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rus na periferia de Belém. Aproximadamente 9% dos epi-
sódios de diarréia aguda estavam relacionados a rotaví-
rus, observando-se concomitância de outros enteropató-
genos no mesmo espécime em 50% dos casos. Denota-
ram-se em 12 crianças, no decurso do estudo, reinfec~ão
por rotavírus, o que pode significar o envolvimento' de
diferentes soro tipos. Demonstrou-se claramente que, nos
primeiros quatro meses de vida, as infecções inaparentes
predominam sobre as aparentes, o que sugere proteção
conferida provavelmente por anticorpos matemos trans-
feridos passivamente. Do ponto de vista clínico se deno-
tou maior severidade nos quadros de gastroenterite asso-
ciados a rotavírus, se comparados com aqueles de outra
etiologia; as desidrat~ões, em particular, prevaleceram
amplamente nas primeiras situações.

Há cerca de uma década que as diarréias infantis
agudas a vírus se têm constituído em objeto de estudo
no âmbito do Instituto EvandroChagas, Fundação SESP.

Os rotavírus assumem particular relevância nesse
contexto, tendo sido assinalados amplamente em comu-
nidades urbanas e indígenas da região amazônica.

Sucintamente são dispostos, a seguir, os mais ex-
pressivos resultados que emergiram das investigações le-
vadas a efeito nas populações acima configuradas:

a) ComWlidades urbanas na área de Belém, Pará,

Os primeiros achados de rotavírus no Brasil resul-
taram, efetivamente, de observações empreendidas no
ambulatório de pediatria da Santa Casa de Misericórdia,
no decurso de 1975 (1). De 25 espécimes fecais obtidos
de cri~ças diarréicas, esses agentes foram detectados em
4 (16%), a partir do uso da microscopia eletrônica e en-
saio imuno-enzimático ("ELISA ").

b) populações isoladas da Amazônia

No período de 1979 a 1980 urna investigação mais
abrangente foi desenvolvida (2), envolvendo hospitais
públicos e clínicas privadas da: cidade. Foram examina-
dos 369 indivíduos na faixa etária de O a 5 anos, com
quadro de gastroenterite aguda, ressaltando-se a ocorrên-
cia de rotavírus em 33,1 % d'as situações quer isoladamen-
te, quer asso,:iados a outros enteropatógenos. Nesse estu-
do utilizaram-se, de rotina, os métodos laboratoriais de
contra-imuno-eletro-osmoforese (CIEOF) e "EilSA ".

Demonstrou-se ainda, que as diarréias associadas a
rotavírus não exibem perfil sazonal quanto à sua ocor-
rência, e incidem mais freqüentemente em crianças per-
tencentes a famílias com padrão sócio-econômico alto.

Microssurtos familiares de diarréia associada a rota-
vírus na área de Belém, acometendo adultos e crianças in-
distintamente, também foram analisados (3), configuran-
do um padrão epidemiológico notoriamente singular.

De 1982 a 1986 desenvolveu-se um êstudo longitu-
dinal abrangendo cerca de 80 crianças (4) acompanhadas
desde o seu nascimento até os três anos, visando a aspec-
tos epidemiológicos e clínicos das infecções por rotaví-
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