indivíduos maiores do que 8 anos de idade 

(Hofmann et al., 2005), enquanto apenas o soro de uma minoria de adultos apresentavam 

anticorpos neutralizantes para pseudovírions de 229E (Hofmann et al., 2005).  

Anticorpos maternos direcionadas para proteína N de coronavírus 229E e NL63 estão 

presentes 50% de crianças menores de 2 meses, e a soropositividade geralmente sofre uma 

queda após 6 meses de vida (Shao et al., 2007). 

Segundo Shao et al. (2007) estudos focados na análise da presença de anticorpos para 

HCoV-229E e OC43 apresentam diferentes resultados quanto a soroprevalência, 

aparentemente dependente da idade da população e método utilizado para detecção de 

anticorpos contra coronavírus. 
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A análise da soroprevalência realizados com uso de diferentes antígenos e 

metodologias de detecção de anticorpos, como ELISA realizada com a proteína viral S ou N 

expressos em sistemas heterólogos, obtiveram resultados diferentes quanto a soroprevalência 

de anticorpos contra HCoV-HKU1, podendo variar de 22% a 59.2% em  indivíduos adultos 

(Woo et al., 2009), apresentando soroprevalência igual ou consideravelmente menor do que 

outros coronavírus humanos dependendo do estudo. 

Estudos realizados em países temperados indicaram uma maior circulação de 

coronavírus humanos (229E e OC43) nos meses de inverno e primavera, podendo representar 

o agente etiológico de 5 a 35% de casos de infecção respiratória durante períodos epidêmicos. 

Também foram observadas variações anuais e mensais dentro de um mesmo estudo, 

apresentando ciclos de circulação elevada a cada 2 a 4 anos (Monto, 1974; McIntosh et al., 

1974). 

A variação da ocorrência anual de coronavírus humanos em estudos multianuais é 

descrito na literatura (Dare et al., 2007; Dominguez et al., 2012; Gaunt et al., 2010; Gerna et 

al., 2006; Han et al., 2007; Koetz et al., 2006; Lau et al., 2006; Leung et al., 2009; Leung et 

al., 2012; Ren et al., 2011; Talbot et al., 2009; Vabret et al., 2008). Dominguez et al (2012) 

sugerem que a característica da infecção com um tipo de coronavírus pode estimular a 

imunidade de proteção cruzada sobre uma infecção posterior com um diferente coronavírus 

de um mesmo grupo antigênico (Dijkman et al., 2012), e talvez possa gerar alguma pressão 

sobre a sazonalidade anual de cada tipo de coronavírus. Ë possível que a razão de circulação 

entre cada um dos tipos de coronavírus humanos flutuem independentemente ou possam 

sofrer influência intra ou inter genótipos de alfacoronavírus (HCoV-229E e HCoV-NL63) e 

betacoronavírus (HCoV-OC43, HCoV-HKU1) (Gaunt et al., 2010).  

Estudos a respeito da incidência dos genótipos dos coronavírus mais recentemente 

descritos, HCoV- NL63 e HCoV-HKU1, apresentam resultados variáveis. O HCoV-NL63  

pôde ser detectado em  0 a 9.3% das amostras analisadas, enquanto que a ocorrência do 

HCoV- HKU1 foi variável entre 0 e 4.4% (Abdul-Rasool e Fielding, 2010; Woo et al., 2009). 

A distribuição sazonal destes coronavírus humanos também não está bem definida 

(Pyrc et al., 2007; Ren et al., 2011). Entre os fatores que dificultam determinar seguramente a 

sazonalidade destes vírus podemos citar a sua recém-descoberta, a características da grande 

maioria dos estudos a respeito da incidência de coronaviroses humanas NL63 e HKU1 

incluirem apenas curtos períodos de tempo, e o fato de estudos apresentarem diferentes 

resultados e tendências sazonais, dentro de um mesmo estudo, ou em uma mesma localidade. 
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O estudo realizado por Talbot et al. (2009) a respeito da circulação dos 3 tipos de 

coronavírus humanos 229E, NL63 e OC43 durante um período de 20 anos, representando o 

maior estudo temporal a respeito da circulação de coronavírus humano, demonstraram uma 

maior frequência de circulação destes vírus nos meses de inverno. No entanto, aparentemente, 

a prevalência de cada um dos tipos de coronavírus variam de acordo com a região geográfica, 

sazonalidade e ano estudado (Han et al., 2007). 

A periodicidade de infecções por HCoV-HL63 foi relatada em diferentes países como 

Holanda, Alemanha, Bélgica, Suíca, Suécia,  França e China (Fouchier et al., 2004; Leung et 

al., 2012; Moes et al., 2005; Vabret et al., 2005; van der Hoek et al., 2004, 2010).  Estudos a 

respeito da ocorrência do coronavírus humano NL63 englobando maiores períodos do que 2 

anos, demonstram a presença de picos na circulação destes vírus intercalados  por períodos 

com baixa positividade, sendo o período inter-epidêmico de 2 anos (Fouchier et al., 2004; 

Leung et al., 2012; Moes et al., 2005; Regamey et al., 2008; Vabret et al., 2005; van der Hoek 

et al., 2004, 2010). 

O HCoV-NL63 apresentou tendência de circulação no outono em estudos realizados 

em Taiwan e Hong Kong (Wu et al., 2008; Leung et al., 2009), enquanto que em países de 

clima temperado, como em países europeus, Corea do Sul e na América do Norte (incluindo 

EUA e Canada) , o HCoV-NL63 foi mais prevalene no inverno (Bastien et al., 2005; Esper et 

al., 2005; Moes et al., 2005; Sung et al., 2010; Vabret et al., 2005). Em contraste aos 

resultados anteriores, picos de HCoV-NL63 foram mais comuns na primavera e no verão no 

estudo conduzido também em Hong Kong (Chiu et al., 2005); ou no fim do verão e outono 

em outro estudo conduzido em Hong Kong e na África do Sul (Lau et al., 2006; Venter et al., 

2011). No estudo realizado por Dare et al. (2007) na Tailândia, e Smuts et al. (2008), na 

África do Sul, o coronavírus NL63 não apresentou nenhuma predileção sazonal. 

Alguns estudos indicam uma maior prevalência destes coronavírus em infantos e 

crianças jovens quando comparado a prevalência em adultos (Bastien et al., 2005; Chiu et al., 

2005; Esper et al., 2005). 

Estudos relatam a tendência de infecções pelo HCoV-HKU1 no inverno  nos EUA, 

Hong Kong e Australia (Dominguez et al., 2009; Esper et al., 2005;Kuypers et al., 2007; Lau 

et al., 2006; Mackay et al., 2012; Sloots et al., 2006) ou nas estações de inverno-outono em 

outro estudo realizado nos EUA (Kistler et al., 2007) e inverno-primavera em Hong Kong  e 

na China (Woo et al., 2005; Jin et al., 2011). No entanto, a ausência de padrão sazonal 

também foi observado por Gaunt et al. (2010), Gorse et al. (2009) e Prill et al. (2012) nos 

EUA; e Ren et al. (2011) ocorrendo na primavera, verão e inverno na China. 
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Os 2 coronavírus mais recentemente descritos, HCoV-NL63 e HCoV-HKU1, 

provavelmente não representam vírus emergentes como o coronavírus da SARS. O 

isolamento de NL63 de amostras oriundas de 1988 (Fouchier et al., 2004) ou mesmo de 

amostras coletadas de 1983 (Talbot et al., 2009), e o fato de ccoronavírus sorologicamente 

diferente dos coronavírus 229E e OC43, terem sido desrcitos mas não identificados na década 

de 60 e 70, indicam a possibilidade de se tratarem de vírus apenas recentemente descritos 

(Abdul-Rasool e Fielding, 2010; van der Hoek et al., 2006). Além disso, a identificação de 

diferentes subtipos de coronavírus NL63 e HKU1 indica uma introdução não recente na 

população humana (van der Hoek et al., 2006). 

A análise de sequência de coronavírus humanos NL63 não indicam um agrupamento 

por região geográfica, e os diferentes subtipos podem co-circular em uma mesma população 

(Dominguez et al., 2012; van der Hoek et al., 2006). Dominguez et al. (2012) identificaram 

um terceito subtipo de NL63 circulando nos EUA recentemente. 

 Hipóteses sobre ao aparecimento deste genótipo de coronavírus humano vem sendo 

elaborados com base em estudos de marcadores moleculares, ou também denominados 

relógios moleculares (molecular clocks), que representa resumidamente a análise da razão 

geral no qual o genoma viral acumula mutações, sendo então utilizado para medir a 

divergência evolucionária de espécies. Utilizando esta metodologia, foi proposto que o 

coronavírus NL63 apresenta um ancestral comum com o vírus 229 datado para o século 11, 

indicando o longo tempo no qual este vírus circula na população humana. 

A variabilidade genética de isolados de HCoV-HKU1, por sua vez, sugere que este 

vírus foi introduzido na população humana não recentemente, no entanto, a descoberta do 

coronavírus HKU1 em 2005 levantou a possibilidade deste vírus também representar um 

agente zoonótico similar ao coronavírus CoV-SARS. Yuen et al. (2012) analisaram a 

presença de HCoV-HKU1 em um amplo espectro de animais silvestres presentes em áreas 

próximas de Hong Kong. Foram analisados 489 animais, entre espécies de morcegos, 

roedores e macacos, porém o vírus não foi detectado em nenhuma amostra.  

 

1.13 Estudos da ocorrência de HCoV no Brasil 

 

Indício da presença de HCoV no Brasil foi primeiramente obtido em 1972 onde, 

através de inquérito sorológicos para a amostra 299E, foi observada a presença de anticorpos 

de HCoV em 4 de 124 crianças (3%) e em 88 de 321 adultos (27,4%) (Candeias et al., 1972). 
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Mais recentemente, Macedo (2002); Perosa (2004) e Bellei et al. (2008) por meio da técnica 

de RT-PCR e hibridização com sonda específica, verificaram a circulação das amostras de 

HCoV 229E e OC43 com uma frequência similar àquela encontrada em regiões de clima 

temperado no mundo. Por fim, Albuquerque et al. (2009), Cabeça e Bellei et al. (2012) e da 

Silva Filho et al (2012), por meio de PCR e Real Time PCR detectaram os vírus  HCoV NL63 

e/ou HKU-1 no Brasil. 

No estudo de Macedo (2002), HCoV 229E e OC43  foram detectados em 18 de 286 

(6,3%) amostras de crianças menores de 2 anos, provenientes de creches para comunidades 

carentes em Salvador, Bahia, e em 3 de 117 (2,5%) amostras de crianças menores de 12 anos 

atendidas na Unidade Emergencial do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto – USP. Os resultados sugerem que a frequência de HCoV como causa de IRA 

no Brasil seja similar àquela encontrada em regiões de clima temperado de todo o mundo. 

No estudo de Bellei et al. (2008) foi verificado a presença dos tipos HCoV-229E e 

HCoV-OC43, já descritos no Brasil, em uma população de adultos apresentando sintomalogia 

de IRA, ou sintomatologia similar a infecção por influenza (“ILI - influenza-like illness”), no 

período de junho de 2001 a setembro de 2003 na cidade de São Paulo. Dos 420 casos 

estudados, 18 foram positivos para coronavírus (4,2%), sendo 12 para HCoV-OC43 (2,8%) e 

6 (1,4%)  para HCoV-229E. No estudo de Albuquerque et al. (2009), em 209 amostras 

analisadas por PCR Real-Time foi detectado pela primeira vez no Brasil uma amostra positiva 

para HCoV HKU-1 e duas para o HCoV-NL-63, porém não está descrito o genótipo do HKU-

1 e não foram descritas no trabalho ou depositado no Banco de genes (GenBank) seqüências 

dos vírus detectados. 

Na investigação realizada por Silva Filho et al. (2012) a respeito da presença de HCoV 

em 103 amostras de crianças com Fibrose Cística coletadas entre 2006 e 2007, detectaram 

HCoV em 19 amostras (4.65%), sendo 8 positivos para NL63, 6 OC43, 4 HKU1 e 1 229E. 

Apesar dos estudos indicativos da presença de HCoV na população brasileira, de sua 

relação com IRA e da grande porcentagem de infecções respiratórias não terem seu agente 

etiológico identificado mesmo utilizando ensaios moleculares para a detecção simultânea 

diferentes vírus respiratórios , ainda são poucos os dados epidemiológicos nacionais  a 

respeito da infecção por HCoV, bem como dados a respeito da filogenia dos HCoV 

circulantes na população brasileira. 

Além disso, até onde se pode buscar, nenhum estudo analisou a distribuição de 

diferentes coronavírus em pacientes com IRA em um período maior do que 2 anos em 

território Nacional, e maior do que 4 anos em todo o mundo.  
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2.1 Geral 

 

 Avaliar a ocorrência de HCoV em crianças com infecção aguda do trato respiratório 

(infecção respiratória aguda [IRA]) atendidas no Hospital Universitário da USP, São 

Paulo, SP, nos anos de 1995 a 2008. 

 

 

2.2 Específicos 

 

 Verificar a circulação de HCoV-HKU-1 e HCoV-NL63 no Brasil em amostras de 

crianças com IRA em estudo retrospectivo de 1995 a 2008; 

 estimar a ocorrência dos diferentes tipos de HCoV e sua relação com variações em 

diferentes anos e estações do ano, buscando avaliar a presença de sazonalidade 

 realizar a análise genotípica das amostras positivas para HCoV e avaliar a relação 

filogenética entre os coronavírus circulantes  
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3.1 Grupo de Estudo e coleta de amostras clínicas 

 

A população alvo do estudo foram crianças, menores de 15 anos, do município de São 

Paulo, apresentando sintomatologia respiratória ou IRA (Infecção aguda do trato respiratório) 

e atendidas em diferentes setores do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo 

(HU-USP) incluindo enfermaria pediátrica, retaguarda da pediatria, berçario e unidade de 

terapia intensiva-UTI, entre o período de 1995 a 2008. Entre os critérios atribuídos à IRA 

podemos citar a pneumonia, bronquiolite, laringite, broncoespasmo, broncopneumonia, crises 

de sibilância e infecções das vias aéreas superiores. O HU-USP é um hospital-escola situado 

na região oeste da cidade de São Paulo e dentro do campus da Universidade de São Paulo. 

Tem como característica o atendimento regionalizado da população local, de baixo nível 

sócio-econômico, além de alunos, funcionários e seus dependentes (Souza, 2000). 

As amostras foram gentilmente cedidas pelo Prof. Dr. Edison Luiz Durigon, 

responsável pela coleção de amostras presente no Laboratório de Virologia Clínica e 

Molecular do Departamento de Microbiologia do Instituto de Ciências Biomédicas, da 

Universidade de São Paulo. Analisamos um total de 4305 amostras, abrangendo o período de 

1995 a 2008 (Quadro 3). Amostras múltiplas de um mesmo paciente coletadas em dias 

diferentes compuseram nossa análise, sendo retirados amostras coletadas com período de 

intervalo menor do que 5 dias. 

 

Quadro 3_Número de amostras utilizadas do banco de amostras do Laboratório de Virologia Clínica e 

Molecular – ICB/USP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Góes LGB, 2012 

 

Ano Número de amostras 

1995 150 

1996 221 

1997 65 

1998 82 

1999 130 

2000 185 

2001 121 

2002 167 

2003 283 

2004 412 

2005 434 

2006 751 

2007 790 

2008 514 

TOTAL 4305 
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Amostras foram colhidas por enfermeiras e/ou fisioterapeutas, com consentimento 

pós-informado dos pais ou responsáveis. Os estudos foram aprovados pela Comissão de Ética 

do Hospital Universitário e pela Comisssão de Ética em Pesquisa do Instituto de Ciências 

Biomédicas da Universidade de São Paulo (Processo: 871/CEP). 

Compuseram nosso estudo amostras clínicas de aspirado nasofaringeo e/ou swab 

nasofaríngeo. No momento da coleta, o swab nasal foi umedecido em solução de PBS (0,01 

M pH 7,2) sendo imediatamente transferido para frasco contendo PBS estéril. O lavado 

nasofaríngeo foi obtido através do uso de sondas esterilizadas (sonda uretral n 
0
6) que aspira a 

secreção de nasofaringe por vácuo, após fluidificação da narina com 1 mL de PBS. A 

definição de casos a serem submetidos à coleta foi realizada por pediatras envolvidos no 

atendimento das crianças ligadas ao estudo. 

 Após serem transportadas em condições de refrigeração até o Laboratório de Virologia 

Clínica e Molecular do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, as amostras de lavado e o 

PBS do tubo com o swab nasal do mesmo paciente foram unidas e o resultado aliquotado em 

4 tubos de 1,5 mL para realização de diferentes testes diagnósticos componentes da rotina de 

detecção de vírus respiratórios do referido laboratório. As amostras utilizadas em nosso 

estudo encontravam-se em TRIZOL LS (Invitrogen corporation, Carlsbad, California, Estados 

Unidos) ou BRAZOL (LGC Biotecnologia, São Paulo, SP, Brasil), contendo em uma 

proporção de 1:3 (250 uL amostras + 750 uL Trizol ou Brazol), ou já no estado de DNA 

complementar (cDNA). 

 

3.2 Manutenção de células HRT-18G e inoculação de BCoV (Controles positivios) 

 

Devido a grande dificuldade de cultivo de coronavírus humanos e a ausência da 

possibilidade de obtenção de amostras de coronavírus humanos para uso como controle 

positivos, utilizamos amostras de cDNA de linhagens de coronavírus bovino (BCoV) como 

controle positivo dos ensaios moleculares iniciais. O uso de amostras de BCoV como controle 

positivo foi possível graças a similaridade entre o genoma do BCoV e HCoV-OC43, e 

principalmente de características dos ensaios de detecção utilizados, caracterizados por 

apresentarem amplo espectro para coronavírus de diferentes grupo por terem como alvo sítios 

genéticos altamente conservados entre diferentes coronavírus. 

Apesar da possibilidade de uso de produtos da PCR provenientes de amostra clínica 

positiva para algum coronavírus humano, ou mesmo do uso de plasmídeos contendo o 
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fragmento alvo dos ensaios moleculares, a utilização de ambos foi evitada com intuito de 

diminuir a possibilidade de eventos de contaminação nos ensaios moleculares de detecção. 

Amostras clínicas positivas para HCoV e com coronavírus humano tipificado, foram 

utilizados apenas em ensaios de detecção molecular genótipo-específico, ou nos ensaios de 

padronização das técnicas moleculares aplicadas. Por sua vez, a utilização de RNA de BCoV 

como amostra controle de ensaios molecularses de detecção de coronvírus humanos, 

representa um controle postivo eficaz e de fácil diferenciação com resultados de 

coronaviroses humanas após sequenciamento.  

Células HRT-18G (células epiteliais de adenocarcinoma retal humano, obtidas do 

banco de células do Instituto de Biofísica da UFRJ), foram cultivadas e inoculadas com 

amostras de coronavírus bovino conforme descrito anteriormente (Jerez et al., 2005). A 

linhagem celular HRT-18G foi estabelecida originalmente em 1974 e apresenta uma alta 

susceptibilidade a coronavírus bovino, permitindo uma boa multiplicação viral (Tompkins et 

al. 1974; Vautherot, 1981). A linhagem de células HRT-18G é derivada da linhagem de 

células HRT-18 e apresentam uma maior suscetibilidade a coronavírus bovino quando 

comparado a linhagem original de acordo com ATCC American Type Culture Collection, 

sendo utilizada em diferentes estudos envolvendo cultivo de coronavírus bovino (Lin et al., 

1997; Silva et al., 1999; Park et al., 2006). 

Resumidamente, monocamadas de células HRT-18G, com 48 h de crescimento em 

garrafas para Cultura de Tecidos (estéril, com dispositivo de aeração T25-25cm
2, 

TPP), foram 

lavadas com PBS 0,01 M ph 7,2, sendo adicionado 500µl da amostra viral de coronavírus 

bovinos previamente isolados em cultura no Laboratório de Virologia do Departamento de 

Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal (VPS) da Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia, da Universidade de São Paulo. Após 1h de incubação a 37
0
C/5% 

CO2, o inóculo foi dispensado sendo adicionado o meio de manutenção DMEM “High 

Glicose LGC®” com 2% de soro fetal bovino (Cultilab®). As alterações da monocamada 

foram observadas com microscópio invertido. Para passagens seriadas, foram utilizadas 1mL 

da passagem anterior. 

Parte dos controles positivos utilizados nos ensaios moleculares iniciais foi 

gentilmente cedido pelo Prof. Dr. Paulo Eduardo Brandão, do Departamento de Medicina 

Veterinária Preventiva e Saúde Animal (VPS) da Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia, da Universidade de São Paulo. 
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3.3 Extração de RNA total e RT-PCR 

 

A extração de RNA total de amostras clínicas e de culturas de células incoculadas com 

BCoV, foram realizadas a partir de alíquotas em TRIzol
TM

LS (Invitrogen) ou BRAZOL 

(LGC Biotecnologia, Cotia, São Paulo, Brasil), seguindo protocolo dos fabricantes. O 

protocolo de extração foi realizado em gelo, utilizando centrifuga refrigerada (centrífuga 

5804R Eppendorf-rotor F45-36-8, Eppendor AG, Hamburg, Hamburg, Alemanha). 

Resumidamente, foram adicionados 200 µL Clorofórmio (Merk, Darmstadt, Hessen, 

Alemanha) gelado aos tubos de amostras, sendo homogeneizadas por 15 segundos em vortex. 

Os tubos foram então centrifugados a 12.000 x g a 4 
0
C por 15 minutos. O sobrenadante 

aquoso, com volume aproximado de 700 µL, foi transferido para novos tubos contendo 500 

µL de Isopropanol 100% (Merk) e incubados por 15 minutos em gelo. Posteriormente, os 

tubos foram centrifugados a 12.000 x g por 15 minutos a 4 
0
C e o sobrenadante descartado. O 

pellet de RNA resultante foi lavado com 800uL de etanol 75%  e a amostra foi centrifugada a 

7.500 x g por 8 minutos a 4 
0
C sendo o sebrenadante descartado. Os tubos foram incubados a 

temperatura ambiente até a evaporação total do álcool adicionado anteriormente. O RNA foi 

eluído com 50 µL de água livre de DNase e RNase (Invitrogen) sendo imediatamente exposto 

a reação com transcriptase reversa para geração do cDNA. 

A transcrição do cDNA foi realizada com uso do kit comercial “High-Capacity cDNA 

Archive (Applied Biosystems). Foram adicionados a 50 µL de RNA extraído 10 µL de 

Tampão (10x), 4 µL dNTPs (25x); 5 µL enzima MultlScribe Reverse Transcriptase (50U/ 

µL), e 21 µL água livre de nucleases, totalizando um volume de 100 µL. A reação foi 

incubada a 25 
0
C por 10 minutos, seguido de 37 

0
C por 120 minutos. 

 

3.4 Real Time PCR (PCR em Tempo Real) 

 

Para detecção e triagem inicial de HCoV em nossas amostras, foi utilizado a técnica 

de PCR (Reação em Cadeia pela Polimerase) em Tempo Real por ensaios 5’nuclease (Real 

Time PCR). Neste tipo ensaio são utilizados sondas, oligonucleotídeos específicos ligados a 

um fluoróforo, ou molécula “Reporter” na extremidade 5’, e a uma molécula “Quencher” 

(silenciadora)  na porção 3’. A molécula “Quencher” é responsável por absorver ou dissipar a 

energia emitida pelo fluoróforo, evitando a captação da fluorescência pelo equipamento de 

Real Time utilizado (Real Time AB 7300, Applied Biosystems, Foster City, California, 



66 

 

Estados Unidos). As sondas são complementares a sequência alvo viral, flanqueado por sítios 

de ligação de oligonucloetídeos utilizados na amplificação do fragmento durante os ciclos de 

amplificação da PCR. Durante a polimerização da nova molécula de DNA pela enzima Taq 

Polimerase, a sonda é clivada após ser atingida pela polimerase devido a atividade 

exonuclease 5’-3’ da enzima. A clivagen libera o fluoróforo da molécula “silenciadora”, 

resultando no aumento da fluorescência que é capaptada a cada ciclo da PCR, aumentando de 

forma exponencial quando a sequênncia alvo está presente na reação (Lie e Petropoulos, 

1998). O resultado do ensaio Real Time é expresso em valor Ct (ciclo “threshold”). 

Valores Ct representam a fração do ciclo onde os instrumentos do equipamento de 

PCR Real Time podem primeiramente detectar fluorescência exponencial derivada da reação 

de amplificação (Bustin & Mueller et al., 2005). O sinal de fluorescência durante os ciclos 

iniciais da PCR se encontram abaixo do “threshold” e define-se como linha base do gráfico de 

amplificação. O aumento da fluorescência sobre a linha do limete de detecção indica a 

quantidade do produto de PCR acumulado. O acúmulo é decorrente da amplificação do gene 

alvo e consequente desintegração das sondas, passando a emitir fluorescência. Quanto menor 

o Ct, maior a quantidade inicial de DNA alvo pois menor é o ciclo onde o equipamento 

detectou um aumento significativo de fluorescência (Bustin & Mueller et al., 2005). 

O protocolo utilizado para detecção de coronavírus humanos por Real Time foi 

descrito por Kuypers et al. (2007). Este método permite a detecção em um ensaio único, 

realizado nas mesmas condições de amplificação, de todos os 4 tipos de HCoVs descritos até 

o momento. O ensaio tem como alvo o gene polimerase (replicase) localizado dentro da 

ORF1ab, altamente conservado entre os coronavírus. O ensaio com uso de 3 pares de 

oligonucleotídeos e 2 sondas em um único ensaio molecular (Foward 1/2/3/; Reverse1/2/3; 

sonda P1/P2) (Quadro3). Utilizamos nas reações sondas com gene reporter FAM na 

extremidade 5’, e Quencher NFQ-MGB  na porção 3’ junto ao Kit TaqMan ® Universal 

Master Mix II (Applied Biosystems, Foster City, California, Estados Unidos). 

Todas as reações foram realizadas em duplicata em um volume final de 20 µL cada 

utilizando 10 µL de tampão TaqMan Universal Master Mix (2x), 2 µL de cDNA, 100 nM de 

cada sonda, 500 nM do primer F1, e 250 nM dos primers F2, F3, R1, R2, R3 (Dominguez et 

al., 2009; Kuypers et al., 2007). A reação foi realizada no equipamento “7300 Real Time PCR 

System” (Applied Biosystems) seguindo o protocolo de temperatura: 95
0
C por 10 minutos, e 

45 ciclos de 95
0
C por 15s e 60

0
C por 30 segundos e uma etapa final de 37

0
C por 1 minuto. 

Os oligosnucloetídeos e as sondas deste ensaio “Multiplex” Pancoronavírus, podem 

ser utilizados em protocolos “monoplex”, capaz de detectar um tipo específico de coronavírus 
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humano, dependendo da combinação de oligos e sonda utilizados. Para ensaios de detecção 

do grupo Betacoronavírus (ex: OC43 e HKU1) utilizamos a combinação F1/R1/P1; para 

detecção de HCoV-229E F3/R3/P2 e NL63 F2/P1/R2. Amostras positivas para o Grupo 

Betacoronavírus foram submetidas a um ensaio adicional para diferenciação entre HKU1 e 

OC43 com uso dos Oligos F-OC/R-OC/P-OC específicos para detecção do coronavírus 

OC43. Todos os ensaios de PCR Real Time foram realizados seguindo mesmo protocolo 

descrito para reação multiplex pancoronavírus. 

A detecção inicial de amostras positivas para HCoV através de ensaios de PCR Real 

Time Pancoronavírus foi incorporado ao estudo após realização de estágio-treinamento no 

Laboratório de Coronaviroses do Departamento de Microbiologia na Universidade do 

Colorado, Aurora-Co, EUA, coordenado pela Dra. Kathryn Holmes e pelo Prof. Dr. Samuel 

Dominguez. Esta metodologia foi originalmente descrita no estudo de Kuypers et al. (2007) e 

utilizada pelo referido laboratório na análise da presença de coronaviroses humanas no Estado 

do Colorado, EUA (Dominguez et al., 2009).  

Diferentemente do método original descrito por Kuypers et al. (2007) e utilizado em 

Dominguez et al. (2009), cujo a reação de transcrição reversa é acoplada a reação de PCR 

Real Time sendo utilizado amostras de RNA total como amostra inicial (PCR Real Time de 

passo único), foram utilizados em nosso estudos amostras em cDNA, gerados com 

oligonucleotídeos randômicos em uma reação de RT-PCR anterior. Esta adaptação foi 

realizada uma vez que grande parte das amostras utilizadas nestes estudo eram compostos por 

amostras desta natureza. 

Inicialmente analisamos a viabilidade do uso da técnica de PCR Real Time 

Pancoronavírus para detecção de coronavírus em cDNA randômico. Foi inicialmente 

analisado a presença de RNA de coronavírus em 50 amostras de lavado nasofaríngeo, 

coletadas no inverno de 2007, com uso do protocolo de Real Time original, e comparamos os 

resultados obtidos com ensaios de PCR Real Time com uso de cDNA, PCR Pancoronavírus 

convencional, e ensaios de PCR convencional genótipo-específico de HCoV utilizando as 

mesmas amostras. 

As reações de Real Time PCR Pancoronavírus com uso de RNA, foram realizadas em 

um volume de 25 uL utilizando 1 uL de RNA, 1,5 mM Mg, 0.2 uM de cada oligonuclotídeo, 

200 uM de cada base de dNTP e 0,75 U de enzima no termociclador Veriti (Applied 

Biosystems) utilizando Kit RNA UltraSense™ One-Step Quantitative RT-PCR System e 

equipamento de Reação de PCR Real Time LightCycler 480 (Roche).O ciclo de temperatura 

utilizado foi o mesmo publicado por Kuypers et al. (2007),  sendo realizado com uma etapa 
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incial de RT-PCR de 15min a 50
0
C, 2min 95

0
C, seguido de 45 ciclos de amplificação  95

0
C 

por 15 e 60
0
C por 30 segundos, e uma etapa final de 37

0
C por 1 minuto. 

Algumas amostras positivas e algumas negativas pelo ensaio de PCR Real Time 

Pancoronavírus de passo único (“Real Time PCR One step”) (Dominguez et al., 2009; 

Kuypers et al., 2007), foram utilizadas em ensaios de PCR Real Time Pancoronavíorus 

modificado, utilizando os mesmos oligonucleotídeos e sondas do método descrito por 

Kuypers et al., (2007) porém com uso de cDNA obtido após RT-PCR com oligonucleotídeos 

randômicos, também em ensaios dePCR convencional Pancoronavírus (Canduccci et al., 

2008), capaz de detectar em uma única reação todos os tipos de HCoV; e PCR específica para 

cada genótipo de HCoV (Bastien et al., 2005; Dominguez et al., 2009; Woo et al., 2005). Os 

protocolos utilizados e as seqüências dos oligonucleotídeos e das sondas estão descritas nas 

respectivas referências no Quadro4. 

 

Quadro 4_Características dos oligonucleotídeos e sondas utilizadas no presente estudo. 

 

F: Primer Sense; R: Primer Antisense; P: Sonda Fam-MGB. 

FONTE: Góes LGB, 2012 

 

3.5 PCR e Nested PCR 

Amostras de resultado positivo para HCoV na reação de Real Time Pancoronavírus 

foram tipificadas com uso de uma segunda estratégia molecular, PCR convencional 

Pancoronavírus, previamente descrito por Canducci et al., 2008, capaz detectar até 10 
6
 cópias 
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do gene alvo. Este experimento foi projetado para permitir a detecção de todos os HCoVs 

conhecidos até o momento (HCoV-229E, OC43, HKU1 e NL63) com uso de 2 pares de 

oligonucleotídeos degenerados em uma reação de PCR convencional única, caracterizando 

uma PCR “ multiplex Pancoronavírus”.  

Com intuito de padronizar a reação de PCR Pancoronavírus (Canducci et al., 2008) 

foram realizadas testes para determinar a concentração ótima de oligonucleotídeos e a 

sensibilidade da PCR através de diluições seriadas do cDNA de culturas inoculada com 

BCoVs. Foram testadas 3 concentrações diferentes de oligonucleotídeos na reação, sendo elas 

1 µM, 0,2 µM e 0,1 µM de cada oligonucleotídeo. Também foram analisadas a amplificação 

utilizando diferentes quantidades do cDNA controle, diluído 10 (10
-1

), 100 (10
-2

) e 1000 

vezes (10
-3

). As reações foram realizadas em termociclador Veriti (Applied Biosystems), e 

após padronizadas, foram realizadas em um volume final de 25 uL utilizando 2,5 uL de 

cDNA, 1,5 mM Mg, 1 uM de oligonucleotídeos e 200 uM de cada base de dNTP e 0,75 U de 

enzima. Utilizamos inicialmente como controle positivo amostras de cDNA de coronavírus 

bovinos, capazes de serem amplificadas pela PCR convencional. Todas as reações de PCR 

realizadas incluíram controles negativos e positivos (cDNA BCoV). 

Com intuito de aumentar a sensibilidade do método descrito por Canducci et al., 

(2008), e tipificar amostras positivas por Real Time que tenham apresentado resultado 

negativo pela PCR convencional, consequência de sua menor sensibilidade, desenvolvemos 

oligonucleotídeos para realização de ensaios de Nested PCR, inicialmente apenas para HKU1, 

e posteriormente para os outros tipos de HCoV. Os oligonucleotídeos foram desenhados com 

base em sequências de cada tipo viral obtidas pela PCR convencional assim como de 

sequências de coronavírus depositados no GenBank (Quadro 3). Resumidamente, sequências 

de diferentes coronavírus humanos e genótipos dos coronavírus foram obtidos do GenBank e 

alinhados com auxílio do programa BioEdit. Elaboramos os oligonucleotídeos buscando, 

dentro do fragmento amplificado pela PCR Pancoronavírus (Canducci et al., 2008), regiões 

mais variáveis entre os diferentes tipos de coronavírus (229E, OC43, NL63 e HKU1) para 

anelamento dos oligos, porém, ao mesmo tempo, mais conservados entre os 3 diferentes 

genótipos de coronavírus HKU1 (HKU1 genótipo A, B e C) e dois subtipos de NL63 (NL63-

A, NL63-B). Um terceiro subtipo de HCoV-NL63 foi apenas recentemente descrito 

(Dominguez et al., 2012), porém todos os ensaios do presente estudo utilizados na detecção 

deste vírus, são teoricamente eficientes para sua amplificação, já que a região alvo é 100% 

similar entre os subtipos. 
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O oligonucletídeo “Foward” (Consenso) do ensaio Nested PCR-HKU1 foi elaborado 

com uma degeneração devido a presença de uma base nitrogenada diferencial entre os 

genótipos A e B de HKU1. Os oligonucleotideos mostraram-se eficientes no ensaio de Nested 

PCR para amplificação utilizando como controle os amplicons da PCR positiva para o 

genótipo. A padronização da PCR Nested HKU1, e de outros tipos virais, foi realizada 

utilizando diferentes concentrações de oligonucleotídeos e amostras positivas genotipaas 

anteriormente. As reações, após padronizadas foram realizadas em termociclador Veriti 

(Applied Biosystems) em um volume final de 25 uL utilizando 10uL do produto da PCR, 

1,5mM Mg, 1uM de cada oligonuclotídeo, 200 uM de cada base de dNTP e 0,75 U de enzima 

polimerase. 

O fluxograma geral dos métodos de detecção e tipificação viral utilizados no presente 

estudo está representado na figura 8. 

 

Figura 8_Fluxograma geral dos métodos de detecção e tipificação viral do presente estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O sinal (+) indica a obtenção de resultados positivos pelo ensaio molecular. O sinal (-) indica a obtenção de 

resultados negativos no ensaio molecular. 

FONTE: Góes LGB, 2012 

 

3.6 Análise e purificação dos produtos amplificados 
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Os produtoss amplificados nos ensaios de PCR e Nested PCR foram analisados 

através de corrida em gel de agarose 2%, em tampão TBE 1x (89 mM – tris HCL; 89 mM 

H3BO3; 2 mM Na2 EDTA, pH 8,3 – Invitrogen
TM

) e corado com 25ug brometo de etídeo (Edt 

BR – Digms) para cada 100mL de agarose. Aplicamos 16 µL da reação de PCR junto a 4 µL 

de tampão de aplicação em gel (“gel loading buffer BlueJuice
TM

”(10x) (Invitrogen
TM

). O gel 

foi submetido a eletroforese, em cuba horizontal, durante 50 min a 100 volts. Amplicons 

visíveis em luz ultravioleta (UV) com tamanho esperado de ~200 pb tiveram suas bandas 

extraídas diretamente do gel com uso do kit de extração “Qiaquick Gel Extraction Kit” 

(Qiagen, Valencia, California, Estados Unidos) seguindo protocolo do fabricante. 

 

3.7 Sequenciamento e construção de árvore filogenética 

 

Os produtos de PCR foram seqüenciados utilizando kit “ABI PRISM Big Dye· 

Terminator Cycle Sequenciang Ready Reaction” (Big Dye - Apllied Biosystems, Inc., EUA), 

de acordo com as instruções do fabricante, no seqüenciador automático “ABI Prism 3100 

DNA Analyzer” (Applied Biosystem). Foram utilizados nas reações de 10 a 50 ng do produto 

de PCR purificado, quantificadas visualmente em gel de agarose com uso de marcador de 

concentração “Low DNA Mass Ladder “(Invitrogen). 

Reações em volume final de 10 µL, com 2 uL do kit ABI PRISM Dye
TM

 Cycle 

Sequencing Ready Reaction Kit (Big Dye v3.1 Applied biosystems), 2 µL de tampão “Save 

Money 5x”, 1 µL de primer a 3.2 pmol/µL, e o restante com água DEPC (Invitrogen) e 

amostras, sendo realziado 1 reação para cada oligo da ensaio de PCR anterior. Foram 

utilizados os mesmos oligonucleotídeos da PCR convencional Pancoronavírus descritos 

anteriormente. A reação foi exposta a termociclagem no equipamento MasterCycler Gradient 

Eppendorf, sendo pré-aquecido a 96 
0
C por 5 min, seguido de 25 ciclos cada um deles 

composto de 10 seg a 96 
0
C, seguidos de 15 seg a 50 

0
C e 4 min a 60 

0
C.  Os produtos foram 

sequenciados após purificação com o kit Big Dye X-Terminator
TM

 Purification Kit (Applied 

Biosystems), seguindo protocolo do fabricante. 

As seqüências obtidas foram alinhadas e analisadas, junto a outras seqüências de 

coronavírus presentes no banco de dados GeneBank com uso do software BioEdit v7.0.9. A 

construção da relação filogenética foi inferida pelo método de “neighbor-joining, NJ” 

(Tamura et al., 2007) com 1000 repetições e a distância evolucionária foi computada 

utilziando método de Máxima verossimilhança (“Maximum likelihood”), e é representada 
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pelo número de substituições de nucleotídeos por sítio. A análise foi realizada pelo programa 

MEGA4 (Tamura et al., 2007). 

 

3.8 Cultivo de cepas de HCoV-HKU 1 e análise de sequencias do gene Spike 

 

Com intuito de melhor caracterizar isolados do coronavírus HKU-1 circulantes no 

Brasil e adquirir o conhecimento da tecnologia de replicação viral em modelos de cultura 

primária de células epiteliais pulmonares não imortalizadade, foram realizados ensaios de 

replicação de cepas brasileiras de HCoV-HKU-1 no Laboratório de Coronaviroses do 

Departamente de Microbiologia da Universidade do Colorado, CO, EUA. O sucesso na 

replicação in vitro do coronavírus HKU1 foi apenas recentemente alcançado (Pyrk et al., 

2010) sendo, até o momento, o único relato de cultivo deste vírus na literatura. Recentemente, 

a equipe dos Professores Kathryn V. Holmes e Samuel Dominguez, cultivaram o HCoV-

HKU1 com sucesso, em células epiteliais brônquio-alveolares de pulmão humano (do inglês 

“Human trachealbronquial epitelial cells” - HTBE), sistema celular similar ao utilizado por 

Pyrc et al. (2010). 

O fluxograma das etapas para o cultivo de cepas de HKU1 está descrito na figura 9. 

  

Figura 9_Fluxograma geral do cultivo de cepas brasileiras de HKU1. 

 

FONTE: Góes LGB, 2012 
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3.8.1 Amostras utilizadas na inoculação e controle positivos 

 

Encaminhamos para o laboratório da Universidade do Colorado, CO-EUA amostras 

de lavado nasofaríngeo (LNF) previamente descritas como positivas para coronavírus HKU1 

através de PCR e sequenciamento. Foram utilizadas 7 amostras nos primeiros ensaios de 

inoculação (Quadro 5). 

 

Quadro 5_Lista de amostras utilizadas nos experimentos de inoculação viral 

N
0
 

identificação 

ID 

original 

Ano 

de 

coleta 

Valor 

Ct do 

PCR 

RT 

Genótipo 

de HCoV 

Co-

infecção 

Solução de 

congelamento 

Volume 

amostral 

Br1 1246 2006 22 HKU1A - PBS 1x 0,4mL 

Br3 2141 2007 25,1 HKU1A - PBS 1x 1mL 

Br4 1233 2006 25,08 HKU1A - PBS 1x 1mL 

Br6 366 2005 26,67 HKU1C - PBS 1x 1mL 

Br7 392 2005 29,45 HKU1B - PBS 1x 1mL 

Br8 2398 2007 30,06 HKU1B - PBS 1x 1mL 

Br10 1081 2006 31,28/31,8 HKU1A - Meio de 

cultura 

1mL 

FONTE: Góes LGB, 2012 

 

Para a escolha das amostras encaminhadas para o exterior, foram seguidas as seguintes 

características: i. positividade para HKU1; ii. negatividade para outras vírus respiratórios 

como RSV, Influenza, parainfluenza, adenovírus, picornavírus e outros tipos de coronavírus 

que não HKU1; iii. menor valor do “Ct” no ensaio de PCR Real Time (característica 

relacionada com a maior quantidade material viral inicial); iv. uso de alíquotas de amostra 

não descongeladas anteriormente. As amostras encontravam-se congeladas em freezer -80
0
C, 

mantidas em PBS ou meio MEM com 5% SFB. 

Como controle positivo do ensaio de inoculação, foram utilizados isolados Norte 

americanos de HKU1 previamente cultivados no laboratório da Universidade do Colorado, 

CO, EUA, gentilmente cedido pelo Prof. Dr. Samuel Dominguez. 

 

3.8.2 Manutenção de Células HTBE. 

 

O vírus HKU1 foi cultivado em monocamada da cultura primária de células epiteliais 

brônquio-alveolares de pulmão humano crescidas sobre membranas de colágeno porosos 

denominadas de insertos (do inglês “inserts”) (Figura 10). As células, obtidas pelo laboratório 
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de Coronaviroses do Departamento de Microbiologia da Universidade do Colorado, são 

comercializadas pela empresa Life Line Cell Technology, Walkersville, MD, EUA. No único 

estudo publicado a respeito do cultivo do coronavírus HKU1, foram utilizadas células não 

comerciais HEA (“Human Epithelial Airway cells”) em um sistema similar (Pyrc et al., 

2010). 

No presente estudo, criotubos contendo 5x10
5
 células foram descongelados e as 

células foram mantidas submersas em garrafa T75 com meio específico para esta linhagem 

(Bronchial B/T Medium Complete Kit, Lifeline, Walkersville, MD, EUA) sendo as células 

mantidas a 37
0
C/5% CO2. Após 3 dias, as células foram tripsinizadas (Tripsina-EDTA 1x- 

Gibco) e transferidas para os insertos, caracterizado como uma membrana permeável de 

colágeno, com poros de 0.4uM denominados “Collagen-Coated Transwell ® -COL Inserts” 

(Corning, Life Sciences, Lowell, MA, EUA), onde é simulado o ambiente pulmonar. Neste 

modelo, a monocamada célular permanece em contato com a membrana de colágeno na face 

basal, e em contato com ar na face superior, criando uma interface ar-líquido (“true air 

condition”), simulando a característica histológica do ambiente pulmonar (Figura 10). 

Foram transferidos para cada inserto de colágeno 94x10
4
células e 39x10

4
 células, para 

placa com 12 e 6 poços respectivamente. A contagem da concentração de células viáveis na 

garrafa T75 foi realizada com uso da solução Trypan Blue (Hyclone) e com hemocitômetro 

(câmara de Neubauer). Em seguida foi adicionada a superfície basal 0,5 a 1,5mL de meio de 

cultura dependo do número de poços da placa (12 e 6 poços respectivamente). Após 8h, o 

meio de cultura foi trocado por um meio de diferenciação composto de 50% de meio D-MEM 

com alta concentração de glicose (4500mg/L Glicose), 4mM L-glutamina e piruvato de sódio 

(Gibco Cat N
0
 11995-065), com 1% BSA, 25nM ácido retinóico e 1.1mM CaCl2, e 50% do 

meio “Bronquial B/T Medium” (LifeLine, EUA).  

As células foram então mantidas em insertos por 3 a 4 semanas, para sofrerem 

diferenciação para células ciliadas, em meio de diferenciação celular da mesma empresa 

(BronchiaLife Basal Medium_LifeLine Cell Tecnology, EUA). O meio de cultura foi trocado 

a cada 24h. Primeiramente o meio contido na superfície apical e basal foram aspirados, sendo 

o novo meio adicionado apenas na superfície basal do inserto para simulação da situação do 

ambiente pulmonar através da interface ar-líquido. 
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Figura 10_Metodologia de cultivo de células HTBE em insertos de colágeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A_Representação do inserto; B_Placa de 12 poços abrigando 12 insertos.; C_Imagem da 

observação  de células crescidas sobre inserto em magnificação de 50x. 
FONTE: Góes LGB, 2012 

 

 

 

3.8.3 Inoculação viral em células HTBE 

 

 Após 3 semanas e meia de manutenção das células em insertos, as células foram 

inoculadas com as amostras biológicas brasileiras positivas para HKU1 (Br1, 3, 4, 6, 7, 8 e 

10) e controles positivos  obtidos de experimentos de inoculação anteriores realizados no 

laboratório no exterior. Ambas amostras utilizadas nas inoculações foram diluídas 10x com 

DMEM1% BSA, sendo adicionado 150 µL e 250 µL respectivamente, para placas de 12 e 6 

poços. Após 4h a 34
0
C, o inóculo foi retirado da superfície apical do inserto, sendo 

adicionada posteriormente, a superfície basal, 0,5 ou 1,5 mL de meio de diferenciação. Foram 

realizadas lavagens diárias da monocamada do inserto a cada 24h utilizando DMEM 1% 

BSA, por 5 dias, sendo realizado 3 lavagens com volume de 100 µL cada. Posteriormente 100 

µL da lavagem foi utilizado para ensaios de PCR em Tempo Real e 200 µL para novo ensaio 

de inoculação (dependendo da amostra). Os tubos com as lavagens foram rapidamente 

congeladas em solução de álcool e gelo seco, e imediatamente transferidas para freezer -80
0
C. 

O meio de cultura da região basal foi trocado diariamente. No quinto dia a monocamada 

celular foi fixada com Metanol 100% para posterior análise da infecção viral pelo método de 

Imunofluorescência indireta. As alíquotas de 100 uL das lavagens dos diferentes dias após a 

infeção (1 a 5 dpi, do inglês “days post infection”, dias pós-infecção,) foram utilizadas nos 
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ensaios de PCR Real Time para análise quanto ao aumento gradual da carga viral após a 

inoculação.
 

 Após a realização dos experimentos de imunofluorescência e Real Time PCR, foram 

selecionados 3 amostras brasileiras com melhor resultados na qPCR analisando o valor do Ct 

para um segundo ensaio de inoculação. Ensaios adicionais de inoculação também realizadas 

com uso de amostras de lavados nasofaríngeos originais. 

 

3.8.4 Imunofluorescência Indireta 

 

 O ensaio de Imunofluorescência indireta foi realizado seguindo protocolo 

desenvolvido no laboratório da Universidade do Colorado com uso de anticorpos primário 

policlonal de coelho (Anticorpo 1814) anti proteína spike do vírus HKU1, e anticorpo 

secundário policlonal de Cabra anti-anticorpo de coelho (IgG) (AlexaFluor 488). Este 

anticorpo emite fluorescência no mesmo comprimento de onda de anticorpos conjugados com 

fluoresceína isotiocianato (FITC) podendo ser observado em filtros de fluorescência (FITC). 

O protocolo em questão, utilizado em diferentes estudos da biologia viral do vírus HKU1 no 

presente laboratório, ainda não foi publicado, não sendo possível referenciar o protocolo de 

produção do anticorpo 1814. 

 No ensaio, placas cujos poços foram preenchidos com metanol 100% no quinto dia 

após a inoculação viral, tiveram o metanol aspirado sendo realizada uma rápida lavagem com 

PBS 1x (120 g NaCL, 21.6 g NaCl, 3 g KCL, 40g KH2PO4, 15 L, pH 7.4). Após retirada do 

PBS, foi adicionado até o preenchimento completo do poço contendo o inserto um tampão de 

Imunofluorescência composto de 48.3 mL PBS1x, 667 µL  BSA 7,5% (Fraction V- 

Invitrogen) e 1mL de soro de cabra normal (do inglês normal goat serum), sendo a placa 

incubada por 1h a 37
0
C. Em seguida, o volume do tampão foi aspirado sendo adicionado 100 

µL (placa de 12 poços) ou 250 µL (placa de 6 poços) da solução do anticorpo primário 1814 

(0,675 mg/mL), diluído 100 x com tampão da imunofluorescência. A placa foi então incubada 

por 1 h a 37
0
C sendo o volume aspirado em seguida. Foram realizados então 3 lavagens com 

tampão de imunofluorescência para retirada de anticorpos livres sendo cada lavagem 

realizada através da adição de PBS e incubação da placa por 15 min a 37
0
C. Após a terceira 

lavagem, foi adicionado a solução do Anticorpo Alexafluor 488 cabra anti IgG de coelho 

diluído 1000 x em tampão de imunofluorescência no mesmo volume utilizado para o 

anticorpo primário.  Após 1h a 37
0
, o volume foi aspirado e foram realizadas novas lavagens 

conforme descrito anteriormente. Por fim, a membrana de colágeno foi colocada sobre uma 
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lâmina sendo a membrana circular cortada com estilete cuidadosamente. Foi gotejada a 

solução “Medium Mount with DAPI” contendo a solução DAPI capaz corar o núcleo das 

células. Finalmente, foi adicionada a lamínula sobre a membrana cortada, sendo então suas 

margens seladas com esmalte para unhas. As lâminas foram devidamente identificadas e 

observadas no microscópio invertido Eclipse TE2000-U da Nikon, combinado com um 

emissor de luz fluorescente. 

 

3.8.5 Extração RNA e PCR em Tempo Real 

 

 Amostras de lavado nasofaríngeo positivos para HKU1 (inóculo original) diluído 10x, 

assim como as lavagens realizadas nas monocamadas inoculadas a cada 24h por 5 dias (1
0
 ao 

5
0
 dia após a inoculação viral), tiveram seu RNA extraído com uso do equipamento de 

extração automática EZ1-Robot (Qiagen, EUA) e o kit de Extração de material genético viral 

Qiagen EZ-1 Virus Mini Kit (Qiagen, EUA) seguindo protocolo do fabricante. Foi utilizado 

100 µL de amostra na extração, sendo o RNA final eluido em 60 µL. Para a realização deste 

ensaio foram selecionadas amostras previamente positivas pelo Imunofluorescência Indireta. 

 O RNA extraído das amostras utilizadas para inoculação (0 dpi) e de lavagens da 

monocamada inoculada (1-5dpi) foram submetidos ao ensaio de Real Time PCR descrito por 

Kuypers et al. (2007) com uso da enzima UltraSense qPCR Kit (Invitrogem, EUA)  e o 

equipamento de PCR Real Time Roche Light Cycler 480/384 roche plate (Roche, EUA). 

Utilizamos sondas com gene repórter FAM na extremidade 5’ (Applied Biosystems, Foster 

City, CA, EUA). As amostras foram amplificadas a partir de uma etapa de Transcriptase 

reversa, seguida de ciclos de amplificação viral 50
0
C/15min; ciclo de 95

0
C/2min; 40 ciclos de 

95
0
C /15seg e 60

0
C por 30 segundos. A reação foi realizada com um par de oligonucleotídeos 

e uma sonda, específicos para detecção de coronavírus do grupo Betacoronavírus como 

descrito anteriormente (Kuypers et al. 2007) com 1 µL da enzima, 4 µL Buffer 5x, 0,5 µL 

MgSO
4
 e 0,6 µL H2O estélil DEPC. 

 

3.8.6 Sequenciamento do gene Spike 

 

 Como atividade adicional, foram selecionados 3 amostras pós-cultivo de coronavírus 

HKU1 de isolados brasileiros para tentativa do sequenciamento completo do gene “Spike”. A 

realização desta etapa adicional tinha como objetivo gerar sequências do gene S para 

confirmação da subtipagem de genótipos de HKU1 brasileiros, assim como a comparação 
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direta com sequências do gene S de cepas norte-americanas e mundiais com intuito de 

verificar a presença ou não de uma grande variabilidade genética entre os mesmos subtipos de 

coronavírus HKU1. As amostras selecionadas foram Br1 e Br10, de genótipo HKU1-A, e 

Br8, cujo genótipo é HKU1-B. 

  As amostras de lavagens da inoculação anterior utilizadas foram as realizadas 3 dias 

após a inoculação (3dpi), por apresentarem menores valores Ct na PCR Real Time. Estas 

amostras tiveram seu RNA utilizado no ensaio de transcriptase reversa (RT-PCR) para 

geração das moléculas de cDNA. Este ensaio foi realizado com enzima Superscript III RT-

PCR Kit seguindo protocolo do fabricante (Invitrogen, EUA) com uso de oligonucleotídeos 

randômicos e enzima RNAse OUT (Invitrogen, EUA). O cDNA obtido foi então utilizado em 

uma reação de PCR convencional com um conjunto de oligonucleotídeos desenvolvidos no 

Laboratório da Universidade do colorado a partir do alinhamento das sequências do gene 

Spike de diferentes subtipos de HKU1 depositadas no GenBank. 

 Foram realizados reações de PCR para amplificação do gene “Spike” em uma única 

reação utilizando oligonucleotídeos flanqueadores do gene, gerando um fragmento de 4,5kb. 

Também testamos a amplificação do gene em sua totalidade através da realização de 2 

reações compreendendo as 2 metades do gene S. Testamos 2 diferentes enzimas, Phusion taq 

(Finnzymes, EUA) e Accuprime (Invitrogen, EUA) seguindo protocolos propostos pelos 

fabricantes. Utilizamos em ambas as reações 0,2 uM de concetração dos oligonucleotídeos, 

1uL amostra de cDNA, e 1 U por reação de 50 uL de volume final. Produtos da PCR foram 

purificados em gel de agarose com kit de Extração QIAGEN Gel Extraction Kit (Qiagen, 

EUA) ou expostas a reação com enzima ExoSap-IT (USB, EUA), seguindo protocolo dos 

fabricantes. Os produtos da purificação foram então sequenciados pelo centro de 

sequenciamento da Universidade do Colorado com uso de todos os oligonucleotídeos 

elaborados. 

As sequências obtidas foram alinhadas e analisadas conforme descrito anteriormente . 
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4.1 Padromização do ensaio de PCR Convencional Pancoronavírus 

 

Com objetivo de gerar controle positivo para ser utilizado nas reações de detecção de 

coronavírus em amostras clínicas humanas, células HRT-18G foram cultivadas e inoculadas 

com amostras de coronavírus bovino conforme descrito anteriormente (Jerez et al., 2005). 

Amostras de cDNA de BCoV foram gerados a partir do RNA total obtidos de culturas 

celulares inoculados apresentando efeito citopático do tipo sincicial característico. A obtenção 

deste controle positivo era uma etapa crítica para o início de nosso estudo, já que não 

tínhamos disponível controles positivos de coronaviroses humanas.  

Com intuito de padronizar a reação de PCR Pancoronavírus (Canducci et al., 2008) 

foram realizadas testes para determinar a concentração ótima de oligonucleotídeos e a 

sensibilidade da PCR através de diluições seriadas do cDNA de culturas inoculada com 

BCoVs. Foram testadas 3 concentrações diferentes de oligonucleotídeos na reação, sendo elas 

1 µM, 0,2 µM e 0,1 µM de cada oligonucleotídeo. Também foram analisadas a amplificação 

utilizando diferentes quantidades do cDNA controle, diluído 10 (10
-1

), 100 (10
-2

) e 1000 vezes 

(10
-3

) (Figura 4). A PCR Pancoronavírus com 1uM de cada oligonucleotídeo gerou bandas 

com  maior intensidade. A reação utilizando esta concentração de oligosnucleotídeos foi 

notavelmente o protocolo mais eficiente. No entato, também foi observado nesta condição de 

1uM uma maior quantidade de “Primers-Dimers” (Figura 11). A quantidade de “Primer-

Dimers” foi inversamente proporcional a quantidade de cDNA viral presente na amostra, 

indicando que os oligos tendem a ser utilizados na amplificação do fragmento alvo e não 

reagir entre si. Ensaios com 0.2µM e 0.1µM de oligos geraram bandas únicas, sem a produção 

de “primer-dimer”, porém a inensidade da banda gerada foi menor quando comparado a 

reação com 1µM de oligos.. 

Uma vez que a quantidade de cDNA obtido de amostras clínicas deve ser menor do 

que a quantidade viral em cultura,  foi utilizado em todas as reações de PCR convencional a 

maior concetração de oligos testado. 
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Figura 11_Gel de agarose da PCR de padronização. 

 

Foto-documentação de Gel de agarose 2% com cores invertidas da reação de padronização da PCR 

Pancoronavírus. Foram realizadas variações na concentração de oligonucleotídeos e de cDNA inicial. Legenda: 

PM_peso molecular de 100pb; 10
1
_controle positivo diluído 10x;   10

-2
_controle positivo diluído 100x;   10

-

3
_controle positivo diluído 1000x;  C-1_controle de cultura não inoculada não diluído; C-H2O _controle negativo 

da reação contendo apenas água pura.    PD_Primer Dimer. 

FONTE: Góes LGB, 2012 

 

 

4.2 Análise da presença de HCoV em amostras de 1995 por PCR Pancoronavírus 

 

O estudo da ocorrência de HCoV em amostras clínicas foi iniado com ensaios de PCR 

convencional Pancoronavírus descrito por Canducci et al. (2008), uma vez que ainda não 

pretendíamos utilizar o método de PCR Real Time para a triagem de amostras positivas para 

coronaviroses. Das 169 amostras analisadas, duas amostras apresentaram amplicom 

compatível com o tamanho esperado, com aproximadamente 220pb (Figura 12). 

 

Figura 12_Gel agarose da PCR Pancoronavírus em de amostras de 1995 

 

Foto-documentação de cores invertidas do gel de agarose 2% da PCR Pancoronavírus das amostras 152 a 169 de 

1995. A seta indica a banda referente a amplificação de coronavírus humano. 

FONTE: Góes LGB, 2012 

 

 

Para a confirmação da detecção de coronavírus humano e para se determinar o tipo do 

coronavírus amplificado, foi realizado o sequenciamento do produto da PCR da amostra 

positiva para coronavírus. A sequência obtida foi depositada no banco de dados GenBank 

(acesso FJ931534.1). Apesar de terem sido seqüenciados fragmentos de 220pb, analisamos e 

depositamos uma sequência de 173 pb, uma vez que queríamos evitar a presença das bases 
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provindas das degenerações dos oligonuclotídeos utilizados. A sequência obtida foi analisada 

e apresentou 100% de homologia com  HCoV-HKU1 genótipo B (AY884001.1).  

 

4.3 Análise específica da presença de HKU-1 em amostras de 1995 

 

Com intuito de aumentar a sensibilidade da PCR para detecção de HCoV-HKU1 e 

realizar uma análise mais aprofundada a respeito da presença deste vírus em nossa 

amostragem do ano de 1995, através do aumento da sensibilidade do ensaio de PCR, 

desenvolvemos oligonucleotídeos para ensaio de Nested PCR. Foi priorizado o 

desenvolvimento do ensaio de Nested PCR inicialmente apenas para HCoV-HKU1 por este 

ser o coronavírus mais recentemente descoberto, o único tipo de coronavírus detectado no 

estudo até quele momento, o único com sequência conhecida de cepa oriundo do Brasil e pela 

detecção representar uma evidência de sua circulação anteriormente a sua descrição em 2005 

(Woo et al., 2005). 

Após verificação da viabilidade do ensaio em amostra positiva para HCoV-HKU1, as 

169 amostras provindas da PCR Pancoronavírus foram submetidas a Nested PCR específica 

para HKU1. A amostra 169 foi utilizada como controle positivo de todas as reações. Foram 

detectadas 5 amostras positivas adicionais para HKU-1 (amostras 9, 37, 90, 99 e 104) 

(Figura13). A amostra 104 apresentou resultado positivo na repetição da PCR convencional. 

 

Figura 13_Geis de agarose da Nested PCR de amostras de 1995. 

 

Gel de agarose 2%, sendo as cores da foto-documentação invertida, de amostras clínicas submetidas a Nested-

PCR. Legenda: 2-105_número respectivo da amostra; C+1 e C+2_ controle positivo (amostra 169). C-

H2O_controle negativo. PM_peso molecular de 100pb. 

FONTE: Góes LGB, 2012 

 



83 

 

As sequências obtidas de cada Nested PCR foram também depositadas no banco de 

dados GenBank (acessos GU904423, GU904424, GU904425, GU904426, GU904427). 

Apesar do fragmento da amplificação ter 149pb, depositamos uma sequência de 143pb para 

cada amostra, de maneira a evitar a presença de bases originadas da degeneração dos 

oligonucleotídeos. 

A genotipagem foi obtida pela análise da relação filogenética inferidas utilizando o 

método “Neighbor-Joining”, e pelos resultados obtidos no programa BLAST (figura 14). Os 

resultados indicaram a possível circulação dos 3 subtipos de coronavírus humano HKU1, 

HKU1-A, B e C. A circulação dos subtipos A e B foram posteriormente confirmadas após a 

replicação in vitro de coronavírus HKU1 e sequenciamento do gene Spike de 3 isolados. 

 

Figura 14_Árvore filogenética de sequências de amostras de 1995 positivas para coronavírus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Árvore filogenética gerada por Bootstrap e método “Neighbor-Joining” da sequência de 143pb obtidas das 

amostras 9, 37, 90, 99, 104, 169, obtidas em 1995 e do controle positivo BCoV. 

FONTE: Góes LGB, 2012 

 

4.4 Padronização do ensaio PCR Real Time Pancoronavírus 

  

 A triagem inicial de amostras positivas para coronaviroses utilizando a técnica de PCR 

Real Time Pancoronavírus foi incorporado ao estudo após realização de estágio-treinamento 

no Laboratório de Coronaviroses do Departamento de Microbiologia na Universidade do 

Colorado, Aurora-Co, EUA, coordenado pela Dra. Kathryn Holmes., onde foram realizados 

os ensaios iniciais. 

Com intuito de testar a viabilidade do uso da técnica de PCR Real Time de detecção  
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de coronavírus em cDNA randômico, comparamos diretamente diferentes ensaios 

moleculares para detecção de coronavírus humano em uma pequena amostragem de 2007. 

Foram obtidos resultados positivos similares pelos ensaios de (i) PCR em Real Time de passo 

único, cuja reação de RT-PCR (PCR por Transcriptase Reversa) com a geração do cDNA  

viral específico aos oligos esta acoplada a reação de amplificação do fragmento de cDNA 

(Dominguez et al., 2009; Kuypers et al., 2007); (ii). ensaios de PCR Real Time com uso de 

cDNA randômico, gerado por uma reação de transcriptase reversa anterior; (iii).  PCR 

convencional Pancoronavírus (Canducci et al., 2008), (iv). ensaios de PCR específico para 

cada tipo de coronavírus humano (4 ensaios) (Bastien et al., 2005; Dominguez et al., 2009; 

Woo et al., 2005).  

O ensaio de PCR Real Time de passo único gerou 3 resultados positivas (amostra 09 

(numeração original 1844-2007), amostra 32 (numeração original 2138-2007), e 36 

(numeração original 2151-2007) além de 1 resultado não conclusivo (amostra 49, numeração 

original 2236-2007) (Figura 15). 

 

Figura 15_Resultado do ensaios de PCR Real Time com uso de RNA. 

 

 

Resultado obtido no ensaio de Real Time PCR de passo único realizado com no equipamento LightCycler 480 

(Roche) utilizando Kit RNA UltraSense™ One-Step Quantitative RT-PCR System (Invitrogen). Seis (6) 

amostras e controle negativo de H2O estão presentes no gráfico. 

FONTE: Góes LGB, 2012 

 

Selecionamos as 3 amostras positivas  pelo primeiro ensaio de PCR Real Time 

(amostras 32, 36, 09),  uma amostra com resultado inconclusivo (amostra 49) e outras 5 

amostras de resultado negativo (amostras 08, 13, 16, 24, 47) para realização dos outros 

ensaios propostos. O  cDNA foi gerado conforme descrito anteriormente. Amostras de cDNA 
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resultante foram analisadas por PCR Real Time Pancoronavírus, PCR convencional 

Pancoronavírus e reações de PCR específicas para cada genótipo de HCoV. Utilizando 

método de Real Time com uso de cDNA, metodologia adaptada para uso em nosso estudo, 

obtivemos as mesmas 3 amostras positivas (amostra 09, 32, 36) e dois com resultado não 

conclusivo (amostras 13 e 49) sendo a amostra 49 aparentemente positiva (Figura 16). Como 

resultado das PCRs específicas para HCoV- 229E, OC43, NL63 e HKU1, detectamos 4 

amostras positivas no total, sendo duas amplificações provenientes do ensaio com oligos 

específicos para HCoV-HKU1 (amostra 09, 36) e duas para HCoV-229E (amostra 32, 

49)(Figura 17). 

Após sequenciamento dos fragmentos amplificados, foi confirmado a detecção do 

HCoV-OC43 (amostra 9-2007), detectado pelo ensaio específico do HCoV-HKU1,  e do 

HCoV- HKU1 (amostra 36-2007). Por sua vez, apenas uma das amostras positivas no ensaio 

específico para o HCoV 229E  gerou sequências legíveis, sendo confirmado a detecção do 

HCoV-229E na amostra 32.  

 

Figura 16_Resultado do ensaio de PCR Real Time com uso de cDNA. 

 

Resultado obtido no ensaio de Real Time PCR com enzima Taq Platinum (Invitrogen) no equipamento 

LightCycler 480 (Roche) utilizando cDNA randômco como material inicial. 

FONTE: Góes LGB, 2012 

 

 

 

Figura 17_Gel agarose do resultado do ensaio de PCR específico para HCoV-229E. 

 

 

 

Gel de agarose 2%, sendo as cores da foto-documentação invertida, com resultado da PCR específica para HCoV 

229E. Legenda: Número amostra; C-H2O_controle negativo. PM_peso molecular de 100pb. 

FONTE: Góes LGB, 2012 
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Os ensaios de reação de PCR Pancoronavírus (Canducci et al., 2008) nas amostras 

selecionadas geraram resultados congruentes e esperados, com 3 amostras positivas para 

coronavírus (09, 32 e 36), indicando a viabilidade do uso em conjunto desta metodologias nas 

análises futuras (Figura 18). Amostras com resultados inconclusivosem qualquer uma das 

técnicas moleculares utilizados anteriormente , como a amostra 49, foram negativas por este 

método. 

 

Figura 18_Gel de agarose do resultado da PCR Pancoronavírus. 

 

 

Gel de agarose 2%, de amostras clínicas submetidas a PCR Pancoronavírus. C-1 e C-2_ controles negativos 

(H2O) RTPCR e da PCR. PM_peso molecular de 100pb. 

FONTE: Góes LGB, 2012 

 

O protocolo de Real Time utilizando cDNA randômicos apresentou sensibilidade 

similar ao método original e aos ensaios de PCR convencional utilizados, porém gerando 

resultados em um tempo menor do que as PCRs específicas e a PCR Pancoronavírus. Todos 

os métodos utilizados demonstraram-se capazes de detectar a presença de coronavírus. Tanto 

o método de Real Time PCR com uso de cDNA randômico, quanto a PCR convencional 

específica ou Pancoronavírus indicaram a presença de RNA de coronavírus em 3 das 50 

amostras analisadas inicialmente pelo método PCR Real Time oiginalmente descrito com uso 

de RNA (6% positividade). 

Devolta ao Brasil foram realizados novos ensaios de Real Time PCR com diferentes 

Kits e equipamentos disponíveis em nosso laboratório. O equipamento de “Real Time 

LightCycler 480” (Roche) foi substituído pelo equipamento “Real Time 7300” (Applied 

Biosystems), e passamos a realizar ensaios com o Kit TaqMan Universal Master Mix II 

(Applied Biosystems). Foram realizados ensaios de PCR Real Time em amostras de cDNA de 

BCoV para verificar a viabilidade de seu uso como controle ositivo das reações de PCR Real 

Time, evitando o uso desnecessário de amostras clínicas positivas para algum coronavírus. 

Fez-se necessário realizar esta verificação, pois o protocolo de PCR Real Time originalmente 

descrito, foi desenvolvido e utilizado apenas para detecção de coronavírus humanos. 

A padronização da quantidade de cDNA de amostras clínicas a serem utilizados na 

reação de PCR Real Time foi realizada com ensaios utilizando amostras controles de BCoV e 
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amostras clínicas confirmadas positivas para coronavírus por ensaios anteriores (6 amostras 

de 1995 e 2 de 2007). Foram realizadas corridas com 4 diluições seriadas de 10x (10
-1

; 10
-2

; 

10
-3

; 10
-4

) e em seguida uma reação com volumes não diluídos com 5, 2 e 1 uL de amostra. Os 

resultados foram analisados através da comparação direta dos valores Ct (ciclo “threshold”).  

Foram obtidos resultados positivos para BCoV pelo ensaio de PCR Real Time para 

amostras diluídas até 10.000x (10
-4

) demonstrando a viabilidade de seu de cDNA de BCoV 

como controle positivos de nossas reações de Real Time PCR (Figura 19A). Como esperado, 

os valores de Ct obtidos aumentam para cada diluição em série realizada, demonstrando 

variação dos valores Ct conforme a quantidade de material genético alvo na amostra. 

Comparando diretamente o método de Real Time com a PCR convencional, pudemos 

observar que o método de Real Time é mais sensível, detectando amostras do controle 

positivo diluído até 10.000x, enquanto que a PCR detectou nosso cDNA do controle positivo 

de BCoV diluído apenas até 10x (Figura 19B). Amostras clínicas positivas por Real Time 

apresentando Ct maior do que 37, com algumas exceções, não geraram resultados positivos 

por PCR convencional. 
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Figura 19_Resultado do ensaio de PCR Real Time e PCR convencional de cDNA de Coronavírus Bovino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado obtido no ensaio de Real Time PCR e PCR convencional utilizando coronavírus bovino em diferentes 

diluições. (A) Gráfico Real time valor Delta Rn (valor de fluorescência) pelo número de ciclos da reação para 

cada diluição de BCoV. (B) Resultados Ct para amostra não diluída (BCoV) e amostras diluídas  de 10x a 

10.000x. (C) Eletroforese em gel de agarose 2% do cDNA de BCoV em diferentes diluições.  

FONTE: Góes LGB, 2012. 

 

Ensaios com menor valor Ct para amostras clínicas foram obtidas com uso de 2 uL  e  

5 uL de cDNA em uma reação com volume final de 20 uL (Figura 20), gerando resultados de 

Ct muito próximos. Em algumas reações, ensaios com 2 uL de cDNA geraram resultados com 

menores valores Ct quando comparado a resultados de reações realizadas com 5 uL de cDNA 

na reação (amostra 1884_2007, 09_1995 e 169_95). Desta maneira, optamos em utilizar 2 uL 

de volume de amostra de cDNA, realizando reações em duplicata. 

Após verificação da viabilidade de uso de cDNA de culturas inoculadas com BCoV 

como controle positivo dos ensaios de Real Time Pancoronavírus, e da escolha do volume de 

amostras clínicas a compor cada reação, seguimos com a análise das amostras dos anos de 

1995 a 2008. Foram realizados ensaios em duplicata, sendo selecionadas para PCR 

convencional amostras positivas em pelo menos uma das duplicatas. A metodologia por Real 

Time Pancoronavírus se mostrou viável e ideal para a análise do grande número de amostras 

de nosso estudo, permitindo a realização de ensaios de detecção para os 4 tipos de HCoV em 
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94 amostras por corrida (referente a uma placa),  levando-se em média 1h para preparação da 

reação e 1 hora para reação enzimática e imediata obtenção dos resultados, partindo-se de 

amostras de cDNA de reações de RT-PCR anterior. 

 

Figura 20_Resultado da padronização do ensaio de Real Time PCR para amostras clínicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado obtido no ensaio de Real Time PCR utilizando diferentes volumes de amostras clínicas. (A) Gráfico 

do valor de fluorescência pelo número de ciclos da reação para reações com diferentes volumes de amostra. 

Amostras identificadas no gráfico: Amostras 1844 (amostra n
0
49 de 2007 positiva para 229E por PCR) (G1-G3), 

amostra 104_1995 (E1-E3 / HKU1); amostra 169_1995 (F1-F3 / HKU1); e amostra 09_1995 (A1-A3 / HKU1) 

(B) Quadro contendo os valores Ct para todas as reações. ND_não determinado (resultado negativo) 

FONTE: Góes LGB, 2012 

 

4.5 Padronização do ensaio de Nested PCR HCoV genótipo-específico 

 

 Ensaios de Nested PCR específico para cada um dos 4 tipos de coronavírus analisados 

foram desenvolvidos para aumentar a sensibilidade do ensaio de PCR convencional com 

objetivo principal de possibilitar a tipificação de coronavírus de amostras anteriormente 
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positivas para ensaio de Real Time PCR Pancoronavírus e negativa para a PCR convencional 

ou ensaios de Real Time específico. 

Utilizamos na padronização do ensaio de Nested PCR específico amostras 

anteriormente genotipadas para cada tipo de coronavírus pela PCR convencional. A 

especificidade do ensaio de Nested PCR foi verificado através de uma reação utilizando 

oligos para um tipo de coronavírus e cDNA de amostras positivas para coronavírus diferentes 

porém componente do mesmo grupo, apresentando alta similaridade genética. Por exemplo, 

testamos a especificade do ensaio para detecção de coronavírus 229E através da PCR com 

oligos específicos para HCoV-229E e cDNA de HCoV-NL63, e vice-versa.  

A especificidade dos ensaios de Nested PCR específicos para cada genótipo viral foi 

confirmada. Ensaios com cDNA de HCoV de mesmo grupo porém diferente do genótipo 

alvo, apresentaram resultado negativos (Figura 21). Os fragmentos obtidos com uso de 

controles (amostras genotipadas) apresentaram tamanho esperado (116pb para 229E, 100pb 

para NL63, 110pb para OC43 e 150pb HKU1). 

 

Figura 21_Gel de agarose do ensaio de padronização da Nested PCR específica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gel de agarose 2%, sendo as cores da foto-documentação invertida. Foram expostas a eletroforese 

amostras clínicas submetidas a Nested-PCR específico para cada um dos 4 tipos de coronavírus 

humano.. Legenda:  PM_peso molecular de 100 pb. Setas: indicação do fragmento amplificado. 

FONTE: Góes LGB, 2012 

4.6 Análise da ocorrência de HCoV em amostras clínicas (1995-2008) 

 

Ensaios para detecção de coronavírus humano foram realizados em 4305 amostras 

respiratórias coletadas durante um período de 14 anos consecutivos (1995-2008) (Tabela1). O 
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RNA de coronavírus pode ser detectado em 9.3% das amostras totalizando 401 amostras 

positivas, e 420 detecções, sendo observado 19 co-detecções de 2 genótipos diferentes de 

coronavírus em uma mesma amostra. 

O número de amostras positivos para HCoVs e a porcentagem de amostras positivas 

são apresentados na tebela 1. A porcentagem de positividade anual no período estudado 

variou de 3,1% (1997) a 13,8% (2002) (Tabela 1; Figura 22).  

 

Tabela 1_Detecção de coronavírus pelo ensaio PCR Real Time nas amostras coletadas entre os 

anos de 1995 a 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FONTE: Góes LGB, 2012 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano de 

coleta 

N
0
 total 

amostras 

N
0
 amostras 

positivos HCoV 

% amostras 

positivas 

1995 150 9 6.0 

1996 221 9 4.1 

1997 65 2 3.1 

1998 82 4 4.9 

1999 130 10 7.7 

2000 185 12 6.5 

2001 121 7 5.8 

2002 167 23 13.8 

2003 283 29 10.2 

2004 412 34 8.3 

2005 434 48 11.1 

2006 751 80 10.7 

2007 790 86 10.9 

2008 514 48 9.3 

TOTAL 4305 401 9.3 
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Figura 22_Número de amostras totais e porcentagem anual de amostras positivas para HCoV por Real Time 

PCR entre o ano de 1995 e 2008. 

 

 

FONTE: Góes LGB, 2012 

 

 

Os anos que apresentaram uma menor taxa de infecção por HCoV foram os anos de 

1996, 1997 e 1998.  Os anos de 2002, 2005 e 2007 apresentaram maior positividade para 

coronaviroses. O ano com maior porcentagem de amostras positivas foi 2002, onde as 

amostras positivas para coronavírus representaram 13.8% das amostras coletadas. 

A quantidade de amostras coletadas, a frequência de coronavírus e o número de 

amostras positivas para HCoV em todos os meses durante os 14 anos de estudo estão 

apresentados na figura 23 e 24.  

Analisando a distribuição mensal de amostras positivas para RNA de coronavírus, 

notamos que o coronavírus humano pode ser detectado em todos os meses do ano, em 

qualquer estação e apresentando picos múltiplos em um mesmo ano. 
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O maior número de detecções de HCoV em um único mês ocorreu em 2 ocasiões. Em 

setembro de 2006 e dezembro de 2007, foram detectados 18 amostras positivas para HCoV, 

representando 37.5% (18 de 48 amostras) e 40.9% (18 de 44 amostras) das amostras 

analisadas em cada mês respectivamente. 

A porcentagem de amostras positivas para HCoV, na análise individual de cada mês, 

variou de 0 a 100%, ocorrendo a detecção em 100% das amostras em 3 ocasiões durante todo 

o período estudado. No mês de fevereiro de 2002 e novembro de 2008, foi analisado apenas 

uma única amostra, sendo esta amostra positiva para HCoV, enquanto que no mês de agosto 

de 2002 foram analisadas 5 amostras, coletadas em dias e pacientes diferentes, sendo todas 

positivas. A ocorrência de HCoV em mais de 10% das amostras ocorreu em 41 meses dos 

142 meses com amostras coletadas e analisadas. Positividade maior ou igual a 20% foram 

observadas em 15 meses, e acima de 30% em 11 meses, geralmente no perído de inverno e 

primavera (mais especificamente novembro de 1999, maio de 2001, dezembro de 2001, 

fevereiro de 2002, agosto, setembro, outubro de novembro de 2002, setembro de 2006, 

dezemrbo de 2007 e novembro de 2008). 

Levando-se em consideração o valor acumulativo de amostras estudadas e amostras 

positivas para HCoV, obtido em meses similares de diferentes anos analisados  (Ex: soma do 

número de amostras analisadas e positivas do mês de janeiro dos diferentes anos N Jan95+N 

Jan96...+ N Jan08), o mês com maior número de detecções foi abril com 67 amostras 

positivas (9.3%), seguido do mês de maio com 52 detecções (7.6%), representando16.9% e 

13% respectivamente do total de amostras positivas com mês de coleta conhecido (Tabela 2). 

O elevado número de detecções nestes meses pode ser decorrência do maior número de 

amostras coletadas e analisadas. 

Se considerarmos a porcentagem de amostras positivas na análise dos valores 

acumulativos para cada mês similar dos 14 anos estudados, o mês de dezembro, primavera 

brasileira, representa o mês com maior positividade, sendo o RNA de coronavírus detectado 

em 15.7% das amostras deste mês (Tabela 2; Figura 25). O segundo mês de maior 

porcentagem de detecções foi Setembro, apresetando um positividade de 15.2%. Estes dados 

indicam uma maior circulação de HCoV nos meses do inverno e da primavera. Os meses de 

menor ocorrência foram junho (4.7%) e fevereiro (6.9%). 
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Tabela 2_Descrição do valor acumulativo do número de amostras analisadas e do número de amostras 

positivas em um mesmo mês de diferentes anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados referentes ao segundo semestre de 2000 não foram incluídos nesta análise devido a ausência 

de informações quanto ao mês de coleta (N=94 amostras, N positivos=6). 

FONTE: Góes LGB, 2012 

 

 

Figura 25_Distribuição dos valores acumulativos de amostras analisadas e amostras positivas em cada 

mês. 

 

 
Legenda: N total: Número total de amostras analisadas; N positivas: número de amostras positivas 

FONTE: Góes LGB, 2012 

 

Mês N total N positivas 

% HCoV 

positivos 

Janeiro 113 11 9.7 

Fevereiro 160 11 6.9 

Março 402 32 8.0 

Abril 719 67 9.3 

Maio 686 52 7.6 

Junho 491 23 4.7 

Julho 500 50 10.0 

Agosto 350 52 14.9 

Setembro 237 36 15.2 

Outubro 238 21 8.8 

Novembro 175 18 10.3 

Dezembro 140 22 15.7 

TOTAL 4211 395 9.4 
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 Com intuito de realizar uma melhor análise quanto a possível sazonalidade na 

circulação de coronavírus no Brasil, verificamos a ocorrência de coronavírus humano em 

relação a cada estação anual durante todo o período analisado. As datas de início e fim de 

cada estação nos 14 anos estudados foram obtidos no endereço eletrônico 

http://astro.if.ufrgs.br/estacoes.html (Fonte das datas de solstícios e Equinócios). 

Observamos uma alta porcentagem de amostras positivas para HCoV principalmente 

nos meses de inverno e primavera, porém também no outono e menos comulmente no verão, 

dependendo do ano analisado É possível que a variação na sazonalidade de coronavírus 

humano esteja diretamente relacionada com padrão de circulação específica e diferenciada de 

cada tipo coronavírus. 

 

Tabela 3_Número de amostras analisadas e positivas para HCoV por estação anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A análise quanto ao valor acumulativo de amostras analisadas e amostras positivas, em 

cada uma das 4 estações e considerando os 14 anos de circulação de coronavírus humanos é 

apresentado no gráfico da figura 26. Apesar do maior número de amostras positivas serem 

oriundos do outono, este mês apresentou a mesma porcentagem de detecção do que o valor 

acumulativo dos meses do verão, sendo o mairo número absoluto de deteccções decorrente do 

maior número de amostras analisadas neste período. As estações com maior positividade para 

HCoV foram o inverno e a primavera (11.3% e 12.6% de positividade respectivamente). 

  

http://astro.if.ufrgs.br/estacoes.html


98 

 

Figura 26_Distribuição dos valores acumulativos de amostras positivas para HCoV em relação ao 

mês. 

 

 
Demonstrado na figura o número de amostras positivas para HCoV pelo método de Real Time PCR 

pancornavírus e a porcentagem de amostras positivas. 

 

A metodologia de detecção de HCoV pelo ensaio de PCR convencional realizado em 

amostras de cDNA anteriormente positivos pelo ensaio de PCR Real Time Pancoronavírus 

gerou resultados positivos em 175 amostras dos 401 amostras testadas, sendo posteriormente 

obtidos sequências nucleotídicas de 166 amostras (Tabela 3). A inviabilidade de geração de 

amplicons por PCR para um grande porcentual de amostras positivas pelo ensaio de PCR Real 

Time era esperado já que a técnica de Real Time apresenta maior sensibilidade quando 

comparado à metodologia de PCR convencional. Verificamos que amostras com Ct (ciclo 

“threshold”) maiores do que 37 no ensaio de PCR Real Times Pancoronavírus foram 

raramente amplificados pela PCR convencional. 

A genotipagem do coronavírus presente nas amostras positivas pelo ensaio de PCR 

Real Time Pancoronavírus foi realizado com uso conjunto de ensaios de PCR seguido de 

sequenciamento do fragmento amplificado, ensaios de PCR Real Time específico (monoplex), 

e/ou ensaios de Nested PCR específico com uso dos produtos da PCR convencional 

Pancoronavírus (Tabela 4). 

 

 

 



99 

 

Tabela 4_ Descrição do número de amostras positivas e resultado quanto a metodologia de tipificação 

utilizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para amostras cuja reação de sequenciamento geraram sequências viáveis para análise, 

o genótipo de HCoV foi determinado por meio da análise genealógica das sequências além da 

identificação de sequências similares através do programa BLAST 

(www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/Blast.cgi), conforme descrito anteriormente. A árvore 

filogenética gerada pela análise é apresentada na Figura 27. Não foi possível confirmar casos 

de co-detecção de genótipos diferentes de HCoV por sequenciamento, sendo cada sequência 

originada de uma amostra diferente. 

A relação filogenética das amostras sequenciadas está demonstrada na figura 27. 

Retiramos da árvore filogenética resultante amostras 100% homólogas, sendo estas 

apresentadas no apêndice 5. Foram identificados em amostras brasileiras todos os 4 genótipos 

de coronavírus humano conhecidos até o momento. A porcentagem de cada tipo de 

coronavírus detectado, genotipados e não genotipados é apresentado no gráfico da figura 28. 

O coronavírus OC43 foi o genótipo de maior ocorrência, seguido de NL63, HKU1, e 

algumas raras detecções de HCoV-229E. 

 

 

 

 

 

 

Grupo de amostras  N
0
 

amostras 

Total de amostras analisadas 4305 

Total amostras positivas HCoV 

(Real Time Pancoronavírus) 
401 

Amostras com Co-detecção de 

diferentes genótipos de HCoV 
19 

Amostras positivas por PCR 

convencional 
175 

Amostras sequenciadas 166 

Amostras genotipadas por Real 

Time e Nested PCR específicos 
130 

Amostras HCoV genotipadas 296 

Amostras com genótipo de HCoV 

não identificado 
105 
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Figura 27_Relação filogenética de sequências de HCoV de diferentes genótipos de HCoV obtidos no 

presente estudo. 

 

 

A árvore filogenética foi gerada por Bootstrap e método Neighbor-Joining utilizando a sequência de 173pb 

obtidas. Amostras cujo sequências foram menores do que 173pb, ou 100% homólogas, foram retiradas da análise 

e são apresentados no apêndice 5ab. Utilizamos para análise sequências do GenBank de coronavírus detetados 

no Brasil e nos EUA, e sequências protótipos para cada genótipo de HCoV. Amostras sequenciadas no presnete 

estudo são apresentadas seguindo padrão: número da amostra_ano de coleta_número de sequências homólogas. 

As cores indicam o tipo de coronavírus identificado nestas amostras: Vermelho_OC43, Roxo_HKU1, 

Laranja_229E, Verde _NL63. 

FONTE: Góes LGB, 2012 
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Figura 28_Gráfico da representação da positividade de cada tipo de coronavírus detectados. 

 

 

Gráfico A_representa o número total de amostras analisadas. Gráfico B_total de amostras positivas e a 

representação de % de cada tipo viral. NT_HCoV de tipo (genótipo) não identificado. A ocorrência combinanda 

de cada coronavírus é maior do que a porcentagem de amostras positivas devido a co-infecções. 

FONTE: Góes LGB, 2012 

 

O vírus OC43 foi detectado em 3.1% do total de amostras analisadas (135/4305) 

(Figura 28), representando 33.6% das amostras positivas (135/401). O coronavírus NL63 foi o 

segundo tipo de coronavírus humano mais frequente, sendo detectado em 2.2% das amostras 

analisadas (93/4301), 23% das amostras positivas. As infecções pelo coronavírus HKU1 

representaram 1.6% das amostras analisadas (71/4301) e 17.7% das amostras positivas. O 

coronavírus 229E, por sua vez, foi o coronavírus de menor ocorrência em nosso estudo, sendo 

detectado em apenas 0.4% das amostras analisadas (16/4301) e representando apenas 4% das 

amostras positivas (16/401). Cento e quatro amostras (104/401), 2,4% das amostras 

analisadas, não tiveram o genótipado identificado,  porém 44 (44/105) amostras apresentaram 

resultado positivo para ensaio de Real Time PCR betacoronavírus específico (Kuypers et al., 

2007). 

Todos os 4 tipos de coronavírus humanos puderam ser detectados em 6 anos dos 14 

estudados, apesar de apresentarem variações quanto a frequência de detecção. Em apenas 2 

anos estudados (1995 e 1997), foi verificado a circulação de apenas um tipo de coronavírus, 

não ocorrendo a detecção de coronavírus sem amostra tipificada nestes anos. Os dados da 

frequência relativa das amostras positivas para cada tipo viral durante os 14 anos estudados 

estão dispostos no gráfico da Figura 29, sendo os valores apresentados na tabela 3. 

O vírus OC43 foi o coronavírus de circulação mais constante, presente em 12 anos dos 

14 estudados, sendo o vírus de maior ocorrência em 6 anos (1996, 1997, 2000, 2002, 2004, 

2007) (Tabela 6, Figura 30). Por outro lado, o vírus 229E, vírus de menor frequência entre os 

outros coronavírus estudados, não pode ser detectado em 6 anos e foi mais prevalente apenas 

A B 
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no ano de 1999. Este vírus não pode ser detectados por 3 anos consecutivos em nossa 

amostragem (2000-2002). O vírus HCoV-NL63 foi detectado em nossa amostragem a partir 

de 1998, sendo detectado em todos os anos seguintes analisados, circulando por 11 anos 

consecutivos. O coronavírus NL63 foi prevalente em apenas 3 anos estudados (1998, 2006, 

2008). O Vírus HKU1, por sua vez, pode ser detectado em nossa amostragem em 10 anos 

analisados estando ausente em apenas 4 anos estudados (1996, 1997, 2000 e 2002). 

 

Figura 29_Gráficos da frequência relativa dos 4 tipos de HCoV detectados em relação a cada ano de estudo. 

 
Representado na figura: HCoV NT_amostras positivas cujo tipos de HCoV não genotipados.  

FONTE: Góes LGB, 2012 

 

Tabela 5_Descrição do número total de amostras positivas por ano e seus respectivos tipos de coronavírus 

Pos NT: Amostras positivas por Real Time com tipo de HCoV não identificado. FONTE: Góes LGB, 2012 

Ano 
N

0
 total 

amostras 

N
0
 amostras positivos 

HCoV 
OC43 229E NL63 HKU1 NT  

1995 150 9 0 0 0 9(6%) 0 

1996 221 9 8(3.6%) 1(0.5%) 0 0 0 

1997 65 2 2(3.1%) 0 0 0 0 

1998 82 4 0 1(1.2%) 2(2.4%) 1(1.2%) 0 

1999 130 10 1(0.8%) 3 (2.3%) 2(1.5%) 1(0.8%) 3(2.3%) 

2000 185 12 6(3.2%) 0 4(2.2%) 0 2(1.1%) 

2001 121 7 1(0.8%) 0 2(1.7%) 2(1.7%) 2(1.7%) 

2002 167 23 19(11.4%) 0 1(0.6%) 0 3(1.8%) 

2003 283 29 5(1.8%) 1(0.4%) 1(0.4%) 9(3.2%) 13(4.6%) 

2004 412 34 15(3.6%) 2(0.5%) 9(2.2%) 2(0.5%) 6(1.5%) 

2005 434 48 14(3.2%) 3(0.7%) 3(0.7%) 17(3.9%) 12(2.8%) 

2006 751 80 15(2%) 1(0.1%) 41(5.5%) 16(2.1%) 19(2.5%) 

2007 790 86 39(4.9%) 4(0.5%) 10(1.3%) 6(0.8%) 28(3.5%) 

2008 514 48 10(1.9%) 0 18(3.5%) 8(1.6%) 17(3.3%) 

TOTAL 4305 401 135 16 93 71 105 
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A distribuição anual de cada um dos genótipos de coronavírus humano é apresentado 

na tabela 5 e na figura 30.  Foi possível observar uma variação anual quanto a ocorrência de 

cada tipo de coronavírus humano e a inversão de maior ocorrência de coronaviroses humanas 

pertencentes ao mesmo grupo (alfacoronavírus_229E/NL63 e betacoronavírus_OC43/HKU1) 

a cada ano (Figura 30). 

 

Figura 30_Gráficos da frequência relativa dos 4 tipos de coronavírus detectados em relação a cada ano de 

estudo. 

 
Legenda: N_ Total de amostras positivas, %_porcentagem de amostras positivas. 

 

A distribuição mensal de cada genótipo de coronavírus humano em relação a 

totalidade dos meses analisados é apresentada na figura 31 e 32. 

 A porcentagem de amostras positivas para HCoV-OC43 variou entre 0 a 100%, 

porém nos 2 meses apresentando positividade de 100% para OC43, apenas 1 amostra foi 

analisada. Este coronavírus esteve presenta em mais e 10% das amostras analisadas em 16 

meses de nosso estudo. O vírus HCoV-OC43 teve o maior número de amostras detectados nos 

meses de Maio e Dezembro de 2007, com 12 amostras positivas em cada mês e representando 

17.8% e 40.9% das amostras analisadas nos referidos meses. A alta ocorrência de HCoV-

OC43 obtido nestes meses possivelmente representam surtos de infecção. Considerando os 

valores acumulativos (“pool” de valores) do número total de amostras e de amostras positivas 

de meses similares dos 14 anos estudados, o coronavírus OC43 foi mais frequente no mês de 

dezembro, sendo detectado em 14 amostras das 140 coletadas neste mês (10%), seguido de 

setembro e maio com 4.2% de positividade em ambos os meses (10/237 e 29/686 

respectivamente). Este vírus pode ser detectado em todos os meses do ano considerando o 

total de período analisado. 
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Figura 31_Número mensal de amostras positivas para os 4 tipos de HCoV entre os anos de 1995 a 2001. 

 

 

 

 

 

Legenda: HCoV NT_amostras cujo genótipo de HCoV não foi identificado 

FONTE: Góes LGB, 2012 

 

 

 

 

1
0
4
 



 

 

 
105 

Figura 32_Número mensal de amostras positivas para HCoV  entre os anos de 2002 a 2008. 

 

 

Legenda: HCoV NT_amostras cujo genótipo de HCoV não foi identificado 

FONTE: Góes LGB, 2012 
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Tabela 6_Número de amostras positivas do valor acumulativopara cada tipo viral em meses similares dos 14 

anos analisadas. 

 

Mês N total N positivas OC43 229E NL63 HKU1 NI 

Janeiro 113 11 3 (2.7%) 0 2 (1.8%) 2 (1.8%) 4 (3.5%) 

Fevereiro 160 11 4 (2.5%) 0 4 (2.5%) 0 3 (1.9%) 

Março 402 32 9 (2.2%) 0 16 (4%) 4 (1%) 6 (1.5%) 

Abril 719 67 22 (3.1%) 0 23 (3.2%) 9 (1.3%) 17 (2.4%) 

Maio 686 52 29 (4.2%) 2 (0.3%) 4 (0.6%) 0 16 (2.3%) 

Junho 491 23 6 (1.2%) 1 (0.2%) 6 (1.2%) 5 (1%) 6 (1.2%) 

Julho 500 50 14 (2.8%) 5 (1%) 5 (1%) 21 (4.2%) 8 (1.6%) 

Agosto 350 52 9 (2.6%) 4 (1.1%) 10 (2.9%) 13 (3.7%) 19 (5.4%) 

Setembro 237 36 10 (4.2%) 2 (0.8%) 13 (5.5%) 7 (3%) 8 (3.4%) 

Outubro 238 21 4 (1.7%) 1 (0.4%) 6 (2.5%) 6 (2.5%) 5 (2.1%) 

Novembro 175 18 6 (3.4%) 0 4 (2.3%) 3 (1.7%) 6 (3.4%) 

Dezembro 140 22 14 (10%) 1 (0.7%) 0 1 (0.7%) 6 (4.3%) 

TOTAL 4211 395 130 (3.1%) 16 (0.4%) 93 (2.2%) 71(1.7%) 104 (2.5%) 
Representado na tabela o número de amostras analisadas  seguido da porcentagem %. 

NI_HCoV positivo por PCR Real Time não genotipados. 

Não foram considerados os dados das amostras coletadas no segundo semestre de 2000. 

FONTE: Góes LGB, 2012 

 

 

Figura 33_Distribuição do valor acumulativo mensal de amostras positivas em cada mês 

 

 
Na figura est~ao representados os gen’otipos detectados e n~ao identificados ( NT) 
 FONTE: Góes LGB, 2012 

 

O coronavírus humano HKU1 foi detectado em 0 a 25% amostras coletadas de um 

único mês. O maior número de detecções em um único mês foi obtido em julho e agosto de 

2005, com detecção deste coronavírus em 11.3% (7 de 62 amostras) e 9.2% (7 de 76 

amostras) das amostras analisadas respectivamente. Considerando o valor acumulativo de 
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detecções e a frequência de detecção em meses similares dos diferentes anos analisadas, o 

coronavírus humano HKU1 foi mais comumente detectado em amostras do mês de julho, 

agosto e setembro com 4.2%, 3.7% e 3% de amostras postivas. 

O vírus NL63 pode ser detectado em 0 a 50% das amostras analisadas em um único 

mês. O maior pico de detecção deste coronavírus, em relação ao número total de amostras 

postivas, ocorreu em setembro de 2006, onde 13 de 48 amostras analisadas foram positivas 

para este vírus (27% de amostras positivas). Este coronavírus também foi detectado em 50% 

das amostras coletadas do mês de novembro de 1999, sendo detectado em 2 das 4 amostras 

coletadas. Considerando o valor acumulativo de amostras coletadas e amostras positivas de 

um mesmo mês de todos os anos analisados, a maior frequência deste coronavírus foi obtido 

no mês de setembro, onde foram detectados 13 amostras positivas de 237 analisadas (5,5%). 

O coronavírus 229E, coronavírus menos frequente em nosso estudo, apresentou maior 

frequência de detecção em um único mês em setembro de 1999, estando presente em uma 

amostra de 6 analisadas. O maior número de amostras positivas em um único mês foi obtido 

em julho de 2005 onde foram detectados em 2 amostras das 62 coletadas. Considerando o 

valor acumulativo de amostras testadas e da frequência de detecção de meses similares, o 

coronavírus 229E foi mais comum nos meses de agosto, julho e setembro, com 1.1, 1 e 0.8% 

de amostras positivas. Em geral, este vírus pode ser detectado em apenas 1 amostra em cada 

mês quando presente, sendo o  número máximo de detecções em um único mês restrito a duas 

amostras. 

A circulação simultânea dos 4 tipos de HCoV em um único mês é raro, e ocorreu em 

apenas 2 meses do total de meses analisados (Agosto de 2006 e Março de 2008). A circulação 

simultânea de 3 tipos também é raro ocorrendo em apenas 3 meses de nosso estudo 

(Dezembro de 2003, abril de 2006 e abril de 2008). 

Por fim, foram realizados análises da distribuição de cada genótipo de coronavírus 

humano considerando os valores obtidos nas diferentes estações do ano dos 14 anos 

analisados. O coronavírus OC43 apresentou um pico de ocorrência, estando presente em mais 

de 10% das amostras em 3 estações individuais do total das estações analisadas, mais 

especificamente no verão de 2001-2002, detectado em 12.5%, inverno de 2002, com 20% de 

amostras positivas, e primavera de 2002 (52.9%). O maior número de detecções de HCoV-

OC43 em uma estação individual ocorreu em outono de 2007, onde 14 amostras das 263 

amostras analisadas foram positivas para este coronavírus (5.3%). 

A detecção de coronavírus HKU1 em amostras de uma única estação do ano variou de 

0 a 12.5%. Foram observados picos de ocorrência deste HCoV em amostras no verão de 1995 
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(12.5%), Primavera de 1995 e 1999 (8.3%), e no inverno de 2005 (9%), sendo  último 

representante do maior número de detecções de HCoV-HKU1 em uma única estação (17 

amostras positivas de 188 analisadas). 

O coronavírus NL63 foi detectado em 0 a 16.7% de amostras analisadas quando 

considerado a porcentagem em estações individuais. A maior porcentagem de positividade foi 

obtida na primavera de 1999 (16.7%), seguido do verão de 2004-2005 com 12.5% (1 amostra 

positiva de 8 analisadas). A estação do ano com maior número de detecções para este tipo 

viral ocorreu no Inverno de 2006, com 20 amostras positivas de 255 amostras testadas (7.8%). 

O coronavírus 229E, de menor ocorrência, apresentou positividade variável de 0 a 8.3%, e o 

maior número de detecções (N=3) ocorreu no inverno de 2005. 

 

 
Figura 34_ Distribuição sazonal dos diferentes genótipos de HCoV  nas estações anuais entre o ano de 1995 e 

2001  

 

 

(N: número de amostras). 

FONTE: Góes LGB, 2012 
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Figura 35_ Distribuição sazonal dos diferentes genótipos de HCoV  nas estações anuais entre o ano de 2002 e 

2008 

 (N: número de amostras analisadas). FONTE: Góes LGB, 2012 

 

 

 

A análise do valor acumulativo de amostras positivas para cada genótipo viral nas 4 

estações anuais indicou a estação com maior n;úmero absoluto de detecções assim como a 

estação com maior frequência de detecção para os diferentes genótipos analisados (Figura 

36). O maior número de amostras positivas para HCoV-OC43 foi observado no outono (61 

amostras_3,2%), sendo o HCoV mais frequente na primavera, detectado em 4.8% das 

amostras coletadas desta estação (28 amosras). O HCoV-HKU1 foi mais frequente no inverno 

(3.4%), mesmo mês do maior número de detecção (41 amostras positivas); HCoV-NL63 

apresentou maior frequência de detecção no verão, sendo detectado em 3.2% das amostras, 

sendo o maior número de detecções provenientes do outono com 37 amostras positivas.; e o 

coronavírus 229E apresentou  maior circulação no inverno e primavera (0.8% e 0.7% 

respectivamente), não sendo detectado no verão.  
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Figura 36_Análise da sazonalidade de detecção dos genótipos de coronavírus. Distribuição sazonal do valor 

acumulativo de detecções dos genótipos de HCoV nas 4 estações anuais 

 

FONTE: Góes LGB, 2012 

 

A análise do valor acumulativos de detecções dos diferentes genótipos de coronavírus 

em cada eestação anual indicou que o HCoV-OC43 é o coronavírus com maior número de 

detecções no outono (41% das amostras positivas), e na primavera (38%), HCoV-HKU1 no 

inverno (31%), e HCoV-NL63 no verão(41%) (Figura 37). 

 

Figura 37_Frequência relativa de detecção dos genótipos nas diferentes estações 

 
Número de amostras detectadas está indicado dentro do gráfico. FONTE: Góes LGB, 2012 
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4.7 Cultivo do coronavírus HKU1 de amostras brasileiras 

 

4.7.1 Descongelamento, manutenção e transferência de células para Insertos 

 

Após o descongelamento do criotubo contendo células HTBE (passagem2), as células 

foram transferidas para insertos (membrana de colágeno) após manutenção por 3 dias (Figura 

38) em frascos de cultura e imersos em meio de manutenção. Após transferência para os 

insertos, as células tiveram o meio de cultura modificado para meio de diferenciação celular, 

e rapidamente a morfologia da monocamada celular sofreu modificação visível (Figura 39). 

 

Figura 38_ Observação de células HTBE e seu crescimento após 3 dias.  

 

Amplificação de 50x em microscópio invertido. FONTE: Góes LGB, 2012 

 

 

Figura 39_Observação de células HTBE e seu crescimento após 8h em meio de diferenciação celular.  

 

Amplificação 50x. FONTE: Góes LGB, 2012 
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A grande maioria dos insertos apresentaram 100% confluência após 24h de 

manutenção em meio de diferenciação (Figura 40A, B), no entanto, alguns insertos, passaram 

a apresentar espaços vazios na monocamada (gaps) (Figura 40C, D). Também foram 

observados traços esbranquiçados na monocamada, aparentemente sem células, porém análise 

mais acurada mostrou se tratar de camadas de células sobrepostas. 

 
Figura 40_ Observação células HTBE em insertos apresentando 100% confluência. ( 

 

 

 

 

Magnificação 50x e  100X. FONTE: Góes LGB, 2012 

 

Legenda: A,C_amplificação de 50x; B,D_amplificação de 100x. Circulos indicam região com 

células em diferente profundidade; seta indica a formação de espaço vazio ou gap. 

 

4.7.2 Inoculação viral em células HTBE e ensaios de Imunofluorescência Indireta e PCR 

Real Time 

  

Foram realizados inoculações em duplicata de 7 amostras brasileiras (1,3,4,6,7,8,10), 

duas amostras controle positivos, cepas norte americanas de HKU1 denominados HKU1-10 e 

A B 

C D 
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HKU1- 18 previamente cultivados no mesmo tipo de cultura celular, e 2 controles negativos 

(denominado MOCKs) que foram apenas inoculados com meio DMEM 1%BSA. Os 

resultados da Imunofluorescência estão sumarizados no quadro 6. 

 

Quadro 6_Resumo do resultado obtido do ensaio de imunofluorescência. 

Legenda: +_positivo; -_negativo; MOCK_controle negativo. 

 

Foram obtidos resultados positivos em 6 duplicatas das 7 amostras brasileiras 

utilizadas na inoculação e nos controles de inoculação utilizando as cepas americanas (Figura 

41). O sinal de imunofluorescência apresentou diferentes características quanto a distribuição 

no inserto. Algumas amostras apresentaram infecções distribuídas aleatoriamente pelo inserto 

(ex: amostra Br4_Figura 42; e amostras Br8 e Br10_Figura 43C,D), enquanto que outras 

apresentaram células infectadas apenas nas margens do inserto (amostra Br3 e Br6_Figura 

43A). Amostras Br10, por apresentar o maior Ct no ensaio de Real Time PCR entre as 

amostras encaminhadas para EUA, foram inoculadas nos insertos apresentando condições de 

confluência menor do que 75% devido a presença de grande quantidade de Gaps na 

monocamada celular. No entanto, ainda com esta condição desfavorável, foi observada a 

presença de células infectadas (Figura 43D). Obtivemos um resultado negativo na 

imunofluorescência de culturas inoculada na amostra Br7 e nas culturas não inoculadas 

(Mock) (Figura 43B). 

 Foi possível observar, em magnificência de 250x de aumento, a distribuição das 

proteínas Spike presentes no citoplasma das células sítios de replicação viral, provavelmente 

distribuído pelo retículo endoplasmático, complexo de golgi e membrana celular, estando 

ausente no núcleo de células infectadas, característica do ciclo viral de todos os coronavírus. 

 

 

Identificação 

(ID) EUA 

ID Brasil / 

ano coleta 

Tipo de 

HKU1 

Resultado 

Imunofluorescência 

Natureza do sinal de 

positividade 

Br1 1246/06 HKU1-A + + 

Br3 2141/07 HKU1-A + + / margens do inserto 

Br4 1233/06 HKU1-A + + 

Br6 366/05 HKU1-C? + + / margens do inserto 

Br7 392/05 HKU1-B - - 

Br8 2398/07 HKU1-B + + 

Br10 1081/06 HKU1-A + + 

HKU1#18 X HKU1-A + + 

HKU1#10 X HKU1-A + + 

MOCK X X - - 
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Figura 41_Resultado do ensaio de imunofluorescência indireta amostras controle HKU1#10.  

 

 

Em azul o núcleo celular corado com DAPI, e em verde presença de antígenos virais referentes a proteína S 

“Spike” (fluorescência FITC). A_amplificação 25x; B_amplificação 50x; C_amplificação 250x. 

FONTE: Góes LGB, 2012 

 

Figura 42_Resultado do ensaio de imunofluorescência indireta amostras Br4.  

 

 

Em azul o núcleo celular corado com DAPI, e em verde presença de antígenos virais referentes a proteína S 

“Spike” observáveis pelo fluorescência FITC. A_amplificação 25x; B_amplificação 50x; C_amplificação 250x. 

FONTE: Góes LGB, 2012 

 

 

A 

B 

C 

A 

B 

C 
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Figura 43_Resultado do ensaio de imunofluorescência indireta com uso de células HTBE inoculadas com 

amostras brasileiras.  

 

 

A_Amostra Br3 com carcaterística infecções nas margens do inserto; B_Br7: amostras negativa; C_ Br-8, D_ 

Br-10: monocamada celular contendo Gaps porém apresentando infecção. Em azul o núcleo celular corado com 

DAPI, e em verde presença de antígenos virais referentes a proteína S “Spike”. Fotos com magnificência de 25x. 
FONTE: Góes LGB, 2012 

 

Com base nos resultados obtidos do ensaio de imunofluorescência, selecionamos os 

lavados de culturas inoculadas com 5 cepas brasileiras e as respectivas amostras originais 

para realização de ensaios de PCR Real Time. O referido ensaio pode ser utilizado para 

análise quanto ao possível aumento na concentração de vírus em diferentes dias após a 

inoculação, através de ensaios de Real Time específico e comparação direta dos valores Ct 

obtidos. A figura 40, resultante da reação de PCR Real Time na amostra Br4, exemplifica o 

resultado obtido no ensaio de PCR Real Time para cada amostra (Figura 44). 

Os resultados do ensaio de PCR Real Time obtidos para amostras originais utilizadas 

na inoculação (identificadas como 0 dias pós-infecção_0dpi) e para as lavagens diárias (1 a 5 

dias após a inoculação-1-5dpi) são apresentados na tabela 8. Foi possível detectar o aumento 

de até 3 logs na concentração viral obtida entre a amostra original e o lavado obtido de 2 a 3 

dias após a inoculação, demonstrando o sucesso da replicação de cepas brasileiras in vitro. O 

referido aumento foi demonstrado pela diferença de 9 unidades no valor Ct entre as amostras, 

A B 

C D 
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sendo cada unidade Ct equivalente a uma diferença de 10x na concetração de material 

genético alvo) (Comunicação pessoal, Prof. Dr. Samuel Dominguez). Em geral, os menores 

valores Ct, e consequentemente, a maior quantidade de material genético viral foram obtidos 

nas lavagens do terceiro dia pós-infecção (Tabela 7). 

 

Figura 44_Exemplo do resulto da PCR em Real Time da amostra e lavagens da inoculação com Br4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao lado o quadro apresentando a cor referência para cada amostra, a sua identificação e o valor Ct obtido. 

DPI_dias após-infecção.FONTE: Góes LGB, 2012 

 

Tabela 7_Resumo dos valores Ct obtidos nos ensaios de Real Time PCR.  

 

Apresentado na tabela: Identificação amostras / DPI_dias após-infecção / Valor Ct Ensaio Real Time /  

Pos_Posição da amostra em escala crescente considerando o valor Ct. Em vermelho o menor valor Ct obtido 

representando a maior concentração viral da amostra. 
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F
lu

o
re

sc
ên

ci
a 

Ciclo  



117 

 

 

4.7.3 2
0
 Inoculação viral em células HTBE e ensaios de Imunofluorescência Indireta e 

PCR Real Time 

 

Selecionamos lavagens de 3 ensaios de inoculação anterior para tentativa de passagens 

seriadas, e utilizamos como controle positivo as amostras originais de cada inoculação ( 

amostra Br1, Br8 e Br10). 

Uma vez que não foi observado diferenças na quantidade de sinal nos ensaios de 

imunofluorescência entre as amostras inoculadas, selecionamos a amostra Br1 por apresentar 

o menor valor Ct no ensaio de PCR em tempo Real, a amostra BR8 por ser positiva para 

coronavírus HKU1 genótipo B, ainda sem relato de cultivo, e a amostra Br10 por ter 

apresentado resultado positivo no ensaio de imunofluorescência indireta mesmo com a 

monocamada celular apresentando áreas sem células, e por ser a única amostra congelada em 

meio de cultura e soro fetal bovino, forma considerada ideal para manutenção da 

infectividade viral após o processo de congelamento e descongelamento da amostra 

(Comunicação pessoal, Prof. Samuel Dominguez).  

Para a passagem seriada, foram selecionadas amostras do terceito dia após a 

inoculação por apresentarem os menores valores Ct no ensaio de PCR Real Time, indicativo 

da maior concentração viral da amostra. Os resultados do ensaio de imunofluorescência para 

as diferentes amostras foram similares e pode ser exemplificado pelo resultado obtido para 

passagem seriada de vírus da amostra Br10 (Figura 45) 

Obtivemos resultados positivos na imunofluorescência para todas as inoculações 

exceto para os controles negativos. A inoculação realizada com a amostra Br10 gerou os 

melhores resultados no ensaio de imunofluorescência, apresentando uma elevada quantidade 

de células infectadas (Figura 46). De fato este resultado foi congruente com os valores Ct 

obtidos no ensaio de PCR Real Time, menor valor Ct entre as amostras do 5
0
 dias após a 

inoculação (18.6 Ct). 
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Figura 45_Resultado do ensaio de imunofluorescência indireta de células HTBE com lavagem Br10 (passagem 

seriada).  

 
 

Em azul o núcleo celular corado com DAPI, e em verde presença de antígenos virais rereferentes a proteína S 

“Spike” observáveis pelo fluorescência FITC. A_amplificação 25x; B_amplificação 50x; C_amplificação 250x 

FONTE: Góes LGB, 2012 

 

 

Figura 46_Resultado do ensaio de imunofluorescência indireta com uso de células HTBE inoculadas com 

amostras Br10.  

 

 
Em azul o núcleo celular corado com DAPI, e em verde presença de antígenos virais referentes a proteína Spike 

observáveis pelo fluorescência FITC. A_amplificação 25x; B_amplificação 50x; C_amplificação 250x 

FONTE: Góes LGB, 2012 

 

A 

B 

A 

C 

B 

C 



119 

 

 

Tabela8_Resumo dos valores Ct obtidos nos ensaios de Real Time PCR.  

 

 
DPI_dias pós-infecção;. Em vermelho o menor valor Ct obtido. BrW= amostra de 

inoculação anterior; BR2: amostras LNF original. X_resultado negativo 

Legenda. X= resultado negativo 

 

 

Os resultados obtidos no ensaio de PCR Real Time dos lavados das inoculações 

demonstraram o aumento da titulação viral, principalmente para amostras originais(Tabela 8). 

Este aumento foi bem evidente na amostra 10 original (Br10 S), cujos valores Ct da PCR 

aumentaram em até 10 unidades (de 28.35 para 17.58), demostrando, similarmente aos 

primeiros ensaios de inoculação um aumento de até 3 logs na quantidade de material viral 

inicial. A alta quantidade de vírus também foi ecvidenciado no ensaio de imunofluorescência 

indireta (Figura 46). Os valores obtidos para inoculações de vírus a partir de amostras de 

lavagens de inoculações anteriores geraram resultados positivos, porém não fico evidente o 

aumento da titulação viral, e sim apenas sua manutenção (amostras Br1,8,10 W) (Tabela 8). 

No geral, obtivemos o sucesso da replicação de cepas de HKU1 oriundos de todas as 

amostras utilizadas. Foi possível realizar, pela primeira vez, o cultivo e a propagação seriada 

do coronavírus HKU1 genótipo B, representando também o primeiro relato de cultivo de 

cepas brasileiras de HCoV-HKU1. O domínio da tecnologia de cultivo é parte essencial para 

o início de estudos a respeito de diferentes características biológicas deste vírus, 

principalmente por possibilitar a produção de uma grande quantidade de partículas virais 

infectantes. Como exemplo destes estudos podemos citar o sequenciamento de diferentes 

genes destes vírus, análises quanto aos receptores necessários para adsorção e penetração 

viral, estudos para geração de metodologias de detecção, entre outros. 
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4.7.4 Sequenciamento do gene “Spike” de isolados brasileiros de HCoV-HKU-1 

 

Com intuito de melhor caracterizar os isolados brasileiros de HKU1, e confirmar a 

circulação dos genótipos A e B de HKU1, foram realizados diferentes ensaios moleculares 

para amplificação do gene Spike. Até onde sabemos este é o primeiro estudo a realizar o 

sequenciamento do gene Spike de coronavírus humanos da América Latina. Foram 

selecionadas 2 amostras apresentado o  genótipo HKU1-A (amostras Br1 r Br10), e uma do 

genótipo de HKU-B (Amostra Br8) para sequenciamento do gene alvo.  

Os melhores resultados da PCR, caracterizados pela presença e/ou maior intensidade 

das bandas obtidas neste ensaio, foram gerados com uso da enzima “Phusion taq” 

(Finnzymes) (Figura 47A). Foram realizadas duas reações de amplificação separadas, uma 

para cada metade do gene S, e com uma pequena região consenso, permitindo a obtenção  da 

sequência completa do referido gene. Para a amplificação da metade 3’do gene, foram 

necessários a realização de duas reações de PCR, utilizando os mesmo oligos e o produto da 

primeira reação (Figura 47B).A amplificação do gene S em uma única reação foi funcional 

apenas com a enzima “Phusion taq”, e para as amostras BR1 e Br10. (Figura 48). 

 

Figura 47_Gel de agarose dos produtos da reação de PCR convencional do gene Spike.  

  

A_Primeira reação de PCR. B_Segunda reação PCR. Legenda: R1_reação da primeira metade do gene (F1-R4), 

R2_reação da segunda metade do gene S; Enzimas utilizadas Accuprime (Invitrogen, EUA) e Phusion taq 

(Finnzymes, EUA). Setas em azul indicam os produtos do gene Spike gerados.FONTE: Góes LGB, 2012 

A 

B 
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Figura 48_Gel de agarose dos produtos da reação de PCR convencional completo do gene Spike.  

 
 

Setas indicam os produtos gerados referente ao gene completo da proteína 

”Spike”. 

FONTE: Góes LGB, 2012 

 

 

Os resultados obtidos do sequenciamento dos produtos da PCR com uso de uma 

combinação de oligonucleotídeos sensos e consensos foram satisfatórios para grande maioria 

dos 14 oligos utilizados. Apesar da presença de gaps, pudemos sequenciar grande parte do 

gene para os 3 isolados. O resultado da relação filogenética obtida a partir do alinhamento e 

análise filogenética posterior está presente na figura 49. A análise confirmou a circulação dos 

subtipos A e B de HCoV-HKU1 no Brasil, resultado similar ao encontrado pela análise do 

fragmento de 173pb da polimerase realizado anteriormente. 
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Figura 49_Relação filogenética entre as sequências do gene Spike obtidos de isolados brasileiros e sequências 

de HKU1  

 

 

 
Legenda: Cons8_consenso da sequência obtida para amostra Br8; Cons1 ou 10_ consenso das sequências 

obtidas para as amostras Br1 e Br10. Seta: indicação da cepa brasileira sequenciada 

FONTE: Góes LGB, 2012 

 

 

 

4.8 Resultados Complementares 

  

Devido a realização de ensaios de detecção na totalidade da biblioteca de cDNA 

obtido de crianças atendidas no Hospital Universitário da Universidade de São Paulo, 

presente no Laboratório de Virologia Clínica e Molecular, sem a seleção prévia das amostras 

a serem testadas, realizamos inadvertidamente ensaios de detecção em múltiplas amostras 

coletadas em diferentes dias de um mesmo pacientes; amostras respiratórias de diferente 

natureza colhidas de um mesmo paciente (Swabs + lavado nasofaríngeo e amostra de saliva), 

 DQ415906 HCoV HKU1 strain N9 genotype A

 DQ415909 HCoV HKU1 strain N13 genotype A

 DQ415907 HCoV HKU1 strain N10 genotype A

 DQ415914 HCoV HKU1 strain N18 genotype A

 DQ415896 HCoV HKU1 strain N19 genotype A

 DQ415904 HCoV HKU1 strain N6 genotype A

 DQ415905 HCoV HKU1 strain N7 genotype A

 DQ415903 HCoV HKU1 strain N3 genotype A

 AY597011 HCoV HKU1A

 NC 006577 HCoV HKU1

 DQ415908 HCoV HKU1 strain N11 genotype A

 ConsBr1

 ConsBr10

 DQ415900 HCoV HKU1 strain N23 genotype A

 DQ415901 HCoV HKU1 strain N24 genotype A

 DQ415910 HCoV HKU1 strain N14 genotype A

 ConsBr8

 AY884001 HCoV HKU1B

 DQ415902 HCoV HKU1 strain N25 genotype B

 DQ415911 HCoV HKU1 strain N15 genotype B

 DQ415898 HCoV HKU1 strain N21 genotype C

 DQ339101 HCoV HKU1 strain N5P8 genotype

 DQ415899 HCoV HKU1 strain N22 genotype C

 DQ415913 HCoV HKU1 strain N17 genotype C

 DQ415912 HCoV HKU1 strain N16 genotype C

 DQ415897 HCoV HKU1 strain N20 genotype C

 AY585229 HCoV OC43 serotype OC43-Paris

 L14643 HOBOC43S HCoV OC43 spike protein

 NC 005147 HCoV OC43

 AY903456 HCoV OC43 strain 84020 Belgium

 JN129835 HCoV OC43 strain HK04-02

 JN129834 HCoV OC43 strain HK04-0198
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e amostras não respiratórias de swab ocular de pacientes com conjuntivite, que não 

compunham orignalmente a coorte de nosso estudo, porém componentes da mesma biblioteca 

de cDNA utilizado no estudo. Estas amostras não foram incluídas nos cálculos do N amostral 

e de ocorrência de coronavírus apresentados, porém algumas curiosidades puderam ser 

observadas. 

Foi possível verificar a presença de HCoV em amostras de um mesmo paciente com 

múltiplas coletas realizadas em um período de 7 dias a 6 meses, em um total de 13 pacientes 

durante todo o período analisado. Amostras de mesmo paciente, coletadas por um período 

igual ou menor do que 5 dias foram retiradas de nossa análise. Os resultados indicaram a 

manutenção da positividade na detecção do mesmo genótipo de coronavírus em um mesmo 

paciente em períodos de 5 a 20 dias, e infecções por diferentes coronavírus intercalados por 2 

a 6 meses. Foi possível ainda observar a detecção de dois diferentes tipos de coronavírus por 

um período de 11 dias, representando, até onde sabemos, o primeiro relato de liberação ou 

infecção prolongada por 2 tipos de coronavírus simultaneamente em um  mesmo paciente 

Durante a análise dos dados de ocorrência de coronavírus, identificamos a realização 

de ensaios moleculares de detecção em amostras respiratórias composto de swab somado a 

lavado nasofaríngeo ou saliva, coletados de mesmo paciente e no mesmo momento. 

Observamos a detecção de coronavírus em amostras de swab de 6 pacientes, sendo as 

amostras de salivas negativas. A positividade em ambas as amostras ocorreu apenas para 2 

pacientes, porém o menor valor Ct de Real Time foi encontrado na amostra de lavado (Ct35 

vs Ct38.9), indicando uma diferença na concetração do material viral em 1 log (1000x) . Duas 

amostras apresentaram resultados positivos para saliva e negativos para swab e lavado 

nasofaríngeo. 

Foram analisadas inadvertidamente 84 amostras de swab ocular de crianças com 

conjuntivite e atendidas no hospital universitário, sendo uma amostra positiva pelo ensaio de 

PCR Real Time Pancoronavírus, não sendo possível a identificação do genótipo do 

coronavírus detectado. 

Por fim, a observação da co-detecção de coronavírus humano e outros vírus 

respiratórios foi possível graças ao cruzamento de resultados da análise da presença de 

diferentes viroses respiratórias em algumas amostras similares de nosso estudo, realizado pela 

rotina de diagnóstico clínico do Laboratório de Virologia Clínica e Molecular, do 

Departamento de Microbiologia, Instituto de Ciências Biomédicas, da Universidade de São 

Paulo, gentilmente cedido pelo Prof. Edison Luiz Durigon. Foi possível verificar a co-

detecção de coronavírus humano com diferentes vírus respiratórios, como RSV, Vírus da 
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Influenza A e B, Adenovírus, e Parainfluenzavírus 1 e 2, em 126 das 401 amostras positivas 

para HCoV (31.5%), no entanto,  não foi possível confirmar em quantas amostras e para quais 

viroses respiratória, estas amostras foram especificamente analisadas, sendo considerado 

apenas a informação da detecção nas amostras quando disponível. 

A co-detecção mais comum ocorreu com o vírus respiratório sincicial (RSV), sendo a 

co-detecção OC43/RSV a mais comumente encontrada, presente em 31 amostras, seguido da 

detecção NL63/RSV (25 amostras).  Foram observados também co-detecções entre 

OC43/Adenovírus, OC43/Parainfluenza, OC43/Influenza, HKU1/RSV, HKU1/Influenza B, 

HKU1/adenovírus, NL63/InfluenzaA e B, e HCoV-229E/RSV. 

A co-detecção de diferentes genótipos de coronavírus humano também foi verificado, 

sendo observado em 19 amostras analisadas (4.7% das amostras positivas e 0.44% do total de 

amostras analisadas), apesar da ausência da confirmação da co-detecção por sequenciamento. 

Foram verificados co-detecções entre betacoronavírus e entre betacoronavírus e 

alfacoronavírus, sendo observado a co-detecção entre OC43/HKU1, HKU1/NL63 e OC43 

/NL63. 
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Até onde sabemos, o presente estudo representa a primeira análise quanto a ocorrência 

de HCoV por um período maior do que 2 anos em amostras brasileiras e o maior estudo 

longitudinal já realizado a respeito da circulação dos 4 tipos de HCoV em todo mundo. 

Estudos longitudinais da epidemiologia de coronaviroses são raros na literatura. Apenas um 

estudo envolveu a análise dos 4 tipos de coronavírus em um período de 4 anos (Ren et al., 

2011),  sendo os outros estudos restritos a 3 anos ou períodos menores (Dare et al., 2007; ; 

Dominguez et al., 2009; Gaunt et al., 2010; Kuypers et al., 2007; Lau et al., 2006; Leung et 

al., 2012; Regamey et al., 2008; Ren et al., 2011) (Apêndice 6). 

Em nosso estudo o RNA de coronavírus foi detectado em 9,3% (N=401) de 4305 

amostras analisadas distribuídas entre os 14 anos estudados (1995-2008), sendo detectado em 

em todos os anos analisados. A positividade geral obtida para HCoV em nosso grupo de 

estudo foi semelhante ao descrito na literatura em estudos epidemiológicos realizados em 

diferentes continentes, cujos valores podem atingir até 17% de positividade (Abdul-Rasool e 

Fielding, 2010; Bastien et al., 2005; Dare et al., 2007; Vabret et al., 2001; Esper et al., 2005; 

Ren et al., 2009; Talbot et al., 2009; Woo et al., 2009). Em 2 relatos utilizando a mesma 

metodologia de detecção de HCoV por Real Time PCR utilizado em nosso estudo, foi 

verificado a circulação de diferentes genótipos de coronavírus nos EUA, apresentandouma 

positividade de 6.3% (66/1043) e 5% (84/1683) (Dominguez et al., 2009; Kuypers et al., 

2007). 

Nos estudos realizados no Brasil, a frequência de positividade de coronaviroses variou 

entre 1,2% a 6,3% (Albuquerque et al., 2009; Bellei et al., 2008; da Silva Filho et al., 2012;  

Macedo, 2002; Perosa, 2004). Desta maneira, nosso resultado apresentou o maior índice de 

positividade para HCoV entre os estudos nacionais, porém apenas nos estudos mais recentes, 

a partir de 2009, foram  utilizados metodologias capazes de detectar os 4 tipos de HCoV, fator 

este que pode elevar o índice de positividade obtido.  

Os coronavírus humanos apresentaram aparente tendência de circulação no período de 

inverno e primavera, característica já descrita anteriormente na literatura mundial, englobando 

estudos realizados em países temperados (ex: EUA e países Europeus como Itália, Grã-

Bretanha Holanda) e países Sub-Tropicais e Tropicais (Chiu et al., 2005; Dominguez et al., 

2009; Kuypers et al., 2009; Lau et al., 2006; Leung et al., 2012; Mackay et al., 2012; Prill et 

al., 2012; Woo et al., 2005). 

Dados quanto a sazonalidade de coronavírus no Brasil são escassos e de difícil 

interpretação quando presentes. A ausência de análises e informações quanto a frequência 

mensal de ocorrência de HCoV, somado ao baixo número de amostras analisadas, a não 
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utilização de metodologia capaz de detectar os 4 tipos de coronavírus e o curto período 

analisado nestes estudos, torna difícil a comparação do padrão sazonal de HCoVs obtidos em 

território Nacional. Além disso, o fato de a sazonalidade anual variar consideravelmente, 

torna padrões de ocorrência em estudos realizados em períodos inferiores a dois anos  

insuficientes para tentar supor qualquer variação ou tendência sazonal. 

A análise dos dados apresentados em nosso estudo permitiu a observação de padrões 

de circulação viral, demonstrando por exemplo uma variação anual da presença e frequência 

dos diferentes genótipos de HCoV circulantes além de uma tendência de alternância da 

prevalência entre coronavírus de mesmo grupo. Dominguez et al (2012) sugerem que a 

característica da infecção com um determinado genótipo de coronavírus pode estimular a 

imunidade de proteção cruzada sobre uma infecção posterior por um diferente coronavírus de 

mesmo grupo antigênico (Dijkman et al., 2012), e talvez podendo gerar alguma pressão sobre 

a sazonalidade anual de um genótipo específico de coronavírus, no entanto, as causas das 

variações na circulação dos diferentes genótipos de HCoV não são conhecidas. 

A porcentagem de amostras positivas na análise absoluta (valor acumulativo) de 

coronavírus humanos detectados para cada mês similar dos 14 anos estudados, indicam uma 

maior circulação de HCoV nos meses de agosto, setembro e dezembro com 14.9%, 15.2% e 

15.7% das amostras analisadas sendo positivas. No estudo realizado por Bellei et al. (2008), 

na cidade de São Paulo, o coronavírus apresentou padrão sazonal, sendo detectado 

principalmente nos meses de julho e agosto, meses do inverno brasileiro (Bellei et al., 2008; 

Perosa, 2004); enquanto que no estudo de Macedo (2002) houve sazonalidade aparente em 

apenas 1 dos anos estudados, com detecções coronavírus principalmente entre julho e 

setembro em 1996 (inverno), e abril de 1997 (outono). Porém, os dados de maior ocorrência 

apresentados podem ser decorrentes do maior número de amostras coletadas nos referidos 

meses já que nos estudos não são informados o números de amostras analisadas a cada mês. 

Os estudos de Albuquerque et al. (2009) e Silva Filho et al. (2012) também não informam a 

frequência mensal de detecções de coronavírus.  

A análise de frequência de detecção obtido em nosso estudo indica que a infecção por 

coronavírus é mais comum nos meses de frio, geralmente distribuídos no inverno e na 

primavera, característica já descrita em estudos realizados em países temperados e em um 

estudo brasileiro (Bastien et al., 2005; Bellei et al., 2008; Dominguez et al., 2009; Gorse et 

al., 2009; Kuypers et al., 2007; Macedo, 2002; Moes et al., 2005; Talbot et al., 2009; Vabret 

et al., 2005; van der Hoek et al., 2005). Apesar desta tendência, foi possível detectar HCoV 

em meses das 4 estações do ano, indicando que o HCoV não apresenta uma distribuição 
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sazonal restrita como encontrado em países temperados. Outros estudos realizados em países 

tropicais e subtropicais demonstram a mesma característica (Chiu et al., 2005; Dare et al., 

2007; Lau et al., 2006). 

Uma vez que o ensaio de Real Time Pancoronavírus não é suficiente para a 

identificação do genótipo do coronavírus humano detectado, o método utilizado para 

genotipagem baseou-se, inicialmente, no sequenciamento dos produtos da PCR convencional 

utilizando a polimerase como gene alvo. O método em questão se mostrou menos sensível do 

que os ensaios de PCR Real Time Pancoronavírus, uma vez apenas 43.6% das amostras 

inicialmente positivas pelo ensaio de Real Time Pancoronavírus apresentaram resultado 

positivo pelo ensaio de PCR convencional, permitindo o sequenciamento dos produtos para 

genotipagem dos coronavírus. O uso dos ensaios adicionais de tipificação, como os ensaios de 

Real Time genótipo-específico descrito por Kuypers et al. (2007) e de nested PCR específico 

para cada genótipo de HCoV, elaborado no presente estudo, possibilitaram a genotipagem de 

73.8% do total de amostras positivas para HCoV, permanecendo 26.2% sem genótipo 

identificado. 

A ausência de tipificação do coronavírus humano detectado no ensaio de Real Time 

Pancoroanvírus, pode ser consequência da baixa quantidade de material viral inicial na 

amostra, uma vez que estas amostras apresentavam, em sua maioria, valores de Ct elevados 

no ensaio de PCR Real Time. A baixa concentração de cDNA viral pode ser decorrente do 

período e severidade da infecção, falhas nas etapas de extração e RT-PCR por ação de 

inibidores presentes nas amostras, ou mesmo degradação da amostra por problemas de 

armazenamento, contaminação com nucleases, ou sucessivos congelamentos e 

descongelamentos. 

Apesar da ausência de genotipagem para ¼ das amostras inicialmente positivas para 

coronavírus pelo ensaio PCR Real Time, a tipificação de aproximadamente 75% de nossas 

amostras positivas para HCoV, tornou possível realizar a mais ampla análise temporal, e no 

maior número de amostras, da circulação de cada um dos tipos de coronavírus humano em 

território nacional. O presente estudo também representa a maior análise temporal já realizado 

incluindo os 4 genótipos de coronavírus simultaneamente. O estudo de maior amplitude a 

respeito de coronaviroses humanas foi publicado em 2009 por Talbot et al. (2009) onde foram 

analisados amostras de 20 anos, porém a análise englobou apenas 3 tipos de HCoV, não 

sendo utilizados metodologias par a detecção de HKU1. O estudo de maior amplitude 

temporal a respeito da circulação dos 4 tipos de coronavírus analisou a circulação de 

coronavírus por apenas 4 anos (Ren et al., 2011). 
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Durante os 14 anos estudados, pudemos detectar variações anuais na circulação e na 

ocorrência de cada tipo de HCoV. Este padrão de alteração na circulação e ocorrência de cada 

tipo de coronavírus humano, em um mesmo estudo, já foi descrito anteriormente (Dare et al., 

2007; Gaunt et al., 2010; Ren et al., 2011; van der Hoek et al., 2010). 

Com base nos resultados obtidos no presente trabalho, ficou evidente que o estudo da 

ocorrência de coronavírus humanos em um período igual ou menor do que 2 anos pode não 

representar o padrão de circulação de cada tipo viral em uma determinada coorte e região 

geográfica. Por exemplo, o vírus OC43 apresentou-se como vírus de maior ocorrência nos 

anos de 1996 e 1997, estando ausente e com baixa ocorrência nos anos de 1995, 1998 e 1999 

respectivamente. Assim, tomando-se de base os anos de 1998 e 1999, este vírus seria 

considerado de baixa ocorrência, sendo que a análise mais ampla demonstra o inverso, já que 

este vírus foi o coronavírus de maior ocorrência em mais de 40% dos anos analisados. 

A co-circulação dos 4 tipos de coronavírus ocorreu em 6 anos dos 14 anos analisados 

(42%), sendo a circulação dos 4 tipos mais comum do que a circulação de 3 (21%) a 1 tipo de 

coronavírus anualmente. Este resultado foi similar ao resultado obtido por Ren et al. (2011) 

no estudo da circulação dos 4 genótipos deHCoV durante 4 anos. NO entanto, no estudo de 

Talbot et al. (2009), que analisaram a circulação de 3 genótipos de coronavírus em amostras 

coletadas durante um período de 20 anos, a detecção de 3 genótipos de HCoV em amostras 

coletadas em um mesmo ano ocorreu em apenas 3 anos analisados, sendo mais comum a 

detecção de 2 genótipos. Também observamos a co-circulação dos 4 genótipos de coronavírus 

simultaneamente em um determinado mês, que apesar de raro, já foi descrito anteriormente 

(Kuypers et al., 2007), ou mais comumente em uma mesma estação. 

O coronavírus humano OC43 foi o vírus de maior ocorrência em nosso estudo, 

presente em aproximadamente 3% das amostras analisadas. A maior predominância deste tipo 

de coronavírus perante aos outros é descrita na grande maioria dos estudos epidemiológicos 

realizados em diferentes partes do globo (Albuquerque et al., 2009; Dare et al., 2007; 

Dominguez et al., 2009; Gaunt et al., 2010; Gorse et al., 2009; Lau et al., 2006; Leung et al., 

2012; Prill et al., 2012; Ren et al., 2011; Sloots et al., 2006; Talbot et al., 2009). No Brasil, até 

o momento, este foi o vírus de maior ocorrência em 3 estudos, porém em apenas em um foi 

utilizado ensaio molecular capaz de detectar os coronavírus apenas recentemente descobertos 

NL63 e HKU1 (Albuquerque et al., 2009; Bellei et al., 2008; Macedo, 2002; Silva Filho et al., 

2012).  

No presente estudo foi possível observar a ocorrência de surtos de HCoV-OC43 em 16 

meses analisados, sendo este coronavírus detectado em mais de 10% das amostras analisadas. 
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Surtos de coronavírus OC43 já foram descritos anteriormente na literatura. Vabret et al. 

(2003) detectaram um surto de HCoV-OC43 na França, onde o coronavírus esteve presente 

em 6% das amostras analisadas em um período pouco maior do que um mês. 

O coronavírus OC43 apresentou maior frequência de detecção, considerando os 

valores acumulativos para cada mês, nos meses de dezembro, maio e setembro, e apresentou 

pico de ocorrência nas estações de outono, inverno, primavera e verão, dependendo do ano 

estudado. Considerando os valores acumulativos para cada um das quatro estações, o HCoV-

OC43 foi mais frequente do que outros tipos de coronavírus na primavera e no outono. Com 

base nos resultados obtidos, é possível que o padrão sazonal de circulação deste tipo viral no 

Brasil ocorra preferencialmente no outono e na primavera, diferentemente dos resultados 

obtidos em países temperados, com maior circulação deste tipo de coronavírus no inverno e 

na primavera (Arden et al., 2006; Chiu et al., 2005; Lai et al., 2007; Lau et al., 2006; Leung et 

al., 2012; Moes et al., 2005; Prill et al., 2012; Venter et al., 2011). Picos da infecção por 

OC43 no outono foram reportados em estudos realizados no EUA (Kistler et al., 2007), 

enquanto que Ren et al. (2011)  não observaram nenhum padrão sazonal para este coronavírus 

nos estudos realizados na China. 

O coronavírus NL63 foi o segundo coronavírus de maior ocorrência em nossa 

amostragem (2,2%). Dados da literatura descrevem a incidência de HCoV-NL63 em 

pacientes com ARI variando entre 0% e 16.3% (Abdul-Rasool e Fielding, 2010; Arden et al., 

2005; Esper et al., 2005; Kistler et al., 2007; Lien Do et al., 2011; Regamey et al., 2008; Ren 

et al., 2011; Sung et al., 2010; Vabret et al., 2005; van der Hoek et al., 2010). Este 

coronavírus foi detectado em amostras brasileiras em 3 estudos recentes, conduzidos na 

cidade de São Paulo, e no Rio de Janeiro, sendo detectado em 1.5 a 7.7% das amostras 

analisadas (Albuquerque et al., 2009; Cabeça e Bellei, 2012; da Silva Filho et al., 2012). A 

maior ocorrência deste vírus foi obtida no estudo conduzido com crianças apresentando 

fibrose cística (da Silva Filho et al., 2012). 

O coronavírus NL63 foi detectado em nossas amostras a partir de 1998, sendo 

circulante durante todos os anos seguintes de nosso estudo. Apesar de este vírus ter sido 

recentemente descoberto (Van der Hoek et al., 2004), o mesmo foi isolado em amostras 

coletadas em 1988 (Fouchier et al., 2004) e posteriormente foi verificado sua circulação em 

amostras de 1981 (Talbot et al., 2009). Estes resultados, somados a estudos moleculares e 

taxa evolucionária entre os tipos 229E e NL63, indicam que é provável que o coronavírus 

NL63 já esteja circulando entre a população humana a pelo menos 10 séculos (Abdul-Rasool 

e Fielding, 2010). Além disso, estudos conduzidos na década de 60 podem ter detectado este 
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genótipo viral uma vez que determinados vírus causadores de infecções respiratórias foram 

isolados de pacientes e caracterizados como coronaviroses por estudos de microscopia, porém 

apresentaram sorologia distinta entre as cepas 229E e OC43 conhecidas na época (Abdul-

Rasool e Fielding, 2010). 

O coronavírus NL63 não apresentou sazonalidade aparente.  Este vírus foi mais 

frequentemente detectado no mês de setembro considerando o valor acumulativo de amostras 

positivas e coletadas nos meses similares dos anos estudados, apresentou pico de ocorrência 

nas estações da primavera, inverno, outono, e verão, dependendo do ano estudado, e foi o 

coronavírus mais frequentemente detectado no verão. O resultado obtido em nosso estudo 

está de acorodo com  a conclusão obtida por Abdul-Rasool et al. (2010), que após a revisão 

de 15 estudos moleculares quanto a frequência deste tipo viral, concluíram que este vírus não 

apresenta predileção por estação específica, variações de temperatura, podendo ocorrer 

durante um ano completo. 

As metodologias moleculares utilizados no presente estudo não possibilitaram a 

diferenteciação quanto aos subtipos de cornavíorus NL63 circulantes no Brasil. Até o ano de 

2012, apenas 2 subtipos de HCoV-NL63 eram descritos na literatura. Recentemente, 

Dominguez et al (2012) descreveram a identificação de um terceiro subtipo de NL63, 

caracterizado como subtipo C, após sequenciamento de 16 genomas de isolados de NL63 

HCoV no Colorado, EUA. Os genótipos A e B foram previamente identificados em amostras 

clínicas da Europa (Fouchier et al., 2004; Pyrc et al., 2006; van der Hoek et al., 2004). Apesar 

disso, análises das sequ6encias deste novo subtipo de HCoV-NL63 indicam a viabilidade 

teórica de sua detecção pelos ensaios moleculares usados em nosso estudo. 

O coronavírus humano 229E foi raramente detectado em nossa amostragem estando 

presente em apenas 0.4% das amostras analisadas (N=16). Diferentes relatos da literatura 

apontam para a menor prevalência deste tipo de coronavírus perante os outros 3 tipos de 

HCoVs, tanto em estudos internacionais quanto nos estudos nacionais, variando entre 0 a 

9.8% das amostras analisadas em diferentes estudos (Albuquerque et al., 2009; Arden et al., 

2006; Bellei et al., 2008; Bosis et al., 2008; Canducci et al., 2008; Dominguez et al., 2009; 

Gaunt et al., 2010; Kuypers et al., 2007; Lu et al., 2012; Macedo et al., 2002; Perosa et al., 

2004; da Silva Filho et al., 2012; Leung et al., 2012; Mackay et al., 2012). Nos estudos 

moleculares realizados no Brasil, a maior positividade absoluta reportada para HCoV-229E 

foi de 1.4% das amostras analisadas (6/420 amostras analisadas) (Bellei et al., 2007; Macedo, 

2002), não sendo detectado no estudo de Albuquerque et al. (2009); e sendo detectado em 

apenas 1% das amostras do estudo de da Silva Filho et al (2012). Apesar do pequeno número 



132 

 

 

de detecções do coronavírus humano 229E apresentou maior circulação no inverno e na 

primavera, conforme anteriormente descrito na literatura (Lai et al., 2007). 

O coronavírus HKU1 foi detectado em 1.6% das amostras de nosso estudo. A 

literatura descreve a frequência de HKU1 variável entre 0% a 4,4% considerando estudos 

nacionais e internacionais, a apresenta distribuição global, já tendo sido detectado na 

Austrália, África do Sul, Brasil, China, Tailândia e países europeus como Suíça, França, Itália 

e Grã-Bretanha (Albuquerque et al., 2009; Bosis et al., 2008; Canducci et al., 2008; Dare et 

al., 2007; Dominguez et al., 2009; Esper et al., 2006; Gaunt et al., 2010; Kuypers et al., 2007;  

Leung et al., 2012; Mackay et al., 2012; Vabret et al., 2008; Venter et al., 2011) 

Nossos estudos indicaram uma maior circulação deste coronavírus nos meses de 

inverno (julho, agosto e setembro), sendo o principal coronavírus detectado nesta estação 

considerando os valores acumulativos. Estudos relatam a tendência de infecções pelo HCoV-

HKU1 no inverno  nos EUA, Hong Kong e Australia (Dominguez et al., 2009; Esper et al., 

2005;Kuypers et al., 2007; Lau et al., 2006; Mackay et al., 2012; Sloots et al., 2006) ou nas 

estações de inverno-outono em outro estudo realizado nos EUA (Kistler et al., 2007) e 

inverno-primavera em Hong Kong  e na China (Jin et al., 2011; Woo et al., 2005). No 

entanto, a ausência de padrão sazonal também foi observado por Gaunt et al. (2010), Gorse et 

al. (2009) e Prill et al. (2012) nos EUA; e Ren et al. (2011) ocorrendo na primavera, verão e 

inverno na China. 

No que se tem conhecimento, até junho de 2012, apenas 3 estudos nacionais haviam 

analisado a ocorrência de coronavírus HKU1, sendo um oriundo dos resultados deste trabalho 

(Albuquerque et al., 2009; Goes et al., 2011; da Silva Filho et al., 2012). Albuquerque et al. 

(2009) analisaram amostras de crianças com IRA e detectaram o HCoV-HKU1 em apenas 

0,49% das amostras analisadas (1/ 205) (Albuquerque et al., 2009). No estudo de da Silva 

Filho et al. (2012), conduzido em São Paulo, o coronavírus HKU1 estave presente em 3.9% 

de amostras, porcentagem similar ao encontrado no ano de 1995 em nossa amostragem (Goes 

et al., 2011). 

Até onde sabemos, nosso achado quanto a circulação de HCoV-HKU1 em amostras de 

1995 representou o segundo relato da presença de HKU-1 no Brasil e a detecção em amostras 

mais antigas analisadas até o momento em  toda literatura. Anteriormente ao nosso resultado, 

indícios da circulação de HKU-1 haviam sido encontrados em amostras Finlandesas coletadas 

entre os anos de 1996 a 1998, não sendo especificada a data exata da coleta da amostra 

positiva (Ruohola et al., 2009). Estes resultados vêm fortalecer o indício de que este tipo novo 

de coronavírus está circulando em humanos do continente Americano pelo menos desde 1995 
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e possivelmente já apresentavam distribuição mundial neste período. Apesar de recentemente 

descritos, existem indícios que os coronavírus NL63 e HKU-1 já haviam sido observados 

anteriormente, na década de 60, porém a ausência de técnicas moleculares na época e a perda 

das linhagens virais isoladas impossibilitaram a tipificação e provável identificação viral (van 

der Hoek et al., 2006). Os resultados obtidos nas amostras coletadas no ano de1995 pelo 

método de PCR convencional (Canducci et al., 2008) e Nested PCR-HKU1, foram  

publicados em Góes et al. (2011). 

Com intuito de melhor caracterizar isolados do coronavírus HKU-1 circulantes no 

Brasil, realizamos o cultivo de cepas brasileiras de coronavírus humano HKU1 em modelo 

celular utilizando células HTBE. O sucesso no cultivo foi evidente após a análise dos ensaios 

de imunofluorescência e ensaios de PCR Real Time, caracterizando o primero relato do 

cultivo de coronavírus humano HKU1-B, e o primeiro cultivo de cepas brasileiras. Assim 

como no estudo de Pyrc et al. (2010), primeiro e único relato até a presente data com o cultivo 

de coronavírus humano HKU1, não foi evidenciado nenhum efeito citopático nas 

monocamadas inoculadas apresentando aumento da concentração de material genético viral. 

A produção de vírions de HCoV-HKU1 foi evidenciado pela passagem seriada de vírus 

oriundos do primeiro ensaio de cultivo viral. 

O sequenciamento de produtos da PCR com alvo no gene polimerase, relizado após o 

ensaio de PCR convencional Pancoronavírus, indicaram a circulação dos 3 subtipos do 

genótipo de coronavírus HKU1. No entanto, segundo Woo et al. (2009),  a análise de um 

único gene para identificação do subtipo de coronavírus humano HKU1 não é suficiente, 

sendo necessário o sequenciamento de regiões de 2 diferentes genes entre nsp10 e 16 

(polimerase utilizada no presente estudo é nsp12), e entre o gene HE e N como o gene Spike. 

 No presente estudo só foi possível confirmar a circulação dos subtipos A e B, uma vez 

que sequências do gene Spike, necessário para a subtipagem segura, foram obtidos apenas 

para estes subtipos. A distribuição geográfica dos diferentes tipos de coronavírus HKU1 não é 

bem conhecida. Woo et al. (2005), através do sequenciamento completo de 22 linhagens de 

HKU1,  confirmaram a presença dos 3 genótipos em Hong Kong. Sloot et al (2006), com base 

na análise de um fragmento de 400pb da polimerase, constataram a circulação apenas do 

genótipo B de HKU1 na Austrália. Apesar de sequências do genoma completo de HKU1 

terem sido obtidos de apenas 2 diferentes localidades mundiais (Europa e Ásia) a análise de 

sequências do GenBank indicam que os 3 genótipos de HKU1 apresentam provável 

distribuição mundial (Woo et al., 2009). Resultados de nosso estudo confirmam a circulação 

de 2 genótipos de HKU1 na América do Sul (HCoV-HKU1-A, HCoV-HKU1B), sendo 
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possível ainda a circulação do subtipo C, quando levado em consideração resultados 

filogenéticos baseado apenas na análise do fragmentos do gene da polimerase viral obtida.  

A porcentagem de co-detecção entre HCoV e outros vírus respiratórios em nosso 

estudo foi similar ao encontrado no literatura (Arden et al., 2005; Esposito et al., 2006; 

Mackay et al., 2012; Kuypers et al., 2007), ocorrendo em aproximadamente 30% das 

amostras positivas. No entanto, uma vez que não foi possível confirmar em quantas amostras 

positivas e para quais viroses respiratórias estas amostras foram analisadas, consideramos 

apenas a informação da detecção nas amostras quando disponível, podendo assim não 

representar a frequência real de co-infecções. Estudos a respeito da ocorrência de co-

infecções entre coronavírus humanos e outras viroses respiratórias são descritos na literatura 

podendo representar de 0 a 75% das amostras positivas para HCoV (Albuquerque et al., 2009; 

Arden et al., 2005; Bellei et al., 2008; Canducci et al., 2008; Chiu et al., 2005; Dare et al., 

2007; Dominguez et al., 2012; Esper et al., 2005; Esposito et al., 2006; Kuypers et al., 2007; 

Mackay et al., 2012; Talbot et al., 2009; Sung et al., 2010). 

A observação de co-detecção de diferentes coronavírus humanos em uma mesma 

amostra, também pode ser observado em nosso estudo e já foram descritos na literatura, e 

podem ocorrer entre coronavírus de mesmo grupo ou de grupos diferentes (Dominguez et al., 

2009; Gaunt et al., 2010; Gorse et al., 2009; Kaiser et al., 2005; Prill et al., 2012; Sloots et al., 

2006; Vabret et al., 2008).  

Apesar de ainda não estar claro se casos de co-infecções de HCoV com outros vírus 

respiratórios, ou mesmo entre coronavírus, tem influência na maior severidade de sintomas 

clínicos respiratórios (Abdul-Rasool e Fielding, 2010; Esposito et al., 2006), a co-infecção em 

um mesmo paciente podem potencializar a geração de novas cepas virais através da evento de 

recombinação genética entre as linhagens virais (Abdul-Rassol et al., 2010). De fato, é 

provável que o coronavírus humano NL63 tenha sido originado de eventos de recombinação 

do coronavírus PEDV com um segundo coronavírus ancestral (Abdul-Rasool e Fielding, 

2010).  

A co-detecção de diferentes vírus respiratórios ou HCoV em uma mesma amostra 

podem representar uma co-infecção real ou apenas a liberação prolongada de um tipo viral 

oriundo de uma infecção anterior (Esposito et al., 2007; Kaiser et al., 2005), sendo difícil 

identificar qual dos vírus é responsável pela sintomalogia clínica. 

Devido a realização de ensaios de detecção na totalidade de amostras da biblioteca de 

cDNA do Laboratório de Virologia Clínica e Molecular, sem a seleção prévia das amostras a 

serem testadas, realizamos o ensaio de detecção em amostras coletadas de mesmo pacientes 



135 

 

 

porém em dias diferentes, amostras de um mesmo paciente de diferentes naturezas 

(Swabs+lavado nasofaríngeo vs amostra saliva), e amostras não respiratórias de swab ocular 

de pacientes com conjuntivite, que não compunham a coorte de nosso estudo. 

A detecção de coronavírus humano em amostras de um mesmo paciente, porém 

coletado em dias diferentes, pode demonstrar a liberação prolongada de vírus, a ocorrência de 

infecções persistentes, ou mesmo episódios de re-infecções (Chiu et al., 2005; Dominguez et 

al., 2012). Em nosso estudo foi possível verificar a presença de HCoV em amostras de um 

mesmo paciente com múltiplas coletas realizadas em um período de 7 dias a 6 meses. A 

liberação prolongada, ou a detecção prolongada, de coronavírus em amostras respiratórias já 

foi relatada em diferentes estudos (Chiu et al., 2005; Dominguez et al., 2007, 2012; Esper et 

al., 2005; Kaiser et al., 2005; van Elden et al., 2004). Esper et al. (2005) e van Elden et al. 

(2004) reportaram a detecção de RNA de coronavírus até 14 dias após a infecção. Kaiser et al. 

(2005) detectaram os coronavírus OC43 e NL63 em crianças de até um ano durante 3 

semanas consecutivas. Chiu et al. (2005) detectaram HCoV 229E durante 3 meses e 

Dominguez et al. (2012) relataram a detecção do HCoV-NL63 por pelo menos 5 a 10 meses, 

em indivíduos imunocomprometidos. Por fim, com base em nossos resultados, observamos 

pela primeira vez, até onde sabemos, a liberação ou infecção prolongada de um indivíduo 

positivo para dois diferentes genótipo de coronavírus (HCoV-HKU1/NL63) por um período 

de 11 dias, representando, até onde sabemos, o primeiro relato de liberação ou infecção 

prolongada por 2 tipos de coronavírus em um indivíduo infectado. 

Também observamos casos de re-infecções por diferentes genótipos de coronavírus 

humanos, em uma mesmo paciente, em um intervalo de 6 meses, sendo detectado até  3 

infecções por 2 diferentes coronavírus humanos neste período, com infecções intercaladas dos 

diferentes genótipos virais. 

Durante a análise dos dados de ocorrência de coronavírus, identificamos a realização 

de ensaios moleculares de detecção amostras respiratórias composto de swab / lavado 

nasofaríngeo  e saliva, coletados de mesmo paciente e no mesmo momento. Observamos que 

a detecção de coronavírus em amostras de swab/lavado nasofaríngeo se mostrou melhor para 

a detecção de coronavírus humano em 60% dos casos analisados, sendo ambas as amostras 

positivas, ou apenas a saliva positiva em 20% dos casos analisadas cada uma. Estes resultados 

podem ser consequência de uma fase inicial da infecção, onde o vírus ainda encontra-se na 

mucosa da boca, não tendo atingido, ou ainda, não gerando quantidades virais suficientes no 

trato respiratório superior no momento da coleta. Sendo assim, com base nos resultados 

obtidos, amostras compostos de Swab somado ao lavado nasofaríngeo são mais eficaz para a 
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detecção de coronaviroses quando comparado a amostras de saliva, certamente devido ao 

tropismo viral por células das vias aéreas superiores e inferiores. A ausência da informação de 

quando determinadas amostras eram compostas por lavado nasofaríngeo, swab nasofaríngeo, 

ou ambas, não parece importante, já que estas amostras são consideradas ideias para análise 

de vírus respiratórios, e não apresentam diferenças significativas na capacidade de detecção 

para os diferentes vírus (Sung et al., 2009). 

 Por fim, foram analisadas inadvertidamente 84 amostras de swab ocular de crianças 

com conjuntivite e atendidas no hospital universitário. Foi possível detectar 1 amostra de 

swab ocular positiva para coronavírus humano. Diferentes estudos relatam a presença de 

conjuntivite em pacientes positivos para coronavírus humano NL63 (van der Hoek et al., 

2004), no entanto, não foi encontrado na literatura relatos de tentativa de detecção de 

coronavírus em fluidos oculares de pacientes com amostras respiratórias positivas.  

Apesar de coronaviroses serem considerados importantes causadores de doenças 

respiratórias, a ausência de métodos de detecção adequados vem impedindo a realização vasta 

de estudos epidemiológicos dos 4 diferentes tipos de coronavírus humanos (Kuypers et al., 

2007). O método de detecção por Real Time utilizado neste estudo, se mostrou eficiente na 

detecção das 4 coronaviroses humanas circulantes no Brasil. Consideramos esta metodologia 

sensível, relativamente barata e rápida para a detecção dos 4 tipos de coronaviroses humana, 

uma vez que não é necessário realização de ensaio moleculares individuais de HCoV gerando 

uma economia de tempo, volume de amostra, e reagentes. Apesar desta vantagem, faz-se 

necessário o uso de equipamentos de custo relativamente alto, como o equipamento de real 

time PCR, além de ser necessária a realização de ensaios adicionais para genotipagem viral. 

Mesmo utilizando a combinação de 4 metodologias de detecção, composto por i.Real 

Time Pancoronavírus para triagem inicial, seguido de ii.PCR convencional, iii. 4 ensaios de 

Nested PCR, e iv. 4 ensaios de Real Time específico, não foi possível tipificar 26% de 

amostras inicialmente positivas para HCoV, não sendo possível identificar a qual grupo de 

coronavírus pertencem. 

O número de detecções para os coronavírus encontrado em nosso estudo encontra-se 

dentro da faixa de variação para a detecção em outros estudos nacionais e internacionais, 

utilizando técnicas moleculares sensíveis de detecção, demonstrando a grande importância da 

inclusão da detecção deste vírus em prática diagnóstica de agentes etiológicos virais. 

Diferenças na incidência dos tipos de HCoV entre nosso estudo e outros estudos da 

literatura podem ser consequência de diversos fatores como: (i). método de detecção 

empregado, devido a diferenças na sensibilidade de detecção entre os métodos de cultivo 
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viral, sorológicos e moleculares (Sizun et al., 1998), e mesmo métodos moleculares podem 

apresentar diferenças quanto a sensibilidade dependendo da técnica molecular (PCR 

convencional x PCR Real Time x Nested PCR) ou mesmo da  sensibilidade dos oligos 

utilizados no mesmo tipo de ensaios (Gerna et al., 2006’Chung et al., 2007); (ii). amplitude da 

metodologia empregada, sendo ou não capaz de detectar todos os 4 tipos de HCoVs descritos; 

(iii). características da população estudada como idade, doenças secundárias, características 

clínicas e severidade de sintomas (Infecção do trato respiratório superior ou inferior); (iv). 

natureza da amostra biológica (Heikkinen et al., 2002; Lambert et al., 2008; Lien Do et al., 

2011); (v). região geográfica, o que representa diferenças em parâmetros como umidade, 

altitude, características da estações do ano e (vi). período e amplitude temporal do estudo. 

Ainda se faz necessário a realização de estudos adicionais buscando entender o papel 

destes vírus na evolução de quadros clínicos em diferentes grupos de pacientes com diferentes 

gravidades de quadros respiratórios. Por fim, se faz necessário a realização de estudos 

envolvendo a pesquisa de coronavírus em diferentes regiões do Brasil para verificação de sua 

importância em regiões com climas diferenciados, como a região sul, norte e nordeste 

brasileiro. 

O presente estudo trousse diversos esclarecimentos quanto ao padrão de circulação 

dos 4 tipos de coronavírus em crianças com quadros de IRA. Além disso, também representa 

o primeiro isolamento e cultivo do genótipo B de HCoV- HKU-1, o primeiro cultivo de cepas 

oriundos da América Latina e o primeiro sequenciamento do gene Spike de isolados de cepas 

do Hemisfério Sul, o que pode vir a permitir a realização de análises evolutivas entre cepas de 

diferentes continentes. 
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1. O coronavírus humano OC43 foi o tipo viral de maior ocorrência absoluta e o vírus de 

maior circulação entre os coronavírus humanos na grande parte dos anos analisados, 

 

2. os coronavírus humanos OC43, NL63 e HKU1 apresentam aparente importância no 

quadro de infecções respiratórias sendo detectadas em aproximadamente 9% das 

amostras analisadas, 

 

3. coronavírus HKU1 e NL63 foram detectados em amostras coletadas em períodos 

anteriores a sua descoberta, demostrando que ambos já circulavam no Brasil 

anteriormente a sua descrição, 

 

4. dois  genótipos de HCoV-HKU1 circulam no Brasil (HKU1-A, HKU1-B), 

 

5. a ocorrência e a frequência de cada tipo de coronavírus no grupo estudado apresentam 

variação anual, 

 

6. é possível a co-circulação dos 4 tipos de coronavírus em um mesmo ano , estação ou, 

menos comumente, no mesmo mês; 

 

7. os coronavírus apresentam  tendência de circulação nos meses do inverno e primavera 

no entanto, podem ser detectados durante todo os meses do ano. 
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Apêndice 1. Alinhamento de nucleotídeos do fragmento da polimerase do coronavírus humanos OC43 

dos anos de 1995 a 2008 
                        10        20        30        40        50        60        70        80        90                  

               ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

NC005147 OC43  TGTGATCGTGCTATGCCAAACCTACTACGTATTGTTAGTAGTTTGGTATTAGCCCGAAAACATGAGACATGTTGTTCGCAAAGCGATAGG  

01_1996        .............................C............................................................  

21_1996        .............................C............................................................  

23_1996        .............................C............................................................  

39_1996        .............................C............................................................  

60_1996        .............................C............................................................  

64_1996        .............................C............................................................  

106_1996       ........................T....C............................................................  

11_1997        ..........................................................................................  

55_2000        .............................C............................................................  

143_2000       ..........................................................................................  

168_2000       ..........................................................................................  

169_2000       ~~~~~~.......................C............................................................  

182 2000       .............................C............................................................  

127 2001       ..........................................................................................  

01 2002        ..........................................................................................  

50_2002        .....................A....................................................................  

122_2002       .....................A....................................................................  

146_2002       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.........................................................  

147_2002       .....................A....................................................................  

149_2002       ..........................................................................................  

155_2002       ..........................................................................................  

157_2002       ..........................................................................................  

158_2002       .....................A....................................................................  

162_2002       .....................A....................................................................  

172 2002       ..........................................................................................  

417_2003       ..........................................................................C...............  

09_2004        ..........................................................................C...............  

42_2004        ..........................................................................C...............  

43_2004        .....................A....................................................................  

63_2004        ..........................................................................C...............  

77_2004        ..........................................................................C...............  

111_2004       ..........................................................................C...............  

131_2004       ..........................................................................C...............  

257_2004       ..........................................................................C...............  

363_2004       .....................A....................................................................  

391_2004       ..........................................................................................  

393_2004       .....................A....................................................................  

402_2004       .....................A....................................................................  

434 2004       .....................A....................................................................  

60_2005        .....................A....................................................................  

80_2005        .....................A....................................................................  

415_2005       .....................A....................................................................  

493_2005       .............................C............................................................  

504_2005       ~~~~~~...............A....................................................................  

590_2006       ..........................................................................................  

599_2006       ..........................................................................................  

736_2006       C..................................................................G......................  

753_2006       ..........................................................................................  

778_2006       ..........................................................................................  

783_2006       ..........................................................................................  

785_2006       ..........................................................................................  

1018_2006      ..........................................................................................  

1205_2006      ..........................................................................................  

1776_2007      .....................A....................................................................  

1814_2007      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~......................................................  

1844_2007      .....................A....................................................................  

1930_2007      .....................A....................................................................  

1967_2007      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.......................................  

1982_2007      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~......................................................  

1989_2007      .....................A....................................................................  

2472_2007      .....................A....................................................................  

3690_2008      .....................A....................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



157 

 

 

 

 

Apêndice 1. Alinhamento de nucleotídeos do fragmento da polimerase do coronavírus humanos OC43 

dos anos de 1995 a 2008 
 

 

 (Continuação) 

 

                       100       110       120       130       140       150       160       170        

               ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|... 

NC005147 OC43  TTTTATCGACTTGCGAATGAATGCGCACAAGTTTTGAGTGAAATTGTTATGTGTGGTGGCTGTTATTATGTTAAGCCTGGTGG  

01_1996        ...................................................................................  

21_1996        ...................................................................................  

23_1996        ...................................................................................  

39_1996        ...................................................................................  

60_1996        ......................................................................G............  

64_1996        ...................................................................................  

106_1996       ...................................................................................  

11_1997        ...................................................................................  

55_2000        ...................................................................................  

143_2000       ...................................................................................  

168_2000       ...................................................................................  

169_2000       ...................................................................................  

182 2000       ............................................................~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--  

127 2001       ...................................................................................  

01 2002        ...................................................................................  

50_2002        ...................................................................................  

122_2002       ...................................................................................  

146_2002       ...................................................................................  

147_2002       ...................................................................................  

149_2002       ...................................................................................  

155_2002       .................Ga.............................~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--  

157_2002       ...................................................................................  

158_2002       ...................................................................................  

162_2002       .....................G.............................................................  

172 2002       ...................................................................................  

417_2003       ...................................................................................  

09_2004        ...................................................................................  

42_2004        ...................................................................................  

43_2004        ...................................................................................  

63_2004        ...................................................................................  

77_2004        ...................................................................................  

111_2004       ...................................................................................  

131_2004       ...................................................................................  

257_2004       ...................................................................................  

363_2004       ..........................G........................................................  

391_2004       ...................................................................................  

393_2004       ..........................G........................................................  

402_2004       ..........................G........................................................  

434 2004       ...........................................................T..............A~~~~~~~-  

60_2005        ...................................................................................  

80_2005        ...................................................................................  

415_2005       ...................................................................................  

493_2005       ...................................................................................  

504_2005       ...................................................................................  

590_2006       ...................................................................................  

599_2006       ...................................................................................  

736_2006       ..............................................................G....................  

753_2006       ...................................................................................  

778_2006       ...................................................................................  

783_2006       ...................................................................................  

785_2006       ...................................................................................  

1018_2006      ...................................................................................  

1205_2006      ...................................................................................  

1776_2007      ...................................................................................  

1814_2007      ..........................G........................................................  

1844_2007      ...................................................................................  

1930_2007      ...................................................................................  

1967_2007      A..................................................................................  

1982_2007      ...................................................................................  

1989_2007      ...................................................................................  

2472_2007      .......................................~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~  

3690_2008      ...................................................................................  

 

 

 

 

 



158 

 

 

Apêndice 2. Alinhamento de nucleotídeos do fragmento da polimerase do coronavírus humanos NL63 

dos anos de 1995 a 2008 

 
                        10        20        30        40        50        60        70        80        90                  

               ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

NC005831 NL63  TGTGATAGAGCTTTGCCTAACATGATACGTATGATTTCAGCCATGGTGTTGGGCTCTAAGCATGTTAATTGTTGTACTGCAACAGATAGG  

158 1999       ..........................................................................................  

06_2000        ..........................................................................................  

51_2000        ..........................................................................................  

65_2000        ..........................................................................................  

26_2001        ..........................................................................................  

85_2002        ..........................................................................................  

212_2003       ..........................................................................................  

70_2004        ..........................................................................................  

76_2004        ..........................................................................................  

124_2004       ..........................................................................................  

139_2004       ..............................C.......................................................AG..  

238_2004       ..........................................................................................  

290_2004       ..........................................................................................  

317_2004       ..........................................................................................  

359_2004       ..........................................................................................  

369_2004       ..........................................................................................  

9_2005         ..........................................................................................  

78_2005        ..........................................................................................  

303_2005       ~~~~~~~~~.................................................................................  

555_2006       ..........................................................................................  

586_2006       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.....A....................................  

587_2006       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~...........................  

671_2006       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..........c.......................................................  

911_2006       ..........................................................................................  

994_2006       ........G..................................................A..............................  

1135_2006      ..........................................................................................  

1167_2006      ........g..................................................A..............................  

1176_2006      ..........................................................................................  

1195_2006      ..........................................................................................  

1221_2006      ..........................................................................................  

1281_2006      ..........................................................................................  

1283_2006      ..........................................................................................  

1286_2006      ..........................................................................................  

1288_2006      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.....................................................................  

1290_2006      ..........................................................................................  

1304_2006      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.....................................................................  

1639_2007      ..........................................................................................  

2871_2007      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~................................................  

2902_2008      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~................................................  

2903_2008      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~...................................................  

2977_2008      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~................................................  

2978_2008      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~................................................  

3090_2008      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.......A.............T.............................  

3671_2008      .......................................................................................... 
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Apêndice 2. Alinhamento de nucleotídeos do fragmento da polimerase do coronavírus humanos NL63 

dos anos de 1995 a 2008 (Continuação) 
 

 

 (Continuação) 

 

 

                       100       110       120       130       140       150       160       170        

               ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|... 

NC005831 NL63  TTTTATAGGCTTGGTAATGAGTTGGCACAAGTTTTAACAGAAGTTGTTTATTCTAATGGTGGTTTTTATTTTAAGCCAGGTGG  

158 1999       ...................................................................................  

06_2000        ...................................................A...............................  

51_2000        ...................................................................................  

65_2000        ...................................................................................  

26_2001        ...................................................................................  

85_2002        ...................................................................................  

212_2003       ...................................................................................  

70_2004        ...................................................................................  

76_2004        ...................................................................................  

124_2004       ...................................................................................  

139_2004       .......................................................C...........................  

238_2004       ...................................................................................  

290_2004       .................A.................................................................  

317_2004       ...................................................................................  

359_2004       ...................................................................................  

369_2004       ...................................................................................  

9_2005         ...................................................................................  

78_2005        ...................................................................................  

303_2005       ...................................................................................  

555_2006       ...................................................................................  

586_2006       ...................................................................................  

587_2006       ...................................................................................  

671_2006       ...................................................................................  

911_2006       ...................................................................................  

994_2006       ...................................................................................  

1135_2006      ...................................................................................  

1167_2006      ...................................................................................  

1176_2006      ...................................................................................  

1195_2006      ...................................................................................  

1221_2006      ...................................................................................  

1281_2006      ...................................................................................  

1283_2006      ...................................................................................  

1286_2006      ...................................................................................  

1288_2006      ..........................C........................................................  

1290_2006      ...................................................................................  

1304_2006      ...................................................................................  

1639_2007      ...................................................................................  

2871_2007      ...................................................................................  

2902_2008      ...................................................................................  

2903_2008      ...................................................................................  

2977_2008      ...................................................................................  

2978_2008      ...................................................................................  

3090_2008      ...................................................................................  

3671_2008      ...................................................................................  
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Apêndice 3 . Alinhamento de nucleotídeos do fragmento da polimerase do coronavírus humanos NL63 dos anos 

de 1995 a 2008 
 

 

 

 

 

                              10        20        30        40        50        60        70        80        90 

                     ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

AY597011 HKU1A      TGTGATCGTGCTATGCCAAATATTTTGCGTATTGTTAGTAGTTTAGTTTTGGCCCGCAAACATGAATTTTGTTGTTCACATGGTGATAGA  

AY884001 HKU1B      ...........C.........................................T..T.................................  

DQ339101 HKU1AB     ..........................................................................................  

DQ415912 HKU1 C N16  ..........................................................................................  

09 1995 GU904423     ~~~~~~~~~~~~..............................................................................  

37 1995 GU904424     ~~~~~~~~~~~~..............................................................................  

99 1995 GU904426     ~~~~~~~~~~~~.........................................T..T.................................  

90 1995 GU904425     ~~~~~~~~~~~~.........................................T..T.................................  

104_1995 GU904427    ..........................................................................................  

115_1995             ..........................................................................................  

169 1995 FJ9315341   ...........C.........................................T..T.................................  

89_1998              ...........C.........................................T..T.................................  

148_1999             ..........................................................................................  

50_2001              ...........C.........................................T..T.................................  

78_2001              ...........C.........................................T..T.................................  

77_2003              ...........C.........................................T..T.................................  

255_2003             ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.............................................  

269_2003             ..........................................................................................  

278_2003             ..........................................................................................  

279_2003             ..........................................................................................  

282_2003             ~~~~~~....................................................................................  

421 2003             ...........C.........................................T..T.................................  

399_2004             ...........C.........................................T..T.................................  

422_2004             ..........................................................................................  

286_2005             ...........C.........................................T..T.................................  

306_2005             ...........C.........................................T..T.................................  

308_2005             ...........C.........................................T..T.................................  

315 2005             ...........C.........................................T..T.................................  

321 2005             ...........C.........................................T..T.................................  

322 2005             ...........C.........................................T..T.................................  

334_2005             ...........C.........................................T..T.................................  

337 2005             ...........C.........................................T..T.................................  

366_2005             ..........................................................................................  

374_2005             ..........................................................................................  

383 2005             ...........C.........................................T....................................  

384_2005             ...........C.........................................T..T.................................  

386_2005             ...........C.........................................T..T.................................  

392 2005             ...........C.........................................T..T.................................  

393_2005             ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

427_2005             ...........C.........................................T..T.................................  

469_2005             ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.....C.C..........A......AT..T.................................  

1041_2006            ..........................................................................................  

1052_2006            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~...............................................................  

1081_2006            ..........................................................................................  

1109_2006            ..........................................................................................  

1199_2006            ..........................................................................................  

1233_2006            ..........................................................................................  

1246_2006            ..........................................................................................  

1266_2006            ..........................................................................................  

1287_2006            ..........................................................................................  

1293_2006            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..................................................................  

1299_2006            ~~~~~~A...................................................................................  

2141_2007            ..........................................................................................  

2151_2007            ...........C.........................................T..T.................................  

2398_2007            ...........C.........................................T..T.................................  
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Apêndice 3 . Alinhamento de nucleotídeos do fragmento da polimerase do coronavírus humanos NL63 dos anos 

de 1995 a 2008 (Continuação) 
 

 

 (Continuação) 

 

                             100       110       120       130       140       150       160       170        

                     ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|... 

AY597011 HKU1 A      TTTTATCGCCTTGCGAATGAATGTGCTCAAGTTTTGAGTGAAATAGTTATGTGTGGCGGTTGCTATTATGTTAAGCCTGGTGG  

AY884001 HKU1 B      ..C................................................................................  

DQ339101 HKU1 AB     ..C.......................A........................................................  

DQ415912 HKU1 C N16  ..C.......................A........................................................  

09 1995 GU904423     ...............................................................~~~~~~~~~~~~~~~~~~--  

37 1995 GU904424     ...............................................................~~~~~~~~~~~~~~~~~~--  

99 1995 GU904426     ..C............................................................~~~~~~~~~~~~~~~~~~--  

90 1995 GU904425     ..C............................................................~~~~~~~~~~~~~~~~~~--  

104_1995 GU904427    ...................................................................................  

115_1995             ...................................................................................  

169 1995 FJ9315341   ..C................................................................................  

89_1998              ..C................................................................................  

148_1999             ...................................................................................  

50_2001              ..C................................................................................  

78_2001              ..C............................................A...................................  

77_2003              ..C......................................................~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

255_2003             .............................C.....................................................  

269_2003             ...................................................................................  

278_2003             ...................................................................................  

279_2003             ...................................................................................  

282_2003             ...................................................................................  

421 2003             ..C................................................................................  

399_2004             ..C................................................................................  

422_2004             ..C.......................A........................................................  

286_2005             ..C................................................................................  

306_2005             ..C................................................................................  

308_2005             ..C................................................................................  

315 2005             ..C................................................................................  

321 2005             ..C................................................................................  

322 2005             ..C................................................................................  

334_2005             ..C................................................................................  

337 2005             ..C................................................................................  

366_2005             ..C.......................A........................................................  

374_2005             ..C.......................A........................................................  

383 2005             ..C................................................................................  

384_2005             ..C................................................................................  

386_2005             ..C................................................................................  

392 2005             ..C................................................................................  

393_2005             ~~~~~~.............................................................................  

427_2005             ..C................................................................................  

469_2005             ..C................................................................................  

1041_2006            ...................................................................................  

1052_2006            ...................................................................................  

1081_2006            ...................................................................................  

1109_2006            ...................................................................................  

1199_2006            ...................................................................................  

1233_2006            ...................................................................................  

1246_2006            ...................................................................................  

1266_2006            ...................................................................................  

1287_2006            ...................................................................................  

1293_2006            ...................................................................................  

1299_2006            ...................................................................................  

2141_2007            ....................................~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--  

2151_2007            ..C................................................................................  

2398_2007            ..C.................................~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--  
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Apêndice 4. Alinhamento de nucleotídeos do fragmento da polimerase do coronavírus humanos 229E 

dos anos de 1995 a 2008 

 

                        10        20        30        40        50        60        70        80        90                  

               ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

NC002645 229E  TGTGATAGAGCTATGCCCTCAATGATTCGTATGTTGTCGGCTATGATCTTAGGTTCTAAGCATGTCACATGTTGTACGGCTAGTGATAAA  

86_1998        ..........................................................................................  

145_1999       ~~~~~~....................................................................................  

414_2003       ...............................................T..........................................  

343_2004       ...............................................T..........................................  

358_2004       ...............................................T..........................................  

312 2005       ~~~~~~~~~.................................................................................  

395 2005       ..........................................................................................  

2236_2007      ...............................................T..........................................  

 

                       100       110       120       130       140       150       160       170        

               ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|... 

NC002645 229E  TTTTATAGACTTAGTAATGAGCTTGCTCAAGTTTTGACCGAGGTTGTTTATTCAAATGGTGGGTTTTATTTTAAACCTGGTGG  

86_1998        ...................................................................................  

145_1999       ...................................................................................  

414_2003       ...................................................................................  

343_2004       ...................................................................................  

358_2004       ...................................................................................  

312 2005       ...................................................................................  

395 2005       ...................................................................................  

2236_2007      ...................................................................................  
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Apêndice 5. Tabelas de amostras que apresentaram 100% de homologia nucleotídica no fragmento 

estudado, para HCoV HKU1, 229E e NL63 . Amostras similares foram retiradas das 

análises genealógicas. Amostras com * possuem sequenciamento adicional do gene 

spike. 

 

Amostra 
100% 

homólogas 
HCoV 

90_1995 
GU904425 (1) 

99_1995 GU904426 HKU1B 

169_1995 
FJ9315341 (17) 

89_1998 

HKU1B 

50_2001 

421_2003 

399_2004 

286_2005 

306_2005 

308_2005 

315_2005 

321_2005 

322_2005 

334_2005 

337_2005 

384_2005 

386_2005 

392_2005 

427_2005 

2151_2007 

104_1995 
GU904427 (13) 

1081_2006* 

HKU1A 

1246_2006* 

115_1995 

148_1999 

269_2003 

278_2003 

279_2003 

1041_2006 

1109_2006 

1199_2006 

1233_2006 

1266_2006 

1287_2006 

09_1995 
GU904423 (1) 

37 1995 GU904424 HKU1A 

422_2004 (2) 
366_2005 

HKU1C 
374_2005 

 

 

Amostra 
100% 

homólogas 
HCoV 

158_1999 (26) 

51_2000 

NL63 

65_2000 

26_2001 

85_2002 

212_2003 

70_2004 

76_2004 

124_2004 

238_2004 

317_2004 

359_2004 

369_2004 

9_2005 

78_2005 

555_2006 

911_2006 

1135_2006 

1176_2006 

1195_2006 

1221_2006 

1281_2006 

1283_2006 

1286_2006 

1290_2006 

1639_2007 

3671_2008 

2871_2007 (3) 

2902_2008 

NL63 2977_2008 

2978_2008 

994_2006 1167_2006 NL63 

86_1998 395_2005 229E 

414_2003 (3) 

343_2004 

229E 358_2004 

2236_2007 
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Apêndice 5b. Tabela de amostras que apresentaram 100% de homologia nucleotídica no fragmento 

estudado, para HCoV OC43 Amostras similares foram retiradas das análises 

genealógicas. 

Amostra 100%  homólogas HCoV 

11_1997 (3) 

143_2000 

OC43 168_2000 

172_2002 

50_2002 (12) 

122_2002 

OC43 

147_2002 

158_2002 

43_2004 

60_2005 

80_2005 

415_2005 

1776_2007 

1844_2007 

1930_2007 

1989_2007 

3690_2008 

363_2004 (2) 
393_2004 

OC43 
402_2004 

590_2006 (7) 

599_2006 

OC43 

753_2006 

778_2006 

783_2006 

785_2006 

1018_2006 

1205_2006 

417_2003 (7) 

09_2004 

OC43 

42_2004 

63_2004 

77_2004 

111_2004 

131_2004 

257_2004 

127 2001 (4) 

01_2002 

OC43 
149_2002 

157_2002 

391_2004 

01_1996 (6) 

21_1996 

OC43 

23_2996 

39_1996 

64_1996 

55_2000 

493_2005 
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País 
Grupo estudo 

Tipo de 
Amostra 

Método 
detecção 

(gene alvo) 

HCoV 
estudado 

Positividade 

N 
Co-infecçao 

HCoV 

Período do estudo 

Sazonalidade Referência 

Total 229E NL63 OC43 HKU1 Total Intervalo 

África do 
Sul 

 

< 6 anos com 
sibilância 

- 
Nested PCR 

(Pol) 
NL63 2,5% (6) - 2,5% (6) - - 242 - 

1a 
6m 

Maio2004 
- Nov2005 

Ausente 
Smuts et al., 

2008 

< 5 anos com 
IRA 

ANF Real Time 4 tipos 
4,42% 
(27) 

0,3% 
(2) 

2,1% 
(13) 

1,8% 
(11) 

0,2% 
(1) 

610 - 2a 
Jan2007-
Dez2007 

OC43 Inverno 
e Primavera / 
NL63 Verão e 

Outono 

Venter et al., 
2011 

Alemanha 
Pacientes 

hospitalizados 
ou externos 

SeNF 
RT-PCR / 
Real Time 

PCR  (M, N) 
NL63 

3,9% 
(69) 

- 
3,9% 
(69) 

- - 1756 - 2a 
Nov1999 - 
Out2001 

Inverno (pico 
10% 

amostras) 

van der Hoek 
et al., 2010 

Austrália 

Crianças com 
IRA 

- RT-PCR 
229E    
OC43 

5,5% 
(54) 

- - - - 984 - 3a 
Jul1996 - 
Jul1999 

Não 
informado 

Kusel et al., 
2006 

Pacientes com 
IRA 

93% LNF RT-PCR NL63 2% (16) - 2% (16) - - 766 - 
2a 
3m 

Nov2001 - 
Fev2004 

Pico NL63 
Inverno 
(3.1%) 

Arden et al., 
2005 

Pacientes com 
IRA (1 a 80 

anos; 78.9% < 
5 anos) 

ANF RT-PCR 4 tipos 
3,8% 
(11) 

0,3% 
(1) 

1,9% (6) 
4 

(1,3%) 
0 315 - 

Não 
infor-
mado 

2003-2004 

NL63 Outono-
Inverno / 

OC43 e 229E 
Primavera 

Arden et al., 
2006 

Pacientes < 5 
anos 

SNG RT-PCR NL63 
3,3% 
(18) 

- 
3,3% 
(18) 

- - 534 - 1a 
Jan2003 - 
Jan2004 

Não 
informado 

Lambert et al.,  
2007 

Crianças com 
IRA (79% < 5 

anos) 
ANF 

RT-PCR        
(Pan-Pol) 

4 tipos 
6,8% 
(22) 

0,3% 
(1) 

0 
3,4% 
(11) 

3,1% 
(10) 

324 
1 (OC43, 

HKU1, Mpv) 
4m 

Maio2004 
- Ago 2004 

HKU1 
predominante 

Inverno 

Sloot et al., 
2006 

Crianças e 
adultos com 
IRA (41% <1 

ano) 

ANF Real Time 4 tipos 
8,3% 
(74) 

0,45% 
(4) 

1% (9) 
3% 
(27) 

3,82% 
(34) 

888 - 5m 
Maio2004 
- Set 2004 

Pico 
prevalência 
no Inverno 
(Hemisfério 

Sul) 

Mackay et al., 
2012 

Bélgica 
Pacientes 

Hospitalizados 
com IRA 

SF, LBA, 
ANF 

RT-PCR 
(Pan_Pol) 

NL63  
229E  
OC43 

4,8% 
(15) 

0,3% 
(1) 

2,3% (7) 
2,3% 
(7) 

- 309 - 
1a 
2m 

Jan2003 - 
Mar2004 

OC43 e NL63 - 
Inverno e 
Primavera 

Moes et al., 
2005 

Continuação 

Apêndice 6. Tabela de estudos moleculares quanto à ocorrência de coronavírus humanos HCoV  

 

1
6
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Continuação 

País Grupo estudo 
Tipo de 
Amostra 

Método 
detecção 

(gene alvo) 

HCoV 
estuda-

do 

Positividade 

N 
Co-infec 

HCoV 

Período do estudo 

Sazonalidade Referência 

Total 229E NL63 OC43 HKU1 Total Intervalo 

Brasil 

Crianças e 
Adultos 

- Sorologia 229E 

3,2% 
Crianças 
- 26,2% 
Adultos 

3.2% - - - 321 - 2m 
Maio - 
Junho 
1969 

Não 
informado 

Candeias et al., 
1972 

7 dias-15 anos 
63% IRA, 

15,3% doença 
entérica, 

outros 

- 
PCR (Pol) + 
Nested PCR 

HKU1 
4 Tipos 3,8% (6) 0 0 0 

3,8% 
(6) 

169 - 9m 
Mar1995-
Dez1995 

Maioria 
Inverno 

Goes et al., 
2011 

Crianças com 
Chiado - SP / 
Crianças de 
creche - BA 

- 
RT-PCR e 

hibridização 
OC43   
229E 

2,5% 
(3/118) 

6,3% 
(18/286) 

0,5% 
(1/118) 
/ 0,3% 
(1/286) 

- 

1,6% 
(2/118)     

/       
6% 

17/286 

- 
118 SP 286 

BA 
- 

1a  /   
1a 
8m 

Maio1996 
- Abr1997 
/ Out1998 
- Jun2000 

Pico amostras 
positivas Jul e 

Ago / 
Ausência de 

padrão 
característico 
sazonalidade 

Macedo, 2002 

Adultos > 18 
anos com IRA 

LN 
RT-PCR e 

hibridização 
OC43   
229E 

4,2% 
(18) 

1,4% 
(6) 

- 
2,8% 
(12) 

- 420 - 
2a 
3m 

Jun2001 - 
Set 2003 

Não 
informado 

Bellei et al., 
2008 

Crianças com 
IRA Sup ou Inf 

SN 
Real Time 

(Dare et al., 
2007) 

4 Tipos 3,9% (8) 0 1,5% (3) 
1,9% 
(4) 

0,5% 
(1) 

205 - 
1a 
7m 

Mar2006 - 
Out2007 

Não 
informado 

Albuquerque 
et al., 2009 

Pacientes com 
Fibrose Cística 

< 17 anos 
- 

RT-PCR e 
Nested PCR 

(pol) 
4 tipos 

4,65% 
(19) 

0,1% 
(1) 

7,7% (8) 
5,8% 
(6) 

3,9% 
(4) 

103 - 1a 
Set2006 - 
Set 2007 

Não 
informado 

da Silva Filho 
et al., 2012 

Canada 

Crianças < 3 
anos com IRA 

ANF 
Real Time 

(N) 
NL63 3% (12)  12 (3%) - - 396 - 2a 

Dez2001 - 
Jan 2003 

Inverno ano1 
/ Primavera 
ano2 / sem 
amostras do 

Verão e 
Outono 

Boivin et al., 
2005 

Pacientes < 17 
anos 

pacientes 
hospitalizados 

ANF ou 
swabs 

RT-PCR 
(Pol) 

NL63 
2,1% 
(26) 

 
2,1% 
(26) 

- - 1240 - 1a 
Nov2002 - 
Dez2003 

Pico NL63 no 
Inverno (~ 7% 

em março) 

Bastien et al., 
2005 
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Continuação 

País Grupo estudo 
Tipo de 
Amostra 

Método 
detecção 

(gene alvo) 

HCoV 
estudado 

Positividade 

N 
Co-infecão 

HCoV 

Período do estudo 

Sazonalidade Referência 

Total 229E NL63 OC43 HKU1 Total Intervalo 

China 

Adultos com 
quadro 

respiratório        
(14-97 anos) 

SNG 
RT-PCR - 

Seq 
4 tipos 1% (87) 

0,2% 
(15) 

0,1% (8) 
0,6% 
(50) 

0,2% 
(14) 

8396 - 4a 
Maio2005-
Abril2009 

Picos a cada 2 
anos 

Ren et al., 
2011 

Crianças < 14 
anos com LRTI 

ANF PCR-Seq 
HKU1, 
NL63 

5,6% 
(49) 

 
3,81% 
(31) 

 
2,21% 
(18) 

877 - 3a 
Dez2006-
Nov2009 

HKU1 Inverno 
e Primavera / 

NL63 sem 
padrão 

Jin et al., 2011 

Adultos > 14 
anos com IRA 

(IVAS) 
ANF 

Real Time 
(N) 

4 tipos 
16% 
(157) 

9,8% 
(96) 

1,1% 
(11) 

4,3% 
(42) 

1,6% 
(16) 

981 - 2a 
Mar2009-
Fev2011 

Não 
informado 

Lu et al., 2012 

Corea 

< 5 anos com 
IRA TR inf 
(bql, pnm, 

crupe) 73% < 
2 anos 

 - 
RT-PCR 

(Pol) 

NL63 
229E 
OC43 

1,7% (9) 0 1,6% (8) 
0,2% 
(1) 

 515 - 5a 
Set 2000 - 
Ago 2005 

Não 
informado 

Choi et al., 
2006 

1 a 5 anos 
com chiado 
agudo (IVAI) 

ANF PCR 4 tipos 3,5% (8) 
0,9% 
(2) 

1,3% (3) 
1,3% 
(3) 

0 231 - 10m 
Feb 2006 - 
Nov 2006 

Não 
informado 

Chung et al., 
2007 

Coréa do 
Sul 

Crianças < 6 
anos 

ANF 
RT-PCR 

(Pol) 
NL63 

1,7% 
(14) 

- 
1,7% 
(14) 

- - 827 - 2a 
Abr 2004 - 
Abr 2006 

NL63 - 
Primavera e 

Inverno-2004 
e Primavera-

2006 
(ausente 

Inverno 05-
06) 

Han et al., 
2007 

Crianças com 
Crupe 

- RT-PCR NL63 
16,5% 
(30) 

- 
16,5% 
(30) 

- - 182 - 
4a 
5m 

Jan2005 - 
Jun 2009 

> prevalência 
NL63 inverno 

Sung et al., 
2010 

EUA 
Crianças < 5 

anos com IRA 
(IVAI / IVAS) 

LN Real Time 
NL63  
229E  
OC43 

4,9% 
(92) 

[8,4% 
(10) / 

3% (82)] 

0,43% 
(8) 

1,6% 
(30) 

2,9% 
(54) 

- 
1854 (119 
IVAI / 1735 

IVAS) 
- 20a 

Jul 1981-
Dez2001 

Pico Inverno 
(Jan) 

Talbot et al., 
2009 
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Continuação 

País Grupo estudo 
Tipo de 
Amostra 

Método 
detecção 

(gene alvo) 

HCoV 
estudado 

Positividade 

N 
Co-infecão 

HCoV 

Período do estudo 

Sazonalidade Referência 

Total 229E NL63 OC43 HKU1 Total Intervalo 

EUA 

Crianças com 
IRA 

ANF Real Time 4 tipos 5% (84) 
0,65% 
(11) 

2,2% 
(37) 

2% 
(34) 

0,12% 
(2) 

1683 1(NL63/229E) 1a 
Dez2004-
Nov2005 

Predominante 
Inverno 

Dominguez et 
al., 2009 

Crianças - 

Real Time 
(Pan-Pol) S 
e N NL63 

esp 

NL63 1% (92) - 1% (92) - - 9380 
5%    NL63 / 

229E 
3a 

Jan 2009 - 
Dez 2011 

Não 
informado 

Dominguez et 
al., 2012 

Crianças e 
adultos < 65 

anos 
- 

RT-PCR, 
Sorologia 

229E 
OC43 

8% (8) 5% (5) - 3% (3) - 100 - 5m 
Nov 1999 - 
Abr 2000 

Não 
informado 

Falsey et al., 
2002 

Crianças < 5  
anos com IRA 

[negativo 
outros vírus] 

SNF RT-PCR 
HKU1 e 

NH 
1% (9) - 0 - 

1% 
(9) 

1048 - 1a 
Dez2001 - 
Dez 2002 

HKU1 Inverno 
(5% das 

amostras do 
período) 

Esper et al., 
2006 

Crianças <16 
anos 

SNG 
Real Time 
(N e Pol) 

4 tipos 
1,8% 
(19) 

0 
1,14% 
(12) 

0,38% 
(3) 

0,28% 
(4) 

1055 - 2a 
Out2001-
Set 2003 

Não 
informado 

Talbot et al., 
2009 

23 dias - 17 
anos 

LN 
Real Time 

(Pol) 
4 tipos 

6,3% 
(66) 

0,07% 
(8) 

1,05% 
(11) 

1,82% 
(19) 

2,68% 
(28) 

1043 - 1a 
Out 2003 - 
Set 2004 

Inverno 
Kuypers et al., 

2007 

Adultos com e 
sem asma 

LN Viroship 4 tipos 9,8% (8) 0 4,9% (4) 
1,2% 
(1) 

3,7% 
(3) 

82 - 
3a 
2m 

Out 2001 - 
Dez 2004 

NL63 Inverno 
/  HKU1 
Outono-
Inverno /  

OC43 Outono 

Kistler et al., 
2007 

Crianças 
hospitalizadas 

< 5 anos 

Amos-     
tra Res-  
pirató-  

ria 

RT-PCR 
Pan-Pol / 

RT-PCR esp 
NL 

NL63 
8,8% 
(79) 

- 
8,8% 
(79) 

- - 895 - 1a 
Jan 2002 - 
Fev 2003 

Inverno (63% 
Jan-Mar) 

Esper et al.,  
2005 

Crianças < 5 
anos 

hospitalizadas 
+ Grupo C- 

SNG Real Time 4 tipos 

7,6% 
(113) / 
7,1% 
(53) 

1% 
(15) / 
0,4% 
(3) 

1,8% 
(26) / 
2,4% 
(18) 

3,9% 
(58) / 
2,7% 
(20) 

1,1% 
(17) 

/1,6% 
(12) 

2223 =1481 
+ 742 

2 (HKU1/ 
OC43);   1 

(NL63 / 229E) 
1a 

Dez2003-
Abr2004 / 
Out2004-
Abr2005 

OC43 Inverno 
NL63 

Primavera 
229E Inverno 

Prill et al., 
2012 
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Continuação 

País Grupo estudo 
Tipo de 
Amostra 

Método 
detecção 

(gene alvo) 

HCoV 
estudado 

Positividade 

N 
Co-infecão 

HCoV 

Período do estudo 

Sazonalidade Referência 

Total 229E NL63 OC43 HKU1 Total Intervalo 

EUA 
> 50 anos 

com doença 
pulmonar 

SNO PCR / Elisa 4 tipos 
14,6% 
(99) 

3,4% 
(23) 

1,2% (8) 
10% 
(68) 

0,1% 
(1) 

679 
1 (229E / 

OC43) 
8m 

Out 1998-
Maio1999 

Não 
informado 

Gorse et al., 
2009 

Finlândia 

Crianças 
hospitalizadas 
com croup ou 

chiado 

SNF 
RT-PCR     

(Pan-Pol) 

NL63  
229E  
OC43 

1,8% (4) 0 1,8% (4) 0 - 222 - 1a 
Out 2003 - 
Set 2004 

Não 
informado 

Rihkanen et 
al., 2008 

Crianças < 4 
anos 

ANF RT-PCR 4 tipos 6% (11) 0 3,6% (7) 1% (2) 
1% 
(2) 

194 - 2a 
Feb 1996 - 
Abr 1998 

Não 
informado 

Ruohola, 2009 

França 

Adultos e 
Crianças com 

IRA 
- RT-PCR 

229E   
OC43 

3,4% 
(12/348) 

1,4% 
(5) 

- 2% (7) - 348 - 7m 
Out 2000 - 
Abril 2001 

Não 
informado 

Vabret et al., 
2001 

Menores de 
20 anos 

AN 
RT-PCR      
(N, M) 

NL63 
229E 
OC43 

9,3% 
(28/300) 
e 0,5% 

(7/1427) 

0 
9,3% 

(28/300) 
0,5%      

7/1427 
 

1427 (229E 
e OC43) 

1 (NL63 / 
OC43) 

5m 
Nov 2002 - 
Abril 2003 

NL63 Inverno 
(18% fev) 

Vabret et al., 
2005 

Pacientes 
hospitalizados 
IRA (44% < 2 

anos) 

- 
RT-PCR       

(M) 
229E 
OC43 

6% (30) 0 - 
6% 
(30) 

- 501 - 2m 
Fev - Mar 

2001 
Não 

informado 
Vabret et al., 

2003 

61%< 5 anos ANF 
RT-PCR      
(N, S) 

4 tipos 
7,4% 
(10) 

0 1,5% (2) 
1,5% 
(2) 

4,4% 
(6) 

135 - 1m 
Fev-Mar 

2005 
Não 

informado 
Vabret et al., 

2006 

Crianças de 0 
- 16 anos 

[58.4% < 2 
anos] 

NA 
RT-PCR       
(M, N) 

4 tipos 
97 (9,8%  
/   1002) 

0,2% 
(2) 

3,3% 
(33) 

2,7% 
(27) 

3,8% 
(38) 

1002 

2 
(OC43/HKU1); 

1 (229E / 
NL63) 

9m 
Set 2004-
Maio2005 

Inverno e 
primavera - 

Pico fev 

Vabret et al., 
2008 

Grã-
Bretanha 

- 
ANF, AB, 

NA 
Real Time 4 tipos 

2,3% 
(267) 

0,3% 
(35) 

0,64% 
(75) 

0,95% 
(111) 

0,52% 
(61) 

11661 
2 

(OC43/NL63) 
3a 

Jul2006-
Jun2009 

Inverno 
Gaunt et al., 

2010 

Grécia 
2meses-

14anos / 1,6 a 
8,5 anos 

SF RT-PCR 4 tipos 2,9% (7) 
1,2% 
(3) 

0,8% (2) 
0,8% 
(2) 

0 
200+44 = 

244 
- 

1a / 
4m 

Jun 2003 - 
Maio 2004 
/ Dez2005 

- Mar 
2006 

Não 
informado 

Papa et al., 
2007 
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Continuação 

País 
Grupo 
estudo 

Tipo de 
Amostra 

Método 
detecção 

(gene alvo) 

HCoV 
estudado 

Positividade 

N 
Co-infecão 

HCoV 

Período do estudo 

Sazonalidade Referência 

Total 229E NL63 OC43 HKU1 Total Intervalo 

Holanda 

Pacientes 
com IRA 

(IVAS, IVAI) 

ANF, 
Oral, SF, 

LBA 
RT-PCR NL63 

1,6% 
(8) 

 
1,6% 
(8) 

 - 614 - 9m 
Dez 2002 - 
Ago 2003 

NL63 
Inverno/Jan-

Fev (7% 
amostras Jan) 

van der Hoek 
et al., 2004 

Pacientes 
com IRA 
(48% < 1 

ano/4 dias-
66 anos) 

- 
Real Time        

(N de NL63) 
NL63 

3,6% 
(5) 

 
3,6% 
(5) 

 - 139 - 1a 2m 
Nov 2000 
- Jan 2002 

NL63 
(Outono-
Inverno) 

Fouchier et 
al., 2004 

Pacientes 
com IRA 

LN, SNF, 
LBA 

Real Time 
(N) 

OC43 e 
229E 

11% 
(28) 

 -  - 261 - 
Não 

informado 
Não 

informado 
 

van Elden et 
al., 2004 

Crianças < 5 
anos com 

IRA TR 
inferior 

- Real Time 
NL63  
229E  
OC43 

13% (3)  -  - 22 - 6m 
Dez 2004 - 
Maio 2005 

Não 
informado 

Van de Pol et 
al., 2006 

Hong 
Kong 

Crianças < 18 
anos com IRA 

(87% < 6 
anos) 

ANF 

RT-PCR Pan-
Pol +  RT-
PCR esp + 
Real Time 

NL63 

NL63 
229E 
OC43 

4,4% 
(26) 

0,3% 
(2) 

2,6% 
(15) 

1,5% 
(9) 

- 587 - 1a 
Ago 2001 

- Ago 
2002 

OC43 Inverno 
/ NL63 

Primavera-
Verão 

Chiu et al., 
2005 

Infecção 
respiratória 

aguda 
ANF 

RT-PCR  (4 
reações 

específicas)- 
Seq 

4 tipos 
2,1% 
(87) 

0,1% 
(4) 

0,4% 
(17) 

1,3% 
(53) 

0,3% 
(13) 

4181 - 1a 
Abril2004-

Março 
2005 

HKU1 e OC43 
Inverno / 

NL63 verão-
outono 

Lau et al., 
2006 

Crianças IRA < 
18 anos 

ANF 
RT-PCR      

(Pan-Pol) 

NL63  
229E  
OC43 

2,6% 
(74) 

0,2% 
(6) 

0,6% 
(17) 

1,3% 
(37) 

0,5% 
(14) 

2803 - 2a 
Jan 2005 - 
Jan 2007 

NL63 Outono; 
OC43 Inverno 

Leung et al., 
2009 

Crianças < 5 
anos com IRA 

ANF e 
SN 

RT-PCR 
229E  
OC43 

3,8% 
(18) 

0,9% 
(2) 

- 
7% 
(16) 

- 225 - 1a 
Nov 2005 
- Out 2006 

OC43 Inverno 
e Primavera 

Sung et al., 
2009 

Crianças 
hospitalizadas 

< 18 anos 
ANF 

RT-PCR        
pan / 

Cultura 
4 Tipos 

2,5% 
(74) 

0,2% 
(6) 

0,6% 
(17) 

1,2% 
(37) 

0,5% 
(14) 

2982 - 2a 
Feb 2006 - 

Jul 2008 

OC43 Inverno 
/ NL63 
Outono 

Leung et al., 
2012 
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Continuação 

País Grupo estudo 
Tipo de 
Amostra 

Método 
detecção 

(gene alvo) 

HCoV 
estudado 

Positividade 

N 
Co-infecão 

HCoV 

Período do estudo 

Sazonalidade Referência 

Total 229E NL63 OC43 HKU1 Total Intervalo 

Itália 

Adultos com 
doença 

pulmonar 

esputo e 
AET 

RT-PCR 
NL63  
229E  
OC43 

17 0 2% (10) 
1,4% 
(7) 

- 510 - 1a 
Abr2004-
Maio2005 

Não 
informado 

Minosse et 
al., 2008 

Crianças < 12 
meses com 

chiado 
SNF Real Time 4 tipos 

3,53% 
(3) 

0 0 
2,35% 

(2) 
1,18% 

(1) 
85 - 6m 

Out 2005 - 
Mar 2006 

Não 
informado 

Bosis et al., 
2008 

Crianças IRA       
< 2 anos       /       
94% < 1 ano 

ANF 
RT-PCR - 
Seq (Pan-

Pol) 
4 tipos 

28 
(8,7%) 

0,3% 
(1) 

3,1% 
(10) 

3,4% 
(11) 

1,9% 
(6) 

322 - 2a 
Out 2004 - 
Set 2006 

Inverno e 
Primavera 

Canducci et 
al., 2008 

Pacientes 
com IRA 

ANF 
RT-PCR 

(Pan-pol, N) 

NL63  
229E  
OC43 

6,4% 
(53) 

1,7% 
(14) 

9 
(1,1%) 

3,3% 
(27) 

- 823 - 18m 
Dez 2003 - 
Maio 2005 

Inverno 
Gerna et al., 

2006 

Pacientes 
atendidos 
com IRA 

ANF 

RT-PCR 
(Pan-pol) + 
Cultura + 

DFA 

4 tipos 
9,1% 
(62) 

3,1% 
(21) 

2,2% 
(15) 

1,6% 
(11) 

2,2% 
(15) 

685 - 7m 
Nov 2005 

- Maio 
2006 

Inverno-
Primavera 

Gerna et al., 
2007 

Crianças 0-13 
anos com IRA 

70 
Swabs / 
30 ANF 

PCR (gene 
pol) 

- 
1,3% 
(3) 

0 
0,42% 

(1) 
0,85% 

(2) 
0 237 - 7m 

Out2006-
Abr2007 

Não 
informado 

Fabbiani et 
al., 2009 

Crianças 
Hospitalizadas 

com IRA (0-
139meses) 

LN 
RT-PCR, 
Nested 
NL63 

4 tipos 3% (7) 0 
0,4% 
(1) 

2,6% 
(6) 

0 227 - 1a 
Out 2004 - 
Set 2005 

Não 
informado 

Pierangeli et 
al., 2007 

Crianças < 15 
anos (41,6% < 
2 anos; 75% < 

5 anos) 

ANF Real Time 4 tipos 
3,8% 
(79) 

2,04% 
(42) 

0,97% 
(20) 

0,82% 
(17) 

0 2060 - 5m 
Nov 2003 

- Mar 
2004 

Não 
informado 

Esposito et 
al., 2006 

Japão 

Crianças < 2 
anos com bql 

 
Nested PCR 

(Pol) 
NL63 2,5% (3) - 

2,5% 
(3) 

- - 118 - 1a 
Out 2002 - 
Set 2003 

Inverno 
Ebihara et al., 

2005 

IRA (IVAS e 
IVAI) 

SNG 
RT-PCR e 

Nested PCR 
4 tipos 

13% 
(17) 

0 - 
7,63% 
(10) 

0 131 - 1a 
Ago2010-
Jul2011 

Não 
informado 

Kon et al., 
2012 

 
Crianças 

hospitalizadas 
com IRA 

SNG RT-PCR NL63 1,2% (5) - - 
1,2% 
(5) 

- 419 - 2a 
Jan 2002 - 
Dez 2003 

Detecção 
apenas em 
março (18% 

de amostras+ 

Suzuki et al., 
2005 
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Continuação 

País Grupo estudo 
Tipo de 
Amostra 

Método 
detecção 

(gene alvo) 

HCoV 
estudado 

Positividade % (N) 

N 
Co-infecão 

HCoV 

Período do estudo 

Sazonalidade Referência 

Total 229E NL63 OC43 HKU1 Total Intervalo 

Noruega 
Crianças < 5 

anos com IRA 
ANF Real Time 4 tipos 

12,7% 
(68) 

0 
4,5% 
(24) 

8,2% 
(44) 

0 536 - 8m 
Nov2006-
Jun2007 

OC43  
Inverno (25% 

Dez06) 

Kristoffersen et 
al., 2011 

Suécia 

< 10 anos 
com Sintomas 

infecção 
respiratória 

- 

RT-PCR 
(Pol, N); 

Real Time 
(N) 

NL63 6% (12) - 6% (12) - - 221 - 1a 6m 
Nov 2003 

- Maio 
2005 

Não 
informado 

Koetz et al.,  
2006 

Suiça 

Crianças < 1 
ano (1 

episodio IRA 
IVAI) 

- 
RT-PCR 

(Pol) 

NL63  
229E  
OC43 

16% 
(13) 

3,7% 
(3) 

7,3% 
(6) 

6% (5) - 82 
1 (OC43 
/NL63) 

- - 
Detecções 
Inverno e 
Primavera 

Kaiser et al., 
2005 

Crianças com 
IRA < 1 ano 
(media 6m; 

0,5-12meses) 

SN Real Time 4 tipos 
17,86% 

(20) 
2,68% 

(3) 
8% (9) 

6,25% 
(7) 

0,9% 
(1) 

112 - 5a 8m 
Abril 1999 
- Dez 2004 

Inverno e 
Primavera 

Regamey et al., 
2008 

Tailândia 

Crianças com 
Infecção 

Respiratória 
IVAI 

SNF 
RT-PCR             
(M, Pol) 

229E  
OC43 

4,4% 
(10) 

3,54% 
(8) 

- 
0,9% 
(2) 

- 226 
1 

(OC43/229E) 
1a 4m 

Mar 2002 
- Jul 2003 

Não 
informado 

Theamboonlers 
et al., 2007 

Todas idades 
/Hospital/ 

Pneumonia + 
Grupo C - 

SNF 
Real Time      
(N e Pol) 

4 tipos 

3% (82) 
- 3,4% 
(64) 

pnm / 
2,3% 
(18) 

controle 

0,53% 
(10) 
pnm 

0,42% 
(8) 

pnm 

1,85% 
(35) 
pnm 

0,63% 
(12) 
pnm 

1890 (pnm) 
+793 

Controle = 
2683 

- 2a 
Set 2003 - 
Ago 2005 

OC43 Inverno 
HKU1 Inverno 

Dare et al., 
2007 

Taiwan 

Crianças 
hospitalizadas 

< 15 anos 
(63% < 1 ano) 

ANF 
Real Time       

(N, pol) 
NL63 1,3% (7) - 

1,3% 
(7) 

- - 539 - 1a 
Maio2004 
- Abr2005 

> prevalência 
NL63 outono 

(5%) 
Wu et al., 2008 

Vietnã 

Crianças < 15 
anos com IRA 

(59% <  2 
anos) 

SNG e 
ANF 

RT-PCR     /     
Real Time 

NL63 
229E 
OC43 

7,7% 
(24) 

0,3% 
(1) 

6,8% 
(21) 

0,6% 
(2) 

- 309 - 4a 
Nov 2004 
- Jan 2008 

Não 
informado 

Lien Do et al., 
2011 

IVAI =Infecção via aérea inferior; IVAS= Infecção Via aérea Superior, Pol= Polimerase, Pan-Pon= ensaio de PCR pancoronavírus; ANF=Aspirado nasofaríngeo; AB=Aspirado bronqueal; AN=Aspirado nasal; 
AET=Aspirado endotraqueal; SNF=Swab nasofaríngeo; SeNF=Secreção nasofaríngea; SNG=Swab nasal e de garganta; SNO=Swab nasal e orofaríngeo; LNF=Lavado nasofaríngeo; LN=Lavado nasal; LBA=Lavado 
broncoalveolar; SF=Swab faríngeo; SN=Swab nasal; IRA=Infecção respiratória aguda; TR=Trato respiratório; bql=Bronquiolite pnm= pneumonia. 
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Anexo 1_Artigo publicado em periódico 

Goes LG, Durigon EL, Campos AA, Hein N, Passos 

SD, Jerez JA. Coronavirus HKU1 in children, Brazil, 

1995. Emerg Infect Dis. 2011;17(6):1147-8. 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 


