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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 
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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 

 

 



 

32 

 

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). 

 



 

33 

 

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 



 

39 

 

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; 

Sizun et al., 1998 

NL-63 LLC-MK2, Vero E6, 

Vero B4, CaCo2 

LLC-MK2 e Vero: não aparente 

demorando 7 dias até o 

aparecimento de CPE pouco visível 

CaCo2: células arredondadas, 

destacadas, mortas contendo debris 

no sobrenadante, efeito forte 

Van der Hoek et 

al., 2006 

Herzog et al., 2008 

HKU-1 HAE / HTBE Ausente Pyrc et al., 2010; 

Presente estudo 

FONTE: Góes LGB, 2012 

 

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” 
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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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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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