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RESUMO 

 
Apesar de evidências sorológicas da circulação do vírus do oeste do Nilo (WNV) na 
Argentina, Colômbia e Venezuela, este vírus ainda não foi detectado na maioria dos 
países da América do Sul. Em 2009 e 2010 foi realizada uma investigação para a 
circulação de WNV em artrópodes, equídeos, ovinos e crocodilianos do Pantanal de 
Mato Grosso do Sul, Brasil. Um total de 4514 artrópodes e 90 amostras de soro de 
crocodiliano foi submetido ao isolamento viral e RT-PCR para detecção de flavivírus. 
Paralelamente, amostras de soro de 892 equídeos, 238 ovinos, 90 crocodilianos 
foram inicialmente submetidas ao ensaio de imunoabsorção por ligação enzimática 
de bloqueio de epitopos específico para flavivírus (ELISA de bloqueio). As amostras 
soropositivas foram sequencialmente submetidas ao teste de neutralização por 
redução de placas (PRNT90) para WNV e outros onze flavivírus que circulam no 
Brasil para confirmar a detecção de anticorpos neutralizantes específicos. O vírus 
Ilhéus foi isolado de espécimes de Ochlerotatus scapularis e potenciais novos 
flavivírus foram detectados em grupos de Culex chidesteri e Mansonia 
pseudotitillans. Todas as amostras de crocodilianos foram negativas no isolamento 
viral e RT-PCR. Todos os crocodilianos e ovinos foram negativos para a presença 
de anticorpos específicos para flavivírus por ELISA de bloqueio. Entre as 466 
(52,2%) amostras de soro de equídeo soropositivas no ELISA de bloqueio, 94 
(10,5%) foram soropositivas para o vírus Ilhéus, 57 (6,4%) para o vírus da encefalite 
de Saint Louis, 27 (3%) para o WNV, cinco (0,6%) para o vírus Cacipacoré e uma 
(0,1%) para o vírus Rocio usando PRNT90, com um critério de positividade a 
diferença de quatro vezes entre os títulos de anticorpos para todos os flavivírus 
testados. Não foram detectadas evidências sorológicas da circulação dos quatro 
vírus dengue, vírus da febre amarela, vírus Bussuquara ou vírus Iguape em 
equídeos na região. O presente estudo é o primeiro relato de evidência sorológica 
por PRNT90 da circulação de WNV no Brasil.  
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ABSTRACT 

 
Despite evidence of West Nile virus (WNV) activity in Colombia, Venezuela and 
Argentina, this virus has not been reported in most South American countries. In 
2009 and 2010, an investigation for WNV in arthropods, horses, sheep and caimans 
from the Pantanal, state of Mato Grosso do Sul, Brazil was conducted. A total of 
4514 arthropods and 90 caiman serum samples were submitted to viral isolation and 
RT-PCR for flavivirus detection. Concurrently, the sera of 892 horses, 238 sheep and 
90 caimans were initially tested using a flavivirus-specific epitope-blocking enzyme-
linked immunosorbent assay (blocking ELISA) for the detection of flavivirus-reactive 
antibodies. The seropositive samples were further tested using a plaque-reduction 
neutralization test (PRNT90) for WNV and other 11 flaviviruses that circulate in Brazil 
to confirm the detection of specific virus-neutralizing antibodies. Ilheus virus was 
isolated from Ochlerotatus scapularis pool and potentially novel flaviviruses were 
detected in Culex chidesteri and Mansonia pseudotitillans pools. No flavivirus 
genome was detected or arbovirus isolated from caiman blood. All caimans and 
sheep were negative for flaviviruses-specific antibodies using the blocking ELISA. 
Among 466 (52.2%) blocking ELISA-seropositive horse serum samples, 94 (10.5%) 
were seropositive for Ilheus virus, 57 (6.4%) were seropositive for St. Louis 
encephalitis virus, 27 (3%) were seropositive for WNV, five (0.6%) were seropositive 
for Cacipacore virus and one (0.1%) was seropositive for Rocio virus using PRNT90, 
with a criteria of ≥four-fold antibody titer difference. There was no serological 
evidence of Dengue viruses, Yellow fever virus, Bussuquara virus and Iguape virus 
infection in local horses. The present study is the first report of serological evidence 
using PRNT90 of WNV activity in Brazil. 
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Foto 4.7 --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Microplacas de PRNT90 para ROCV com a amostra de soro do equídeo 357 

em seis diluições em duplicatas. As placas formadas por ROCV foram 

marcadas em azul para facilitar visualização e contagem. O título de PRNT90 

para ROCV desta amostra foi de 1:160. Foto: Alex Pauvolid-Corrêa. 
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Foto 4.8 --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Microplacas de PRNT90 para CPCV com a amostra de soro do equídeo 331 em 

seis diluições em duplicatas. As placas formadas por CPCV foram marcadas 

em azul para facilitar visualização e contagem. O título de PRNT90 para CPCV 

desta amostra foi de 1:160. Foto: Alex Pauvolid-Corrêa. 
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Foto 4.9 --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Microplaca de isolamento viral em C6/36 com as amostras de grupos de 

mosquitos 294, 296 e 297 em duplicatas. ECP nos dois poços inoculados com 

a amostra MQ294. ECP observado em 6 dpi. Foto: Alex Pauvolid-Corrêa. 
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Foto 4.10 -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Microplaca de teste de placas em VERO mostrando formação de placas nos 

dois poços inoculados com a amostra MQ294. A presença de placas foi 

observada em 3 dpi. Foto: Alex Pauvolid-Corrêa. 
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Foto 4.11 --------------------------------------------------------------------------------------------

Inoculação da amostra MQ294 em VERO para confirmação do isolamento 

viral, mostrando mudança de coloração do meio de manutenção em virtude da 

alteração de pH no início do ECP em 2 dpi. Foto: Alex Pauvolid-Corrêa. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 OS ARBOVÍRUS 

O termo arbovírus, originário da expressão inglesa arthropod-borne virus, 

designa um grupo ecológico de vírus que se mantem na natureza devido 

principalmente à transmissão biológica de um vertebrado infectado a outro 

susceptível através de artrópodes hematófagos, bem como à transmissão 

transvoariana e venérea entre estes invertebrados. A principal propriedade que 

define os arbovírus, a transmissão biológica, é caracterizada pela infecção viral de 

artrópodes vetores durante hematofagia em hospedeiros vertebrados virêmicos, 

seguida de replicação viral nos tecidos destes artrópodes, e à transmissão viral 

destes artrópodes a hospedeiros vertebrados susceptíveis durante novo repasto 

sanguíneo (WHO 1985).  

Entretanto, apesar de menor relevância biológica, a ocorrência de 

transmissão mecânica, isto é, a transmissão vetorial entre hospedeiros vertebrados 

sem a replicação viral nos artrópodes hematófagos também já foi experimentalmente 

demonstrada em arbovírus (Hoch et al. 1985).         

Os arbovírus são descritos como um grupo de vírus que salvo em condições 

especiais não é transmitido entre hospedeiros vertebrados sem o intermédio de 

artrópodes vetores (Casals & Reeves 1959). 

Em um ciclo de transmissão, os arbovírus precisam encontrar condições para 

se replicar alternadamente em diferentes sítios em seus hospedeiros vertebrados e 

invertebrados de modo a permitir sua transmissão entre estes hospedeiros através 

da hematofagia do vetor. Quando artrópodes vetores se infectam através da 

hematofagia em hospedeiros vertebrados virêmicos, os arbovírus invadem as 

células do epitélio do intestino médio onde iniciam a replicação viral. Novas 

partículas virais são disseminadas pela hemocele através da hemolinfa e atingem as 

glândulas salivares onde ocorre nova replicação viral. Através dos dutos salivares 

novas partículas virais são eliminadas com a saliva, que ao ser secretada no 

próximo repasto sanguíneo, dão continuidade ao ciclo de transmissão (Clements 

2012).        
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Apesar disso, a transmissão direta entre vertebrados sem a participação de 

artrópodes, embora menos comum, vem sendo descrita em diferentes grupos de 

arbovírus (Kuno 2001). As formas mais comuns de transmissão direta são 

intranasal, oral, venérea e exposição de pele lesionada, córnea e mucosas, e as 

fontes de infecção incluem alimentos, aerossóis, secreções, urina, fezes, saliva, 

leite, pelos, penas e pele (Kuno & Chang 2005). Embora raramente documentada, a 

transmissão não vetorial de arbovírus vem sendo reportada em população humana e 

também em condições naturais e experimentais em populações animais (Chen & 

Wilson 2004; Austin et al. 2004; Nemeth et al 2006; Huyvaert et al. 2008; Foy et al. 

2011). 

Em ciclos arbovirais, artrópodes hematófagos susceptíveis participam como 

hospedeiro definitivo permanecendo infectado durante toda a sua vida e por isso são 

considerados vetores e reservatórios de arbovírus (Causey 1958).  

Os arbovírus são essencialmente vírus zoonóticos que circulam na natureza 

em ciclos de manutenção envolvendo artrópodes hematófagos e animais silvestres, 

principalmente aves, roedores e primatas não humanos, que participam como 

hospedeiros vertebrados amplificadores, isto é, quando infectados apresentam 

viremia por tempo e com carga viral suficiente para infecção dos artrópodes vetores 

(Weaver & Barret 2004). 

Salvo algumas exceções, animais domésticos e o homem não participam 

como hospedeiros amplificadores em ciclos de transmissão de arbovírus. Em alguns 

deles são considerados hospedeiros vertebrados terminais, isto é, são susceptíveis 

à infecção, mas quando se infectam não desenvolvem viremia por tempo ou com 

carga viral suficiente para participar do ciclo como fonte de infecção para os 

artrópodes vetores. Os hospedeiros terminais não mantêm o ciclo de transmissão na 

natureza e participam como hospedeiros em um ciclo abortivo de transmissão (WHO 

1985).  

Em alguns ciclos de transmissão de arbovírus pode haver mais de uma 

espécie participando como hospedeiro vertebrado amplificador. Entretanto, 

normalmente algumas espécies apresentam uma maior eficiência como hospedeiro 

amplificador do que outras. Essas espécies mais eficientes são consideradas o 
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principal hospedeiro vertebrado no ciclo de transmissão e são conhecidas como 

hospedeiros amplificadores primários, isto é, são preferencialmente utilizadas pelos 

vetores enzoóticos para hematofagia. Outras espécies que apresentam menor 

eficiência como hospedeiros amplificadores são chamadas de hospedeiros 

amplificadores secundários (Clements 2012).  

Entre as exceções em que o homem participa como hospedeiro amplificador 

está o vírus Chikungunya (Chikungunya virus ou CHIKV) e os genótipos endêmico-

epidêmicos do vírus Dengue (Dengue virus ou DENV), em que seres humanos 

participam como hospedeiros amplificadores primários em ciclos urbanos de 

transmissão (Vasilakis et al. 2008; Thiboutot et al. 2010). Entre os animais 

domésticos, estão o ciclo de transmissão rural do vírus da língua azul (Bluetongue 

virus ou BTV) em que bovinos participam como hospedeiros amplificadores 

primários e o ciclo de transmissão do vírus da encefalite equina venezuelana 

(Venezuelan equine encephalitis virus ou VEEV) em que equinos participam como 

hospedeiros amplificadores secundários (Barratt-Boyes & MacLachlan 1994; Weaver 

& Barret 2004). 

Apesar de não participar como hospedeiro amplificador em ciclos naturais de 

transmissão da maioria dos arbovírus, o homem através de seus padrões sociais e 

comportamento modifica as condições naturais influenciando diretamente na 

ocorrência e propagação das arboviroses (WHO 1985). A emergência e 

reemergência das arboviroses estão relacionadas a vários processos como a 

expansão geográfica da circulação viral, muitas vezes mediada por mobilidade 

humana, e a amplificação viral em áreas de presença humana através de ciclos 

envolvendo animais antrópicos ou domésticos. Com o aumento do deslocamento 

humano e comércio global, assim como a crescente urbanização de áreas silvestres 

e o aumento populacional os dois processos se mantêm em expansão (Weaver & 

Reisen 2010). 

À exceção do vírus da peste suína africana (African swine fever virus ou 

ASFV), a ausência de arbovírus compostos por ácido desoxirribonucleico (DNA) 

sugere que as altas taxas de mutação e consequente plasticidade genética dos vírus 

compostos por ácido ribonucleico (RNA) permitiram a este grupo a propagação em 

hospedeiros vertebrados e invertebrados (Weaver 2006). 



4 

 

Os arbovírus são classificados de acordo com suas propriedades antigênicas 

ou segundo suas características físico-químicas. A classificação antigênica dos 

arbovírus foi baseada principalmente em resultados de testes sorológicos, como a 

inibição da hemaglutinação (IH), fixação de complemento (FC) e teste de 

neutralização (NT) reunidos por Casals (1963). Os três primeiros grupos 

caracterizados foram designados pelas letras A, B e C, e os demais nomeados de 

acordo com a classificação taxonômica dos primeiros vírus isolados no respectivo 

grupo (Calisher & Karabatsos 1988).  

Atualmente, de acordo com o 9° Relatório do Comitê Internacional para 

Nomenclatura Viral, os arbovírus estão taxonômicamente classificados em diversas 

famílias como Asfarviridae, Orthomyxoviridae, Rhabdoviridae, Reoviridae, 

Flaviviridae, Togaviridae e Bunyaviridae (King et al. 2012). 

De aproximadamente 535 espécies que estão registradas no Catálogo 

Internacional de Arbovírus e outros Vírus de Vertebrados que reuniu todos os 

arbovírus e outros vírus de vertebrados conhecidos em meados da década de 1980, 

aproximadamente 100 possíveis arbovírus foram isolados a partir de amostras de 

animais selvagens, 40 de amostras humanas, 30 em animais sentinelas e 20 de 

animais domésticos. Entre os hospedeiros invertebrados, aproximadamente 185 

foram isolados em amostras de mosquitos, 85 de carrapatos e 45 em outros 

artrópodes vetores (Karabatsos 1985).  

Apesar de a cerca de 100 arbovírus serem conhecidos por infectar humanos e 

40 animais domésticos, muitas destas arboviroses caracterizadas por síndromes 

sistêmicas inespecíficas ou pela baixa incidência, frequentemente permanecem sem 

identificação mesmo em países com maior apoio laboratorial para os diagnósticos, o 

que causa uma subnotificação dos casos (Brés 1988).  

Com relação às regiões geográficas aonde os arbovírus vêm sendo isolados, 

dos aproximadamente 510 arbovírus catalogados na década de 1980, 125 foram 

isolados no continente africano, 115 na América do Sul, 100 na Ásia, 60 na América 

do Norte, 50 na Oceania, 40 na América Central e Caribe e 20 na Europa 

(Karabatsos 1985). Desde então arbovírus ainda desconhecidos vêm sendo 
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descritos em todo o mundo. Apenas na Amazônia brasileira foram isolados até 1998 

mais de 180 arbovírus e outros vírus de vertebrados (Vasconcelos et al. 2001). 

A maioria das infecções por arbovírus desenvolve um quadro assintomático e 

que quando clínico, evoluem para um quadro com sinais clínicos e sintomas 

inespecíficos como febre, cefaleia e fadiga. Entretanto, algumas espécies de 

arbovírus podem acometer o sistema nervoso central levando a desordens 

neurológicas em populações humana e animal (Weaver & Barret 2004). 

  

1.1.1  Importância para a saúde pública  

1.1.1.1 No mundo 

Atualmente, as arboviroses são um importante problema de saúde pública em 

todo o mundo. Apenas na última década, grandes epidemias por arbovírus 

emergentes e reemergentes sem precedentes e algumas delas apresentando um 

perfil epidemiológico não usual, foram reportadas na Ásia, Europa, África e Américas 

(Kuno & Chang 2005).  

Na Ásia em 2006, uma epidemia de encefalite causada pelo vírus da 

encefalite japonesa (Japanese encephalitis virus ou JEV) abrangendo 37 cidades e 

uma taxa de fatalidade de aproximadamente 30% foi reportada na China (Wang et 

al. 2007). No mesmo ano, uma grande epidemia causada pelo CHIKV ocorreu na 

Índia. Aproximadamente 1,25 milhões de casos suspeitos de oito diferentes 

províncias foram reportados no país (WHO 2006).  

Durante o verão europeu em 2007, CHIKV também foi considerado causa 

primária de uma epidemia envolvendo mais de 330 casos clínicos suspeitos no norte 

da Itália (Angelini et al. 2008). Três anos depois, em 2010, na segunda maior 

epidemia causada pelo vírus do oeste do Nilo (West Nile virus ou WNV) na Europa e 

pela primeira vez na Grécia, 262 casos clínicos foram reportados com 197 (75%) 

casos de 11 distritos diferentes com acometimento neurológico (Danis et al. 2011). 

Em 2007 na África, uma epidemia pelo vírus da febre Rift Valley (Rift Valley 

fever virus ou RVFV) com mais de 740 casos confirmados, com 230 fatais, foi 
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reportada no Sudão. Estima-se que aproximadamente 75.000 foram infectados. Ao 

contrário do usualmente observado em epidemias por RVFV, epizootias na região 

foram observadas após os casos humanos (Hassan et al. 2011). Em 2010, na maior 

epidemia pelo vírus da febre amarela (Yellow fever virus ou YFV) já registrada em 

Uganda, foram reportados aproximadamente 180 casos clínicos suspeitos, com 45 

casos fatais (Wamala et al. 2012).  

Em 2003, durante epidemia por WNV na América do Norte foram reportados 

nos Estados Unidos da América (EUA) mais de 9.850 casos clínicos, com 262 casos 

fatais. Casos clínicos foram reportados em 46 estados da federação (CDC 2012). Na 

América do Sul, uma grande epidemia de encefalite causada pelo vírus da encefalite 

de Saint Louis (Saint Louis encephalitis virus ou SLEV) foi reportada pela primeira 

vez na Argentina em 2005. Dos 47 casos de doença neuroinvasiva reportados na 

província de Córdoba, nove evoluíram para óbito (Spinsanti et al. 2008).   

 

1.1.1.2 No Brasil 

O Brasil com dimensões continentais e fisiogeografia composta por diferentes 

biomas apresenta condições ideais para a circulação de arbovírus em uma grande 

variedade de ciclos zoonóticos. Além disso, a existência de cidades grandes, 

populosas e com elevados índices de infestação por espécies de artrópodes vetores 

antropofílicas como Culex spp. e Aedes aegypti são importantes fatores que elevam 

o risco para a ocorrência de arboviroses no país (Figueiredo 2007).  

Em 2007, evidências de infecção recente pelo vírus Oropouche (Oropouche 

virus ou OROV) foram detectadas durante uma epidemia envolvendo 

aproximadamente 630 casos de síndrome febril aguda na Região Norte do Brasil 

(Mourão et al. 2009). No mesmo ano, uma epidemia de febre amarela silvestre foi 

reportada no país. Dos 30 casos confirmados, 15 evoluíram para o óbito (WHO 

2008). Em fevereiro de 2008, uma epidemia pelo vírus Mayaro (Mayaro virus ou 

MAYV) com 33 casos clínicos confirmados foi identificada em um assentamento 

próximo a Belém, no Pará (Azevedo et al. 2009). Apenas entre 2008 e 2010 foram 

reportados no país mais de dois milhões de casos de infecção por DENV 

distribuídos em todas as unidades federativas do país (Brasil 2012). 
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1.1.2  Importância para a sanidade animal   

Além da importância médica, as arboviroses também constituem agravos de 

importância veterinária. Epizootias por arbovírus envolvendo animais domésticos e 

selvagens também vêm sendo reportadas por todo o mundo (Daniels 2001).  

 

1.1.2.1 No mundo 

Em 1995, uma epizootia por VEEV em equinos foi reportada no estado de La 

Guajira na Colômbia. Estima-se que 4.000 equinos infectados possam ter evoluído 

para o óbito durante a epizootia (Rivas et al. 1997). Em 2005, uma epizootia 

causada pelo vírus da encefalite equina do leste (Eastern equine encephalitis virus 

ou EEEV) em cervídeos silvestres da espécie Odocoileus virginianus, popularmente 

conhecida como veado-de-cauda-branca, foi reportada no estado de Michigan, EUA 

(Schmitt et al 2007). 

Na África do Sul em 1996, durante uma epizootia causada pelo vírus da 

doença do equino africano (African horse sickness virus ou AHSV), estima-se que 

500 cavalos infectados evoluíram para o óbito (Meiswinkel 1998). Em 2010, após um 

atípico período de chuvas no deserto da Mauritânia, uma epidemia envolvendo 

aproximadamente 60 casos de febre hemorrágica humana e uma epizootia em 

camelos e pequenos ruminantes causada pelo RVFV foi reportada. Durante a 

epizootia, indícios de infecção recente por RVFV foram detectados em mais de 90 

camelos e 100 pequenos ruminantes (El Mamy et al. 2011).  

Na Europa, em 2006 e 2007, uma grande epizootia sem precedentes causada 

pelo BTV foi descrita em parte da Holanda, Bélgica, Alemanha, Luxemburgo e 

França. Estima-se que mais de 200.000 animais entre bovinos e ovinos tenham sido 

infectados, com aproximadamente 600 casos confirmados (Mehlhorn et al. 2008). 

Em 2010 na região de Andaluzia no sul da Espanha, uma epizootia envolvendo 

aproximadamente 100 equinos de mais de 30 rebanhos diferentes que 

apresentavam ataxia, desorientação ou fraqueza seguido de febre, tremores 

musculares, déficit de nervos craniais ou fotofobia foi atribuído à infecção por WNV. 

Esta foi a primeira descrição de infecção clínica por WNV em equinos na Espanha e 
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ocorreu no ano em que se registrou na região o mais alto índice pluviométrico e as 

mais altas temperaturas da primavera e verão dos últimos dez anos (García-

Bocanegra et al. 2011).    

Em estudo sobre a circulação de JEV em equinos conduzido na Índia entre 

2006 e 2010, dos aproximadamente 600 animais avaliados, 67 aparentemente 

saudáveis apresentavam anticorpos anti-JEV, sugerindo circulação viral na região. 

Durante o estudo, dois animais jovens com menos de um ano de idade 

desenvolveram um quadro de desordem neurológica com evolução para o óbito 

sugerindo circulação recente de JEV na região. Em análise post-mortem deste 

material a presença de JEV foi detectada molecularmente e por isolamento viral em 

amostras dos dois animais (Gulati et al. 2012). Em 2004, durante uma grande 

epizootia causada pelo vírus da febre efêmera bovina (Bovine ephemeral fever virus 

ou BEFV) em uma região próxima ao delta do Rio Nilo em Israel, foi reportada 

morbidade em todos os mais de 190 rebanhos bovinos avaliados (Yeruham et al. 

2010). Durante o verão e outono de 2010, a primeira grande epizootia de 

encefalomielite bovina causada pelo vírus Akabane (Akabane virus ou AKAV) foi 

registrada na Coréia do Sul. Em mais de 200 amostras avaliadas, aproximadamente 

90% apresentavam anticorpos neutralizantes anti-AKAV e em 15 amostras de tecido 

nervoso foi possível o isolamento viral (Oem et al 2012). 

 

1.1.2.2 No Brasil 

No Brasil também vêm sendo descritas nos últimos anos epizootias por 

arbovírus. A ocorrência de arboviroses em animais no país, alerta não só para a 

presença de condições favoráveis à circulação de arbovírus em áreas rurais, mas 

também para eventual impacto econômico no agronegócio brasileiro. Nos últimos 

anos, o Brasil têm se destacado como o novo polo de exportações de um leque 

amplo de commodities agrícolas. Em 2007, o Brasil foi o líder mundial nas 

exportações de carne bovina e aves e o quarto maior exportador de suínos. 

(Wilkinson 2010). Atualmente, o Brasil tem o maior rebanho equino da América 

Latina e o terceiro maior do mundo. Entre equinos, muares e asininos são oito 

milhões de cabeças, com aproximadamente cinco milhões utilizados, principalmente, 
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para o manejo do gado bovino. A caprinocultura e a ovinocultura também vêm se 

destacando no agronegócio brasileiro. A criação de caprinos, com rebanho estimado 

em 14 milhões de animais, distribuído em 436 mil estabelecimentos agropecuários, 

colocou o Brasil em 18º lugar do ranking mundial de exportações (Brasil 2012b). 

Das quatro epizootias por BTV já reportadas na América do Sul, todas foram 

descritas no Brasil e no estado do Paraná em 2001 e 2002 envolvendo ovinos e 

caprinos. A primeira epizootia ocorrida em março de 2001 confirmou, através de 

isolamento viral, a primeira manifestação clínica por BTV na América do Sul. Desde 

então a detecção de anticorpos anti-BTV vem sendo reportada em diferentes regiões 

do país (Clavijo et al. 2002; Lager 2004; Tomich et al. 2009; Scolari 2011).  

Em 2008 e 2009, foram reportadas duas epizootias de doença neurológica 

causada pelo EEEV em equinos de três estados do nordeste brasileiro. Uma 

epizootia em 2008 envolvendo 100 animais no estado de Pernambuco (PE) 

apresentou um índice de morbidade de 61% e de fatalidade acima de 98%. Em outra 

epizootia reportada nos estados do Ceará e da Paraíba (PB) em 2009, de 960 

equídeos de 82 fazendas diferentes avaliados, 168 (17,5%) apresentaram 

morbidade e destes 107 (64%) evoluíram para o óbito. Em 2009, a PB registrou um 

os maiores índices pluviométricos dos últimos 15 anos (Silva et al. 2011). Também 

em 2008 e 2009, a maior epizootia de febre amarela já descrita em primatas não 

humanos silvestres foi reportada no estado do Rio Grande do Sul (RS). A circulação 

de YFV em Alouatta caraya e Alouatta guariba clamitans, popularmente conhecidos 

como bugio-preto e bugio-marrom, foi detectada em 67 municípios onde 21 casos de 

infecção humana também foram reportados. De outubro de 2008 a junho de 2009, a 

morte de aproximadamente 2.000 animais identificados às duas espécies, foi 

reportada. De 297 animais mortos testados, YFV foi detectado em 204 (69%) (de 

Almeida et al. 2012).      

 

1.1.3  A circulação de arbovírus no Brasil 

Evidências da circulação de arbovírus são reportadas há muitos anos na 

América do Sul, com a maioria dos relatos, à exceção da Argentina, descritos no 
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norte do continente (Jonkers et al. 1964; Sabattini et al. 1965; Rossi 1967; Prías-

Landínez et al. 1968; Panon et al. 1979).  

Assim como para o restante da América do Sul, no Brasil a grande maioria 

dos relatos de circulação e isolamento de arbovírus se concentrava na Região Norte 

do país, principalmente na Bacia Amazônica. Entre 1954 e 1959 foi realizado no 

estado do Pará (PA), um dos mais relevantes trabalhos para a arbovirologia 

brasileira. Na avaliação de espécimes biológicos de humanos, primatas não 

humanos, camundongos sentinelas e culicídeos foram isolados arbovírus em 4,8% 

das amostras humanas, 62,6% dos primatas, 13,5% dos grupos de camundongos e 

em 1,8% dos grupos de culicídeos avaliados. Neste estudo foram descritos pela 

primeira vez no Brasil oito buniavirídeos, além do vírus Bussuquara (Bussuquara 

virus ou BSQV), este isolado de um primata não humano sentinela em 1956 (Causey 

et al. 1961).  

Ainda no PA, em um extenso inquérito sorológico realizado com 

aproximadamente 530 trabalhadores residentes na cidade de Belém, no início da 

década de 1960, foram detectados, através de IH, anticorpos para seis buniavirídeos 

e seis togavirídeos (Bensabath & Andrade 1962).  

Na Amazônia brasileira foram isolados até 1998 mais de 180 arbovírus e 

outros vírus de vertebrados, entre eles EEEV, VEEV, SLEV e o vírus da encefalite 

equina do oeste (Western equine encephalitis virus ou WEEV) arbovírus 

reconhecidamente encefalitogênicos. Entretanto, à exceção do EEEV, isolado a 

partir de equinos doentes e mosquitos durante epizootia de encefalite equina no PA 

na década de 1960, WEEV, VEEV e o SLEV embora detectados na região, nunca 

foram relacionados a quadros de encefalite ou epidemias na Amazônia brasileira. 

Em contrapartida, aos arbovírus YFV, OROV, MAYV e DENV isolados na região são 

atribuídas grandes epidemias locais (Causey et al 1962; Vasconcelos et al. 1991; 

2001).  

Embora a grande maioria de espécies de arbovírus isolados no Brasil tenha 

sido proveniente de estudos na região amazônica, a circulação de arbovírus em 

populações humana e animal também vem sendo comumente relatada em todas as 

outras regiões do país. Além da Região Norte, evidências de circulação viral e até 
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mesmo registros de epidemias e epizootias no país vêm sendo descritos no 

nordeste (Souza et al. 1995; Straatmann et al. 1997; Montenegro et al. 2006; Silva et 

al. 2011), Centro-Oeste (Iversson et al. 1993; Feres et al. 2006; Tomich et al. 2009), 

Sul (Fernandéz et al. 2000; Barcellos et al. 2005; de Almeida et al. 2012) e 

principalmente na Região Sudeste, que com as sucessivas introduções dos quatro 

sorotipos DENV no estado do Rio de Janeiro (RJ), que apresenta condições 

socioeconômicas e ambientais favoráveis ao estabelecimento e disseminação do 

ciclo de transmissão na região, passou a concentrar o maior número de casos 

reportados de infecção por arbovírus no país (Schatzmayr et al. 1986; Nogueira et 

al. 1990, 2005; Nogueira & Eppinghaus 2011; Brasil 2012).  

De 1990 a 2011 foram descritos em todo o país 6.642.936 casos de dengue, 

dos quais 2.742.122 (41,2%) foram reportados na Região Sudeste, 2.346.682 

(35,3%) na Região Nordeste, 797.038 (11,9%) na Região Centro-Oeste, 610.856 

(9,2%) na Região Norte, e 146.238 (2,2%) na Região Sul (Brasil 2012).  Além da 

atual hiperendemicidade de dengue no sudeste, casos recentes de transmissão 

autóctone de outros flavivírus como SLEV e YFV também vêm sendo descritos na 

região (Rocco et al. 2003, 2005; Mondini et al. 2007; Moreno et al. 2011). 

 

1.2  DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DAS ARBOVIROSES 

O diagnóstico laboratorial clássico das arboviroses tem sido realizado com 

base em dois parâmetros, o isolamento com identificação viral e a sorologia. O 

isolamento viral se fundamenta na capacidade de vírus citopatogênicos inoculados 

em um sistema hospedeiro susceptível, modificar através da sua biossíntese viral a 

fisiologia desse sistema, produzindo alterações morfológicas da monocamada 

celular chamada de Efeito Citopático (ECP) (Santos 2002). Em ausência de 

isolamento viral, o diagnóstico das arboviroses é realizado por provas sorológicas. 

Entretanto, em virtude da complexidade antigênica dos arbovírus, a intensidade das 

reações cruzadas observada entre espécies diferentes de um mesmo grupo, e ainda 

as particularidades das respostas imunológicas aos arbovírus torna difícil em muitos 

casos, discernir e interpretar os resultados (Góes & Bruno-Lobo 1961). 
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Uma grande variedade de testes sorológicos tem sido utilizada para avaliar a 

presença de anticorpos anti-flavivírus. Estes testes incluem a IH, FC, 

imunofluorescência, (IF), ensaio de imunoabsorção por ligação enzimática (ELISA) e 

NT através do teste de neutralização por redução de placas (PRNT). Cada um 

destes testes avaliam diferentes atividades dos anticorpos (WHO 2007b).  

Os anticorpos detectados por IH e NT são de aparecimento mais precoce e 

persistem por mais tempo do que os anticorpos detectados por FC. Anticorpos 

neutralizantes podem ser detectados por longos períodos assim como os anticorpos 

inibidores da hemaglutinação (Góes & Bruno-Lobo 1961).   

Com relação à especificidade, os anticorpos detectados por IH são os menos 

específicos, principalmente entre os flavivírus e também alfavírus, ocorrendo amplas 

reações de grupo. Os anticorpos detectados por FC também apresentam reação 

cruzada, mas são mais específicos que IH. Os anticorpos detectados por NT são os 

que apresentam maior especificidade (Casals 1957).     

Apenas o PRNT avalia a capacidade de neutralização do vírus in vitro e é o 

teste sorológico mais específico para flavivírus, inclusive com especificidade para os 

diferentes sorotipos do vírus dengue (Dengue virus ou DENV). Novos testes 

avaliando a neutralização viral têm sido desenvolvidos, mas o PRNT permanece 

como o teste laboratorial padrão para a pesquisa de flavivírus (WHO 2007b). 

Entretanto, PRNT são testes laboriosos e por isso não são os mais indicados 

para estudos em larga escala. Em contrapartida, os testes ELISA permitem um 

diagnóstico mais rápido e, consequentemente, uma vigilância mais rápida para o 

monitoramento da circulação de arbovírus (Blitvich et al. 2003).  

O ELISA é um método imunológico de quantificação da concentração de 

anticorpos que fornece boa sensibilidade e especificidade. No ELISA, quando uma 

molécula indicadora está acoplada covalentemente a uma enzima, ela pode ser 

quantificada determinando-se, com um espectrofotômetro, a taxa com que a enzima 

transforma um substrato límpido em um produto colorido (Abbas & Lichtman 2005). 

Entretanto, por precisar de anticorpos secundários para a espécie que está 

sendo investigada, o ELISA não é viável quando a investigação envolve espécimes 
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de um grande número de espécies. Uma alternativa é o ELISA de bloqueio de 

epitopos que não necessita o uso de múltiplos anticorpos secundários (Blitvich et al. 

2003). 

Outra e mais recente abordagem no diagnóstico das arboviroses é a detecção 

de antígenos ou ácidos nucléicos virais. O diagnóstico viral através de técnicas de 

detecção de ácido nucléico pode ser aplicado na pesquisa de virtualmente qualquer 

vírus (Knipe et al. 2001).  

Dependendo da sequência alvo, estas técnicas podem ser utilizadas para 

identificação de uma única espécie, assim como para um grupo antigenicamente 

relacionado. Entre as técnicas moleculares mais comumente utilizadas para o 

diagnóstico de arbovírus, que em sua grande maioria apresentam genoma composto 

por ácido ribonucleico, está a transcrição reversa em reação em cadeia da 

polimerase (Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction ou RT-PCR), onde 

os transcritos de um gene em particular são detectados usando-se primeiramente 

uma transcriptase reversa para produzir uma cópia de DNA complementar ao RNA 

mensageiro antes da amplificação por PCR. Outras técnicas moleculares também 

vêm sendo utilizadas, como o RT-PCR em tempo real, que tem demonstrado grande 

sensibilidade à detecção de ácido nucléico viral em espécimes biológicos de 

vertebrados e invertebrados, e o sequenciamento nucleotídico que, através do 

sequenciamento do produto amplificado, permite análise filogenética do vírus 

sequenciado (Lanciotti et al. 2000; Hadfield et al. 2001; Kauffman et al. 2003; Knipe 

et al. 2001; Britto et al. 2005; Abbas & Lichtman 2005).  

 

1.3   OS ARBOVÍRUS PESQUISADOS NO PRESENTE ESTUDO 

1.3.1  Flaviviridae 

De acordo com os inquéritos sorológicos, isolamentos virais e análises 

moleculares realizadas ao longo dos anos no estudo das arboviroses no Brasil, os 

arbovírus de maior relevância médica e veterinária no país estão taxonômicamente 

distribuídos entre as famílias virais Flaviviridae, Togaviridae e Bunyaviridae 

(Travassos da Rosa et al. 1997).  
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Entre elas, os arbovírus classificados à família Flaviviridae são responsáveis 

pelo maior número de casos reportados de arboviroses no Brasil. Na família 

Flaviviridae, arbovírus classificados ao gênero Flavivirus têm sido envolvidos em 

quadros graves de encefalite, febres hemorrágicas e doença febril no país 

(Vasconcelos et al. 1998).  

A família Flaviviridae, composta pelos gêneros Flavivirus, Hepacivirus e 

Pestivirus é representada por partículas esféricas envelopadas de 40 a 60 nm de 

diâmetro, com genoma RNA fita simples de polaridade positiva (Ackermann & 

Bertheaume 1995). O gênero Flavivirus é o principal representante da família 

Flaviviridae, com aproximadamente 70 espécies de vírus, dos quais muitos são 

patogênicos ao homem (Price 1957; Calisher & Karabatsos 1988). O genoma é 

composto por aproximadamente 11.000 bases e codifica dez proteínas. Três 

proteínas estruturais, proteína de capsídeo (C), que forma o nucleocapsídeo e as 

proteínas de superfície pré-membrana (prM) e de envelope (E), e sete proteínas não 

estruturais NS1, NS2a, NS2b, NS3, NS4a, NS4b e NS5, cada uma com uma função 

viral específica (WHO 2007b) (Figura 1.1).      

 

 

Figura 1.1 – Organização do genoma dos flavivírus (WHO 2007b). 
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Até o momento, treze flavivírus foram sequencialmente isolados no Brasil: 

YFV, vírus Ilhéus (Ilheus virus ou ILHV), BSQV, SLEV, vírus Rocio (Rocio virus ou 

ROCV), vírus Cacipacoré (Cacipacore virus ou CPCV), DENV-1 e DENV-4, DENV-2, 

vírus Iguape (Iguape virus ou IGUV), um vírus relacionado ao vírus Naranjal 

(Naranjal virus ou NJLV), DENV-3, e Culex flavivírus (Culex flavivirus ou CXFV) 

(Davis & Burke 1929; Laemmert & Hughes 1947; Gomes & Causey 1959, Causey et 

al. 1964; Lopes et al. 1978; Karabatsos 1985; Osanai et al 1983; Nogueira et al. 

1990, Coimbra et al. 1993, Rodrigues et al. 2004; Nogueira et al. 2005; Machado et 

al. 2012).  

Entre eles, os flavivírus que já foram associados à infecção humana através 

de isolamento viral ou evidências sorológicas são YFV, BSQV, IGUV, DENV-1, 

DENV-2, DENV-3, DENV-4, SLEV, ROCV, ILHV e CPCV (Laemmert & Causey 

1962; Srihongse & Johnsosn 1971; Tiriba et al. 1976; Pinheiro et al. 1981; Coimbra 

et al. 1993; Nassar et al. 1997; Casali et al. 2004; Batista et al. 2009). Acredita-se 

que, à exceção dos quatro sorotipos DENV, estes flavivírus são mantidos em ciclos 

zoonóticos silvestres e ocasionalmente podem infectar o homem e animais 

domésticos quando estes participam como hospedeiros acidentais em áreas de 

transmissão enzoótica (Figueiredo 2000).  

Considerando que ainda não existem relatos de infecção humana por NJLV e 

que CXFV é um flavivírus específico de insetos (Karabatsos 1985, Hoshino et al. 

2007), no presente estudo estes dois flavivírus foram pesquisados apenas por 

métodos moleculares. Os seguintes 12 flavivírus, incluindo WNV e todos os 11 

flavivírus que circulam no Brasil previamente associados à infecção humana, clínica 

ou não, foram pesquisados por técnicas moleculares e sorológicas:     

   

1.3.1.1 Vírus da encefalite de Saint Louis (SLEV) 

O SLEV foi isolado pela primeira vez a partir da suspensão de tecido cerebral 

de um caso fatal de encefalite aguda ocorrido durante a epidemia de encefalite de 

1933 em Saint Louis no Missouri, EUA (Webster & Fite 1933; Muckenfuss et al. 

1933).  
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O vírus está antigenicamente relacionado ao WNV e JEV e por isso associado 

ao grupo do vírus da encefalite japonesa (Lennette & Koprowski 1946). À infecção 

por SLEV são atribuídas zoonoses acometendo principalmente aves no Novo 

Mundo. Ocasionalmente, a infecção sintomática por SLEV é reportada em seres 

humanos em quadros clínicos que envolvem febre aguda e encefalite (Monath & 

Heinz 1996).  

Casos de infecção clínica humana são reportados por todo o continente 

americano incluindo México, Canadá, EUA, Cuba, Argentina, Brasil e Equador 

(Cortés et al. 1975; Spence et al. 1977; Kaplan et al. 1978; Pelegrino et al. 1996; 

Spinsanti et al. 2003; Mondini et al. 2007).  

Entretanto o maior número de casos vem sendo registrado na América do 

Norte e principalmente nos EUA, onde se reportam epidemias por SLEV em todas 

as regiões geográficas do país (Altman & Goldfield 1968; Powell & Blakey 1977; 

Zweighaft et al. 1979; Tsai et al. 1987, 1988; Reisen et al., 1992; Marfin et al. 1993; 

McCaig et al.1994; Jones et al. 2002). Entre 1964 e 2010 foram reportados nos EUA 

aproximadamente 4700 casos de doença neuroinvasiva causada por SLEV (CDC 

2011). 

Na América do Sul, casos de infecção humana por SLEV também vêm sendo 

descritos principalmente na Argentina. Em 2005 uma epidemia envolvendo 47 casos 

clínicos confirmados foi reportada na província argentina de Córdoba. Em 2010, em 

outra epidemia por SLEV na Argentina, desta vez em área metropolitana de Buenos 

Aires, mais da metade dos casos apresentaram acometimento neurológico (Mettler 

& Casals 1971; Spinsanti et al. 2003, 2008; Seijo et al. 2011).  

No Brasil diversos trabalhos também têm demonstrado a circulação de SLEV 

em população humana. No início da década de 1950, um estudo realizado em 

indivíduos febris de uma comunidade ribeirinha na região amazônica identificou 

soropositividade para SLEV em 5,5% das amostras analisadas (Causey et al. 1964). 

Em 1978, também na Região Norte do Brasil, SLEV foi isolado de uma amostra de 

sangue de um paciente sintomático na cidade de Belém (Pinheiro et al. 1981).  

A circulação de SLEV também tem sido detectada em outras regiões do país. 

Em um trabalho realizado no interior do estado de São Paulo (SP), 5% dos 
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espécimes biológicos coletados de indivíduos sem sinais clínicos apresentaram 

anticorpos inibidores de hemaglutinação e neutralizantes para SLEV (Lopes et al. 

1979). Na década de 1970, um inquérito sorológico realizado com crianças em idade 

escolar no RJ detectou a presença de imunoglobulinas anti-SLEV em 3% do grupo 

avaliado (Pinheiro et al. 1975). Em meados da década de 1980, em sorologia 

realizada em habitantes da Região Nordeste, a presença de anticorpos inibidores da 

hemaglutinação por SLEV foi detectada em indivíduos assintomáticos (Tavares-Neto 

et al. 1986). Em outro inquérito sorológico realizado na década de 1990 com 

moradores de uma reserva ecológica na região do Vale do Ribeira em SP, 

anticorpos neutralizantes para SLEV foram identificados em 7,1% das amostras 

coletadas (Romano-Lieber & Iversson 2000).  

Em 2004, SLEV foi isolado a partir de um caso de infecção humana 

sintomática pela primeira vez em SP (Rocco et al. 2005). Em 2006, durante uma 

epidemia pelo DENV sorotipo 3 (DENV-3) na cidade de São José do Rio Preto em 

SP, SLEV foi detectado em seis pacientes negativos e um positivo para DENV-3, 

sugerindo além da circulação local de SLEV também um caso de co-infecção com 

DENV-3 (Mondini et al. 2007, 2007b).  

Entre os animais silvestres, as aves são consideradas o mais importante 

grupo de manutenção e amplificação do vírus na natureza (Tsai & Mitchell 1988). A 

circulação de SLEV em aves vem sendo descrita desde a década de 1950 

principalmente na América do Norte e Caribe (Downs et al. 1957; Chamberlain et al. 

1957; Gainer et al. 1964; Ventura 1965). O isolamento de SLEV a partir de amostras 

de sangue de aves já foi descrito em diferentes espécies principalmente nos EUA, 

como Colaptes spp., Zenaida macroura, Ramphocelus carbo e Chiroxiphia caudata, 

popular e respectivamente conhecidas como pica-paus, pombas, pipira vermelha e 

tangarás (Karabatsos 1985).  

No Brasil, SLEV foi isolado no final da década de 1960 a partir de amostras 

de sangue de espécimes de aves identificadas a Crypturellus noctivagus e Thraupis 

sayaca, respectivamente conhecidas como jaó-do-sul e sanhaço, capturadas no 

interior de SP (Lopes et al. 1979). Na Amazônia, através de um estudo sorológico 

realizado em mais de 11 mil espécimes de aves, 54 espécies foram consideradas 

hospedeiras, inclusive com isolamento viral em 18 delas (Vasconcelos et al. 1991). 
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Em outro inquérito sorológico em aves, desta vez, realizado em área de Mata 

Atlântica no sul de SP, a presença de anticorpos monotípicos inibidores da 

hemaglutinação por SLEV foi detectada em espécimes identificados a 49 espécies 

de aves silvestres, com 25 residentes e oito migratórias estritas (Ferreira et al., 

1994). Além das aves, a circulação de SLEV também vem sendo reportada em 

outras classes de vertebrados, que participam como hospedeiros terminais no ciclo 

de transmissão de SLEV, principalmente em mamíferos (Emmons & Lennette 1967; 

Sulkin et al. 1966; Buck et al. 1993). 

Entre os animais domésticos, a circulação de SLEV tem sido identificada 

principalmente em equinos. Apesar da ausência até o momento, de relatos de sinais 

clínicos nestes animais, testes diagnósticos para SLEV em equinos são comumente 

realizados principalmente pela sua importância como diagnóstico diferencial para 

casos de infecção por WNV, que apresenta grande relevância veterinária. A 

proximidade filogenética entre SLEV e WNV e a consequente reação cruzada 

comumente observada entre estes dois vírus tornam complexo o diagnóstico 

sorológico destas infecções virais (Smithburn 1942; Komar et al. 2001). O primeiro 

surto de encefalite humana causado por WNV, nos EUA em 1999, foi inicialmente 

atribuído ao SLEV em virtude da detecção de IgM anti-SLEV em amostras de soro e 

de líquor (CDC 1999).  

Em um inquérito soro-epidemiológico para arbovírus realizado com cavalos na 

Argentina entre 1977 e 1980, a presença de anticorpos neutralizantes para SLEV foi 

identificada em 58% dos animais (Monath et al. 1985). Em contrapartida, em outro 

inquérito sorológico realizado com equinos no mesmo país, a presença de 

imunoglobulinas neutralizantes de SLEV foi detectada em apenas 2% dos 282 

animais avaliados (Mettler et al. 1985). Recentemente também na Argentina, 

anticorpos neutralizantes para SLEV também foram detectados em amostras de 

equinos da Província de Santa Fé, no nordeste do país (Tauro et al. 2012). Na 

Colômbia, a detecção em equinos do aumento de anticorpos neutralizantes para 

SLEV em um curto período de tempo sugere circulação viral em 2007 (Mattar et al. 

2011).  

No Brasil, em inquérito sorológico realizado no início da década de 1990 

através de NT com 432 equinos no Pantanal do estado de Mato Grosso do Sul (MS), 
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a presença de anticorpos anti-SLEV não foi detectada (Iversson et al. 1993). 

Todavia, em inquérito semelhante realizado em 2007 com 135 equinos da mesma 

região, anticorpos neutralizantes para SLEV foram detectados em aproximadamente 

40% dos animais avaliados, incluindo animais de três anos de idade sugerindo 

circulação de SLEV na região entre 2004 e 2007 (Pauvolid-Corrêa et al. 2010b). Em 

outro estudo realizado com amostras de equinos do Norte do Brasil e parte de MS, 

anticorpos neutralizantes para SLEV também foram detectados na região (Rodrigues 

et al. 2010). Em recente estudo experimental de uma nova abordagem para o 

diagnóstico de infecção por flavivírus em equinos baseada em IgG ELISA utilizando-

se como antígeno peptídeos recombinantes do domínio III da proteína de envelope 

de SLEV, WNV e ROCV, a sororeatividade para SLEV foi detectada em equinos de 

SP, RJ, MS, PB e estado de Minas Gerais (Silva 2010).  

Quanto aos hospedeiros invertebrados, atribui-se a transmissão de SLEV a 

hospedeiros vertebrados susceptíveis principalmente culicídeos do gênero Culex, 

como Culex nigripalpus, Culex pipiens, Culex tarsalis e Culex quinquefasciatus 

(Belle et al. 1964; Bailey et al. 1978; Karabatsos 1985; Flores et al. 2010), assim 

como espécies dos gêneros Aedes, Psorophora, Sabethes, Trichoprosopon e 

Wyeomyia (Aitken et al. 1964; Anderson et al. 1957; Galindo et al. 1959; Galindo et 

al. 1964; Figueiredo 2007).  

Todavia, a presença de SLEV também já foi detectada em aracnídeos 

identificados às espécies Dermacentor variabilis (McLean et al. 1985), Dermanyssus 

gallinae (Smith et al. 1944) e Lyponyssus sylviarum (Hammon et al. 1948). Na região 

amazônica, SLEV foi detectado através de isolamento viral não só em culicídeos 

Culex (Culex) spp. e Sabethes belisarioi, como também em laelapídeo 

Gigantolaelaps sp., ectoparasitos em roedores (Karabatsos 1985; Turell et al. 2005).  

 

1.3.1.2 Vírus do oeste do Nilo (WNV) 

Em 1937 durante uma investigação para febre amarela um vírus até então 

desconhecido foi isolado a partir do sangue de uma mulher com febre branda em 

Omogo no distrito de West Nile, na época uma província localizada a oeste do Rio 

Nilo Branco no nordeste de Uganda (Smithburn et al. 1940). Desde então, WNV 
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esteve sempre associado a pequenos e esporádicos surtos auto limitantes de uma 

síndrome febril sem complicações chamada de febre do oeste do Nilo (Couissinier-

Paris 2006). Apesar disso, WNV apresentava uma grande distribuição geográfica 

com relatos de circulação viral em diferentes países na África (Taylor et al. 1956; 

Schmidt & Mansoury 1963), Europa (Filipe & Pinto 1969; Ernk et al. 1971) e Ásia 

(Bernkopf et al. 1953; Pavri & Singh 1965; Gaidamovich & Sokhey 1973).  

No início da década de 1990, o perfil epidemiológico da febre do oeste do Nilo 

passou a mudar quando em 1994, WNV até então envolvido em pequenos surtos 

esporádicos de quadros febris brandos causou uma epidemia de doença neurológica 

com alta taxa de mortalidade principalmente em crianças na Algéria (Le Guenno et 

al. 1996). Dois anos depois, a maior epidemia de febre do oeste do Nilo ocorrida na 

Europa apresentou um grande número de casos com acometimento neurológico no 

Vale do Danúbio e Bucareste na Romênia. Dos 393 casos detectados, 352 (89,56%) 

desenvolveram infecção aguda do sistema nervoso central (Tsai et al. 1998). 

Concomitantemente, surtos de febre do oeste do Nilo em população humana e 

animal com quadros neurológicos passaram a ser reportados no velho mundo 

alertando para a mudança do impacto da febre do Nilo Ocidental para a saúde 

pública e animal (Tber Abdelhaq 1996, Platonov et al. 2001).  

Em 1999, WNV definitivamente reemergiu como um importante problema de 

saúde pública e animal no mundo quando foi detectado no hemisfério oeste pela 

primeira vez causando surtos de encefalite humana e animal simultaneamente a 

relatos de uma grande mortalidade de aves no nordeste dos EUA (CDC 1999). 

Desde sua primeira detecção em agosto de 1999 até outubro de 2012 foram 

reportados nos EUA, mais de 35.660 casos humanos de infecção por WNV, com 

1.431 fatais. A epidemiologia naquele país revela que aproximadamente 80% dos 

casos de infecção humana por WNV são assintomáticos e que entre os 20% que 

apresentam quadro clínico, a cerca de 40% desenvolvem doença neuroinvasiva, 

forma mais grave da infecção manifestada principalmente por meningite e encefalite. 

Menos frequentemente a doença neurológica pode se manifestar como uma 

síndrome de paralisia flácida aguda chamada poliomielite por WNV, que se 

caracteriza por uma inflamação da medula espinhal semelhante à causada pela 

infecção por Poliovirus. Aproximadamente 60% dos casos clínicos desenvolvem a 
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febre do Oeste do Nilo que se caracteriza por febre e sinais inespecíficos como 

fadiga, cefaleia e ocasionalmente rash cutâneo, gânglios linfáticos aumentados e dor 

nos olhos (CDC 2012). 

O ciclo enzoótico de WNV envolve primariamente espécies de aves como 

hospedeiros amplificadores primários e mosquitos adultos ornitofílicos como vetores, 

que ocasionalmente infectam hospedeiros vertebrados terminais como equinos e 

humanos (Komar et al. 2003).  

A principal forma de infecção por WNV em seres humanos ocorre através da 

hematofagia de culicídeos infectados e por isso maior número de casos de infecção 

humana sintomática por WNV é registrado do início da primavera até outono, 

período considerado de maior emergência de culicídeos adultos (Zeinad et al. 2004). 

Todavia, embora menos comum a transmissão viral sem o envolvimento de 

artrópodes vetores também vem sendo descrita por transfusão de sangue (CDC 

2002c, 2007b), transplante de órgãos (Iwamoto et al. 2003; CDC 2005), 

amamentação (CDC 2002d) e transmissão intrauterina (CDC 2002b; Skupski et al. 

2006; Paisley et al. 2006).  

A susceptibilidade das aves à infecção por WNV varia entre as espécies de 

diferentes ordens. Espécies da ordem Passeriformes são as mais suscetíveis, 

apresentam elevada viremia e alta taxa de mortalidade. Nos EUA, epizootias por 

WNV em aves têm sido descritas principalmente em membros da ordem 

Passeriformes da família Corvidae. Espécies das ordens Chadriiformes e 

Anseriformes também são altamente susceptíveis à infecção e doença. Psitacídeos 

e galináceos são menos susceptíveis à infecção por WNV (McIntosh et al. 1969; 

Komar 2000; Komar et al. 2003; Banet-Noach et al. 2003; Julian et al. 2003; Austin 

et al. 2004).  

Além de mais de 150 espécies de aves, pelo menos 30 espécies de outros 

grupos de vertebrados, principalmente mamíferos, são susceptíveis à infecção por 

WNV (van der Meulen et al. 2005). Todavia, salvo raras exceções, estas espécies 

não participam do ciclo de transmissão e por isso são considerados hospedeiros 

terminais. Os equinos, por exemplo, apesar de alta susceptibilidade quando 

infectados apresentam uma viremia baixa e curta, insuficiente para manutenção viral 
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no ciclo de transmissão e por isso apresentam baixa relevância como fonte de 

infecção viral aos artrópodes vetores (Bunning et al. 2002). 

Em mamíferos, as epizootias causadas pelo WNV têm se mostrado mais 

graves em equinos, com muitos casos clínicos e às vezes com índices de 

mortalidade acima de 35% (Ostlund et al. 2000). No estado de New York nos EUA, 

mais de 20 mil casos de encefalomielite por WNV em equinos já foram relatados 

(Ward 2005). Embora o WNV seja altamente infeccioso em cavalos de todas as 

raças e idades indistintamente, normalmente o vírus apresenta baixa virulência 

nestes animais. Assim como no homem, apenas um pequeno percentual de equinos 

infectados apresenta quadro clínico (Phalen & Dahlhausen 2004). Cavalos com 

sinais clínicos podem apresentar de moderada a grave ataxia, fasciculações 

musculares e deficiência funcional de nervos cranianos. A febre não é um sinal 

comum da doença nestes animais (Trock et al. 2001). Os cavalos são considerados 

bons sentinelas para vigilância de WNV por várias razões, entre elas a fácil 

identificação dos animais infectados e doentes e a facilidade de coleta dos 

espécimes biológicos nestes animais (Dauphin et al. 2004).  

Apesar do elevado número de casos em equinos, a doença nestes animais é 

imunoprevenível nos EUA desde 2002, quando foi licenciada pelo departamento de 

agricultura daquele país, uma vacina composta por vírus inativado para equinos 

(Connell 2003).  

Entre as exceções de espécies que experimentalmente desenvolveram 

viremia suficiente para infecção de vetores e potencialmente poderiam participar 

como hospedeiros amplificadores no ciclo de transmissão de WNV estão o gato 

doméstico, o ranídeo Pelophylax ridibundus, popularmente conhecida como sapo do 

pântano e o crocodiliano Alligator mississippiensis, popularmente conhecido como 

aligátor americano (Kostyukov et al. 1985, 1986; Austgen et al. 2004; Klenk et al. 

2004).  

Em um estudo realizado para se avaliar a capacidade de transmissão 

horizontal de WNV entre aligátores americanos, a maioria dos indivíduos jovens 

experimentalmente infectados por via parenteral e enteral sustentou uma viremia >5 

log10 considerada infecciosa para o mosquito Culex quinquefasciatus. Também foi 
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demonstrado que indivíduos jovens experimentalmente infectados foram capazes de 

transmitir WNV a outros aligátores que não haviam sido infectados. O perfil virêmico 

e as múltiplas rotas de infecção sugerem que os aligátores jovens podem 

desempenhar relevante papel na transmissão de WNV em áreas de alta densidade 

populacional destes animais (Klenk et al. 2004). 

Com relação aos hospedeiros invertebrados, WNV tem sido isolado em mais 

de 40 espécies de culicídeos e também em algumas espécies de ixodídeos e 

argasídeos (Lawrie et al. 2004). Assim como observado com SLEV, os culicídeos 

identificados a Culex apresentam maior relevância no ciclo de transmissão de WNV 

(Hubálek & Halouzka 1999; Molaei et al. 2006).  

Durante a epizootia e epidemia de encefalite por WNV ocorrida nas cidades 

de New York e New Jersey nos EUA em 1999, a pesquisa viral em mais de 1.850 

grupos específicos de mais de 32.000 culicídeos capturados, detectou através de 

isolamento viral a presença de WNV em 15 grupos, todos identificados a Culex 

(Nasci et al. 2001).  

No ano seguinte, a análise por PCR de mais de 300.000 culicídeos detectou a 

presença de ácido nucléico viral em 363 grupos identificados a Psorophora, 

Anopheles, Aedes, Ochlerotatus e Culex. Entretanto, dos 5.836 grupos identificados 

a Culex submetidos à PCR, a presença de ácido nucléico viral foi detectada em 

aproximadamente 5,8%, enquanto dos 2.345 grupos identificados aos outros 

gêneros, aproximadamente 0,9% foram soropositivos (White et al. 2001).  

Entre as espécies de Culex em que mais frequentemente se detecta WNV 

estão Culex pipiens, Culex restuans e Culex salinarius (Andreadis et al. 2001; White 

et al. 2001; Nasci et al. 2001). 

Na natureza, a capacidade de perpetuação do WNV em condições climáticas 

adversas em regiões de clima temperado é atribuída à transmissão vertical e 

manutenção viral durante a diapausa em mosquitos vetores, bem como a circulação 

de WNV em aves (Goddar et al. 2003; Farajollahi et al. 2005; Nemeth et al. 2009; 

Wheeler et al. 2012). 
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Após a sua introdução nos EUA em 1999, WNV rapidamente se espalhou 

pela América do Norte, atingindo também a América Central e do Sul (Komar & 

Clark 2006). Na América Latina, embora existam relatos de equinos soropositivos 

em países como México, Cuba, Guatemala, El Salvador, Guadalupe e Jamaica 

(Dupuis II et al. 2003; Blitvich et al. 2003b; Quirin et al. 2004; Cruz et al. 2005; 

Morales-Betoulle et al. 2006; Pupo et al. 2006), a circulação do vírus na América do 

Sul ainda não havia sido descrita até 2005, quando então foi identificada 

soropositividade para WNV em equinos na Colômbia (Mattar et al. 2005).  

Em 2006, a circulação de WNV na América do Sul foi confirmada a partir de 

isolamento viral de tecido cerebral de equinos que haviam apresentado quadro de 

encefalite na Argentina (Morales et al. 2006). Em toda a América do Sul, evidências 

sorológicas da circulação de WNV já foram reportadas em aves e cavalos na 

Colômbia, Venezuela e Argentina (Mattar et al 2005; Bosch et al. 2007; Diaz et al. 

2008; Tauro et al. 2012). Entretanto, apesar de evidências sorológicas da circulação 

de WNV na América do Sul, à exceção da Argentina, no restante do continente sul-

americano casos de infecção clínica em seres humanos e animais ainda não foram 

reportados, bem como ainda também são desconhecidos potenciais vetores e 

hospedeiros amplificadores do ciclo de transmissão de WNV na região. 

Na Argentina, entretanto, além do relato de casos de encefalite equina por 

WNV, recentemente também foram reportados casos sugestivos de infecção clínica 

humana por WNV no país (Morales et al. 2006; Artsob et al. 2009).   

No Brasil, em virtude da comprovada circulação viral em países limítrofes, um 

programa de vigilância epizootiológica para WNV vem sendo realizado 

principalmente através de sorologia em aves. Em outubro de 2002, o primeiro 

inquérito sorológico realizado no Parque Nacional da Lagoa dos Peixes, localizado 

entre os municípios de Mostardas, Tavares e São José do Norte do RS, avaliou 

amostras de 522 espécimes de aves identificadas a 19 espécies (Brasil 2003). Em 

abril do ano seguinte, em outro inquérito sorológico desta vez realizado no município 

de Galinhos no estado do Rio Grande do Norte no nordeste brasileiro foram 

avaliados mais de 700 espécimes de aves identificadas a 23 espécies, com 17 

migrantes (Brasil 2004c). Em novembro de 2003, em virtude da relevância 

epizootiológica do Parque Nacional da Lagoa dos Peixes considerado uma das mais 
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importantes áreas de pouso e invernada de aves migratórias no país, um segundo 

inquérito sorológico foi realizado em amostras de 172 espécimes de aves 

identificadas a 19 espécies (Brasil 2004d). Nos três estudos realizados no sul e no 

nordeste do país não foram detectadas evidências da circulação de WNV nas aves 

capturadas. 

Além das áreas investigadas no nordeste e sul do país, o Brasil abriga em seu 

território diferentes biomas como o Pantanal e a Amazônia que devido às 

características ecológicas estão susceptíveis à circulação de WNV (Pauvolid-Corrêa 

& Varella 2008).  

Considerando esta hipótese, em 2007 uma investigação para identificar a 

circulação de WNV e outros arbovírus através de isolamento viral e RT-PCR em 

amostras de soro equino, bem como em amostras de culicídeos e ixodídeos foi 

iniciada na Sub-região da Nhecolândia no Pantanal de MS. Apesar da ausência de 

vestígios da circulação de WNV nas amostras estudadas, elevada prevalência de 

anticorpos neutralizantes para SLEV, flavivírus antigenicamente relacionado à WNV, 

foi detectada em equinos da região (Pauvolid-Corrêa et al. 2010, 2010b). Em um 

estudo experimental de uma nova abordagem para o diagnóstico de infecção por 

flavivírus em equinos baseada em IgG ELISA utilizando-se como antígeno peptídeos 

recombinantes do domínio III da proteína de envelope de SLEV, WNV e ROCV, a 

sororeatividade para WNV foi detectada em equinos no Brasil. Todavia, estes 

resultados não foram confirmados por testes mais específicos como NT para 

descartar reações cruzadas com outros flavivírus que circulam no país (Silva 2010). 

 

1.3.1.3 Vírus da febre amarela (YFV) 

O YFV se mantém na natureza em dois ciclos de transmissão. O ciclo 

enzoótico silvestre envolvendo culicídeos primatofílicos, como vetores e primatas 

não humanos como hospedeiros amplificadores, e o ciclo urbano que envolve o 

homem como hospedeiro amplificador e Aedes aegypti como vetor (Vasconcelos 

2003). 
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Quando clinicamente manifestada, a infecção por YFV, chamada de febre 

amarela, se caracteriza por uma doença infecciosa febril aguda de curta duração e 

gravidade variável que acomete primariamente os primatas. Todos os gêneros de 

macacos do Novo Mundo são susceptíveis ao YFV e podem, portanto, atuar como 

hospedeiros desta arbovirose (Brasil 2005).  

A febre amarela pode ser definida como uma doença de curta duração que 

pode se apresentar de forma oligossintomática até fulminante, em que os sinais 

clínicos clássicos de icterícia, albuminúria e hemorragias estão presentes. O YFV 

também causa infecções assintomáticas ou subclínicas que, junto com as formas 

leves da doença, somente são identificadas pelos exames laboratoriais específicos. 

Estima-se que pelo menos 90% dos casos de febre amarela são oligossintomáticos 

e raramente diagnosticados, e que somente 10% evoluem para formas graves 

associadas com elevada letalidade (Vasconcelos 2003).  

Atualmente, em virtude da expressiva diminuição do ciclo urbano, a febre 

amarela é essencialmente uma zoonose endêmica sazonal em florestas africanas e 

sul-americanas delimitadas entre os paralelos 12°S e 12°N (Tauil et al. 2005). 

Epizootias atribuídas à infecção por YFV envolvendo primatas não humanos 

neotropicais são comumente reportadas e demonstram um coeficiente de morbidade 

e letalidade maior que as observadas na África (Vasconcelos et al. 1998).  

Entre os principais hospedeiros vertebrados susceptíveis envolvidos no ciclo 

não urbano estão Alouatta spp., Ateles spp., Cebus spp., Aotes spp. e Callithrix spp. 

no Novo Mundo e Galago senegalensis no continente africano (Varma 1989b). Entre 

os primatas não humanos neotropicais, a susceptibilidade ao vírus varia entre as 

espécies. Os gêneros Alouatta, Callithrix e Ateles apresentam alta susceptibilidade 

ao YFV com coeficientes de letalidade elevados, enquanto Cebus spp. apresentam 

baixos coeficientes de letalidade e geralmente desenvolvem imunidade (Brasil 

2005). 

Em relação aos hospedeiros invertebrados, apesar de relatos de infecção 

natural e capacidade vetorial da espécie de Ixodídeo Amblyomma variegatum na 

África e também, a demonstração experimental da capacidade vetorial de carrapatos 

Amblyomma cajennense e Ornithodorus rostratus no Brasil, a principal forma de 
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transmissão natural de YFV ocorre através de culicídeos infectados (Aragão 1936; 

Germain et al. 1979).  

As principais espécies de vetores atualmente envolvidas em ciclos de 

transmissão de YFV são Aedes aegypti, em ciclo urbano, e Aedes africanus, em 

ciclo silvestre no continente africano, e Haemagogus janthinomys, Haemagogus 

leucocelaenus e Sabethes chloropterus, em ciclo silvestre na América do Sul (Varma 

1989b; Vasconcelos et al. 2001b).  

A outras espécies de culicídeos também têm se atribuído competência 

vetorial em ciclo de transmissão de YFV como Aedes furcifer, Aedes luteocephalus e 

Aedes simpsoni na África, Haemagogus lucifer, Haemagogus equinus, Haemagogus 

spegazzinii, Haemagogus mesodentatus e Anopheles neivai na América Central e 

Aedes scapularis, Haemagogus albomaculatus e Sabethes soperi na América do Sul 

(Smithburn et al. 1949; Rodaniche et al. 1957; Rodaniche & Galindo 1957; 

Travassos da Rosa et al. 1984; WHO 1985; Dégallier et al. 1992; Vasconcelos et al. 

1997; Thonnon et al. 1998; Vasconcelos et al. 2001, 2003). A espécie Sabethes 

soperi é considerada importante vetor em MS, sendo atribuída à espécie a epidemia 

de febre amarela silvestre ocorrida no início da década de 1990 naquele estado 

(Dégallier et al. 1992; Vasconcelos et al. 1998). 

O ciclo urbano de febre amarela não é descrito nas Américas desde a década 

de 1950, quando foram reportados os últimos casos de transmissão urbana em 

Trinidad em 1954. No Brasil, a última epidemia descrita de febre amarela urbana foi 

reportada no Rio de Janeiro em 1929. Depois disso, os últimos casos de febre 

amarela por transmissão urbana no Brasil foram reportados no Acre em 1942. 

Desde então, apesar dos altos índices de infestação por Aedes aegypti em várias 

cidades do Brasil, não foram mais reportados casos de transmissão urbana de febre 

amarela no Brasil (Vasconcelos 2003).  

Apesar da ausência de ciclo de transmissão urbana de YFV no Brasil, casos 

isolados não autóctones vêm sendo esporadicamente reportados em grandes 

cidades brasileiras (Filippis et al. 2001; Brasil 2008c). Evidências da circulação de 

indivíduos infectados por YFV em grandes centros urbanos associadas à grande 
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infestação por Aedes aegypti observada em todos os estados do país alertam para o 

risco de reurbanização da febre amarela no país (Tauil et al. 2005).   

Apesar de diversos relatos de infecção sintomática por YFV no Novo Mundo 

até o início do século XX, atualmente a circulação viral restringe-se a África 

subsaariana, América do Sul e aos países centro-americanos Panamá e Trinidad e 

Tobago (Liceaga 1912; Fossier 1942; Heaton 1946; Elton 1952; Solorzano 1953; 

CDC 2007). 

Entretanto e apesar de ser uma doença imunoprevenível há mais de cinco 

décadas, aproximadamente 200.000 casos de febre amarela ocorrem anualmente 

em todo o mundo, com 90% dos casos reportados na África. A partir da década de 

1980, houve uma reemergência de febre amarela na África Subsaariana e também 

na América do Sul. Aproximadamente 18.700 casos de febre amarela, com a cerca 

de 4.500 fatais foram reportados de 1987 a 1991, o que representou o maior número 

de casos de febre amarela reportado em um período de cinco anos desde 1948 

(Robertson et al. 1996).  

Durante este período, diversas epidemias e pequenos surtos de febre 

amarela reportados em países da África Ocidental elevaram a incidência da doença 

no continente africano. A primeira epidemia de febre amarela reportada no Quênia 

em mais de 20 anos demonstrou que, além do aumento da incidência, uma 

mudança na distribuição da doença também já estava acontecendo. Na América do 

Sul, a maior epidemia de febre amarela desde a década de 1950 ocorreu no Peru, 

em 1995, quando casos da doença também foram reportados na Bolívia, Colômbia, 

Equador e no Brasil (Barnett 2007).   

Entre 2000 e 2004, foram reportados oficialmente 3.208 casos de febre 

amarela no mundo. Dos 2.579 casos registrados no continente africano, mais da 

metade foi reportada em Guiné e Costa do Marfim. No mesmo período foram 

reportados 629 casos na América do Sul, com 385 notificados no Brasil e Colômbia. 

Em 2004, apesar do menor número de casos sul-americanos em relação à África, o 

coeficiente de letalidade da febre amarela na América do Sul foi de 47%, bem acima 

dos 11% reportados no continente africano (WHO 2005, 2005b, 2007). 
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Entre 2007 e 2009, extensas epizootias e epidemias de febre amarela foram 

reportadas em diversos estados brasileiros e também no Paraguai. Iniciada em abril 

de 2007, uma epizootia de febre amarela em primatas não humanos foi reportada 

em 80 municípios do Brasil. A epizootia continuou se propagando e de dezembro de 

2007 a janeiro de 2008, mais 88 municípios foram afetados. Durante esta epizootia, 

uma epidemia envolvendo 30 casos humanos confirmados, com 15 fatais também 

foi reportada de dezembro de 2007 a janeiro de 2008. Em fevereiro de 2008, o 

governo brasileiro iniciou uma campanha de vacinação nas áreas afetadas (WHO 

2008).     

De dezembro de 2007 a março de 2008, foram confirmados 38 casos 

humanos de febre amarela silvestre, com 20 casos fatais no Brasil. No mesmo 

período foram reportadas epizootias em primatas não humanos em mais de 250 

municípios brasileiros, com 221 localizados no estado de Goiás e Distrito Federal 

(Brasil 2008d).  

Também em 2008, a transmissão de YFV foi detectada no sudeste do Brasil. 

Isolados de YFV foram obtidos a partir de amostras de humanos, primatas não 

humanos e também de mosquitos confirmando a circulação de YFV no estado de 

São Paulo (Moreno et al. 2011). 

Ainda em 2008 e 2009, a maior epizootia de febre amarela já descrita em 

primatas não humanos silvestres foi reportada no RS. A circulação de YFV foi 

detectada em 67 municípios do estado, onde 21 casos de infecção humana também 

foram reportados. Durante o trabalho de vigilância epizootiológica realizado em 

primatas não humanos no estado foram detectados entre outubro de 2008 a junho 

de 2009 aproximadamente 2.000 animais mortos. Dos 297 animais testados, 204 

(69%) foram positivos para YFV (de Almeida et al. 2012). 

Novamente em 2008, desta vez no Paraguai, 24 casos confirmados de febre 

amarela humana, com oito fatais, foram reportados de janeiro a março. Os casos 

foram reportados em três departamentos e também em áreas urbanas. Com o surto, 

mais de 1.5 milhões de pessoas foram vacinadas em campanhas realizadas pelo 

governo paraguaio para prevenir a ocorrência de novos casos nas regiões afetadas 

(WHO 2008b).  
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Recentemente, um grande surto de febre amarela foi reportado na África. Em 

2012, um total de 732 casos suspeitos, incluindo 165 óbitos foi reportado em mais 

da metade dos 64 municípios da região de Darfur, no oeste do Sudão (WHO 2012). 

 

1.3.1.4 Vírus Dengue (DENV) 

O DENV é um arbovírus que circula entre primatas e espécies de mosquitos 

do gênero Aedes, e do ponto de vista ecológico apresenta muitas semelhanças ao 

YFV. Assim como o YFV, o DENV se mantém na natureza através de dois ciclos de 

transmissão, o ciclo silvestre e o ciclo urbano. O ciclo urbano que envolve o homem 

como hospedeiro vertebrado amplificador e duas espécies antropofílicas do gênero 

Aedes como vetores, e o ciclo silvestre que é mantido entre primatas não humanos e 

espécies primatofílicas de Aedes em florestas do sudeste asiático e oeste da África 

(Vasilakis et al. 2011). 

O DENV apresenta quatro antigenicamente distintos, mas geneticamente 

relacionados sorotipos (DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4) agrupados ao 

complexo antigênico de DENV (Calisher et al. 1989). Para cada um dos quatro 

sorotipos de DENV são reconhecidos diferentes genótipos, com cinco para o DENV-

1, quatro para o DENV-2, quatro para o DENV-3 e três para o DENV-4 (Rico-Hesse 

2003). A circulação de alguns genótipos tem sido associada ao aumento de 

virulência no sul da Ásia e evidências recentes sugerem a disseminação destes 

genótipos para o sudeste asiático, Pacífico e também nas Américas (Kyle & Harris 

2008).   

A dengue, como é chamada a infecção clínica pelos quatro sorotipos de 

DENV, é a infecção viral transmitida por mosquito mais rapidamente disseminada 

em todo o mundo. Nos últimos 50 anos, a incidência aumentou 30 vezes com um 

aumento da expansão geográfica para novos países e também, na última década, 

de áreas urbanas para áreas rurais. Estima-se que aproximadamente 50 milhões de 

novas infecções por DENV ocorram anualmente em todo o mundo e que 2.5 bilhões 

de pessoas vivam em países endêmicos (WHO 2009). Até a década de 1970, em 

apenas nove países havia relatos de dengue grave, desde então o número de casos 

aumentou mais de quatro vezes e continua aumentando. Em 1998, durante uma 
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pandemia sem precedentes, 1,2 milhão de casos foram reportados em 56 países 

(WHO 2012b).  

Até meados da década de 1990, o sudeste asiático era a região com maior 

número de casos de dengue em todo o mundo. Desde então, o número de casos da 

doença aumentou em países da América Central e do Sul, que atualmente 

contribuem com mais da metade dos casos de dengue reportados em todo o mundo. 

O Brasil é o país com o maior número de casos reportados de dengue em todo o 

mundo, com três milhões apenas entre 2000 e 2005 (Teixeira et al. 2009). 

No Brasil, o primeiro relato confirmado de casos de dengue aconteceu no final 

de 1981 e início de 1982 na cidade de Boa Vista, no estado de Roraima, na Região 

Norte do Brasil. Estima-se que aproximadamente 7.000 casos de dengue tenham 

sido causados por DENV-1 e DENV-4 (Osanai et al. 1983). Em 1986, quando o 

DENV-1 foi novamente detectado, desta vez na segunda cidade mais populosa do 

país, Rio de Janeiro, a dengue passou a ser considerado um problema nacional de 

saúde pública (Schatzmayr et al. 1986). No ano seguinte, algumas capitais do 

nordeste do país já apresentavam casos e a incidência alcançou 64.6 por 100 mil 

habitantes. O número total de casos acumulados em dois anos chegou a 

aproximadamente 130.000. Estima-se que em 1986 e 1987, mais de um milhão de 

pessoas foram infectadas por DENV-1 (Teixeira et al. 2009). 

Na década de 1990, após as sucessivas introduções de DENV-2 e DENV-3 

no RJ, que apresenta condições socioeconômicas e ambientais que favorecem o 

estabelecimento e manutenção do ciclo de transmissão, a dengue passou a ser 

reportada em todas as regiões do país (Schatzmayr et al. 1986; Nogueira et al. 

1990, 2005; Brasil 2012). Em 2008, com a detecção de DENV-4 no norte do país o 

Brasil passou a ter em seu território a co-circulação dos quatro sorotipos de DENV 

(Figueiredo et al. 2008). 

De 1990 a 2011 foram descritos em todo o país 6.642.936 casos de dengue, 

dos quais 2.742.122 (41,2%) foram reportados na Região Sudeste, 2.346.682 

(35,3%) na Região Nordeste, 797.038 (11,9%) na Região Centro-Oeste, 610.856 

(9,2%) na Região Norte, e 146.238 (2,2%) na Região Sul (Brasil 2012).   
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A dengue é uma doença com um espectro clínico variável, que pode se 

manifestar como um quadro clínico autolimitado ou como doença grave, por vezes 

fatal. A infecção por um sorotipo produz uma imunidade permanente contra 

reinfecção pelo mesmo sorotipo, mas apenas uma proteção parcial e temporária 

para outros sorotipos (Cunha & Nogueira 2005).  

Estudos soroepidemiológicos conduzidos em Cuba e na Tailândia 

demonstraram que uma infecção secundária heterotípica, isto é, uma segunda 

infecção por um sorotipo diferente não só poderia se manifestar clinicamente, como 

também seria um fator de risco para o dengue grave, em um fenômeno conhecido 

como pecado original (Halstead et al. 1970, 1983; Sangkawibha et al. 1984). 

Características genéticas do hospedeiro bem como do DENV envolvido também são 

fatores que também podem influenciar para a evolução da dengue grave (WHO 

2009).  

Quando grave, a dengue pode levar a extravasamento de plasma, hemorragia 

grave e acometimento hepático, cardíaco e também neurológico (Nogueira et al. 

2002; Poovorawan et al. 2006; Wichmann et al. 2009). Entretanto, assim como toda 

arbovirose, a maioria das infecções por DENV são subclínicas ou resultam em 

dengue clássico, que se caracteriza por um início súbito de febre, cefaleia, mialgia e 

artralgia. (WHO 2009). 

Além do ciclo de transmissão urbano de DENV, o ciclo ancestral silvestre de 

DENV ainda existe e é mantido entre primatas não humanos e mosquitos Aedes 

spp. nas florestas da sudeste asiático, principalmente Malásia, e África ocidental 

(Vasilakis et al. 2011). Enquanto na Ásia e nas Américas a principal forma de 

transmissão de DENV ao homem ocorre através do ciclo urbano de transmissão, 

envolvendo vetores antropofílicos, no oeste da África o ciclo de transmissão silvestre 

é predominante (Diallo et al. 2003). 

Os quatro sorotipos de DENV que circulam em populações humanas 

emergiram independentemente de progenitores ancestrais silvestres que circulavam 

em primatas não humanos, acompanhando o estabelecimento de populações 

humanas grandes e densas o bastante para suportar a transmissão contínua entre 

humanos através de mosquitos (Wang et al. 2000). 
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Os isolados silvestres da Ásia e da África são ecologicamente e 

evolutivamente diferentes dos isolados endêmico-epidêmicos e também divergem 

entre si. Em um estudo experimental utilizando-se isolados silvestres e humanos de 

DENV-2 para se avaliar a capacidade de replicação em culturas de células 

humanas, não houve diferença significativa entre os dois ecotipos sugerindo que os 

isolados humanos podem não ter precisado de nenhuma adaptação para uma 

replicação mais eficiente em células humanas, o que implica potencial para 

reemergência dos isolados silvestres em ciclos endêmico-epidêmicos (Vasilakis et 

al. 2007).  

Apesar da circulação de DENV silvestre não ser comumente detectada em 

vetores antropofílicos de dengue endêmico-epidêmica, sugerindo que os sorotipos 

de DENV silvestres estão confinados às áreas florestais, atualmente existem claras 

evidências que estes vírus têm entrado regularmente em contato com populações 

humanas destas áreas de transmissão silvestre, o que poderia levar à ocorrência de 

casos isolados de doença grave (Vasilakis et al. 2007, 2011).  

Entretanto, à exceção de um caso de dengue grave na Malásia e outro 

recentemente reportado na África, até o momento apenas alguns casos brandos de 

dengue por DENV silvestres vêm sendo reportados (Franco et al. 2011).  

Apesar de seres humanos ocasionalmente se infectarem com DENV silvestre 

no oeste da África e provavelmente na Ásia, diferente do que ocorre com o DENV 

endêmico-epidêmico, no ciclo silvestre o homem participa como um hospedeiro 

terminal em um ciclo que envolve espécies silvestres de Aedes e provavelmente 

primatas não humanos como hospedeiros amplificadores (Moncayo et al. 2004). 

A circulação de DENV-1, DENV-2 e DENV-4 silvestres na Malásia foi descrita 

em mosquitos da espécie Aedes niveus e primatas sentinelas (Rudnick et al. 1967). 

Apesar de DENV-3 silvestre ainda não ter sido isolado na Ásia, evidências 

sorológicas reportadas em macacos sentinelas na Malásia, sugerem a sua 

circulação no país (Rudnick 1986). 

Na África, apenas a circulação de DENV-2 silvestre vem sendo reportada. Em 

um extenso estudo sorológico realizado nas décadas de 1980 e 1990 no Senegal, 

evidências da circulação de DENV-2 silvestre foram detectadas em amostras 
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humanas e de primatas não humanos (Saluzzo et al. 1986). Na década de 1990, 

através de estudos evolutivos, a existência de um DENV-2 silvestre no oeste 

africano geneticamente diferente dos isolados endêmico-epidêmicos foi reportada 

(Rico-Hesse 1990). Ainda na década de 1990, durante uma epidemia de dengue no 

Senegal, DENV-2 foi isolado das espécies de vetores silvestres Aedes 

luteocephalus, Aedes taylori e Aedes furcifer e também de população humana 

(Zeller et al. 1992; Traore-Lamizana et al. 1994).  

Em 1999, também no Senegal, 73 isolados de DENV-2 silve 

stre foram obtidos a partir de amostras de mosquitos silvestres incluindo 

Aedes aegypti formosus e Aedes vittatus. Nenhum isolado ou mesmo evidência 

sorológica foi obtida a partir de amostras de primatas não humanos capturados na 

região e por isso a participação destes animais em ciclos de transmissão na região 

permanece desconhecida. A análise retrospectiva das epidemias ocorridas por 

DENV-2 no Senegal nos últimos 28 anos revela que um maior número de casos é 

detectado em intervalos de 5 a 8 anos como se observa também com a YFV 

silvestre (Diallo et al. 2003). 

 

1.3.1.5 Vírus Rocio (ROCV) 

Durante a década de 1970, à infecção por ROCV foram atribuídas epidemias 

de meningoencefalite em comunidades costeiras da região do Vale do Ribeira, em 

SP (Tiriba et al. 1976). A região, localizada entre o estado do Paraná (PR) e SP, é 

partícipe do sistema da Serra do Mar e abriga a maior porção contínua e preservada 

de Mata Atlântica remanescente no Brasil (Brasil 2008a). Durante o programa de 

vigilância para circulação de arbovírus, conduzido na região desde a década 1960, 

entre 1975 e 1976 uma epidemia de encefalite com mais de 1.000 casos registrados 

em 20 municípios da região foi posteriormente atribuída à infecção por ROCV 

(Iversson 1977; Lopes et al. 1978). 

Após a epidemia de 1975, apesar da detecção de infecções sintomáticas por 

ROCV até o início da década de 1980 (Iversson et al. 1992), em 80 casos 
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notificados de encefalite entre 1978 e 1983 na região, a infecção por ROCV foi 

confirmada em apenas um caso (Iversson & Coimbra 1984; Iversson et al. 1989). 

No início da década de 1990, um inquérito soroepidemiológico realizado com 

182 moradores assintomáticos da Estação Ecológica de Juréia-Itatins localizada em 

SP detectou a presença de anticorpos anti-ROCV em 3% das amostras avaliadas 

(Romano-Lieber & Iversson 2000).  

Apesar do maior número de relatos na Região Sudeste, a soropositividade 

para ROCV também já foi reportada no estado da Bahia (BA), no nordeste brasileiro 

(Straatmann et al. 1997). Apesar da classificação taxonômica ao grupo do vírus 

Ntaya (Ntaya virus ou NTAV) como um isolado de ILHV (King et al. 2012), a análise 

filogenética em recente caracterização genômica completa de ROCV revela que 

apesar da grande proximidade genética a ILHV, este vírus deve permanecer 

classificado como uma espécie distinta (Medeiros et al. 2007). 

Testes realizados para se avaliar a reatividade cruzada de ROCV com outros 

20 flavivírus através de IH, FC e NT revelou que ROCV apresenta maior reação 

cruzada com SLEV, ILHV, JEV e o vírus da encefalite de Murray Valley (Murray 

Valley encephalitis virus ou MVEV) (Lopes et al. 1978). Através de Western blotting, 

ROCV apresentou-se mais intimamente relacionado com MVEV do que com WNV, 

SLEV e JEV (Sakurai et al. 1985).    

O ciclo natural de transmissão do ROCV não é bem conhecido, contudo a 

ausência de isolamento viral a partir de sangue de seres humanos durante a 

epidemia de encefalite no litoral de SP na década de 1970 sugere que seres 

humanos são hospedeiros terminais. Estudos ecológicos e experimentais indicam 

que as aves silvestres constituem os principais hospedeiros vertebrados e que aves 

domésticas podem atuar como hospedeiros amplificadores. Durante a epidemia de 

1975, a circulação em aves foi confirmada através de isolamento viral em um 

espécime silvestre identificado a Zonotrichia capensis, popularmente conhecido 

como tico-tico (Lopes et al. 1978).  

Em estudo experimental, indivíduos jovens e adultos de Passer domesticus, 

popularmente conhecido como pardal, desenvolveram viremia após inoculação de 

ROCV. Apesar dos animais inoculados apresentarem uma viremia rápida e em 
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baixos títulos, estes estudos experimentais corroboraram a hipótese de que aves 

silvestres estão envolvidas na transmissão de ROCV (Monath et al. 1978). 

Em um extenso inquérito sorológico realizado em aves silvestres capturadas 

na região do Vale do Ribeira entre 1978 e 1990, a presença de anticorpos 

monotípicos inibidores de hemaglutinação por ROCV foi detectada em espécimes 

identificados a espécies residentes e de hábitos migratórios, como Sporophila 

caerulescens, popularmente conhecido como coleirinho (Ferreira et al. 1994).  

A soropositividade em aves de hábitos migratórios associada à detecção de 

circulação viral em outras áreas supõe que o vírus está sendo por elas disseminado 

a outras regiões com características ecológicas semelhantes (Tavares-Neto et al. 

1986; Iversson 1994; Tavares-Neto et al. 1996). 

Não há registros de infecção clínica por ROCV em animais selvagens. 

Entretanto, em 1975 em estudo conduzido em área epidêmica 31,8% dos roedores, 

60% dos marsupiais, 10,9% dos morcegos, 7,3% das galinhas, 25% dos patos e 

28,5% dos pombos foram soropositivos (Lopes et al 1978b). Ainda sobre os animais 

domésticos, 10% dos 414 pacientes da Região do Vale do Ribeira em SP 

reportaram mortes de galinhas e porcos durante a epidemia. Todavia, a associação 

da infecção por ROCV a estes relatos não foi confirmada (Iversson 1980).  

Com relação a hospedeiros invertebrados, a principal espécie envolvida no 

ciclo de transmissão ainda não é conhecida, entretanto o único isolamento viral em 

grupos de artrópodes ocorreu em espécimes de Psorophora ferox coletados durante 

a epidemia de 1975. No estudo com aproximadamente 38.900 espécimes de 

mosquitos de 88 espécies capturados em 1975 e 1976, ROCV foi isolado em cultura 

de células de embrião de pato a partir de um grupo de 18 espécimes de Psorophora 

ferox capturados em armadilha Shannon em fevereiro de 1976 (Lopes et al. 1981).   

A comprovação experimental da capacidade de infecção e transmissão de 

ROCV por Psorophora ferox e Aedes scapularis associada às características 

biológicas da espécie Aedes serratus e do subgênero Culex (Melanoconion) spp. as 

sugerem como potenciais vetores deste arbovírus em ambiente silvestre (Forattini et 

al. 1978; Mitchell & Forattini 1984; Mitchell et al. 1986; Natal et al. 1998). 
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1.3.1.6 Vírus Ilhéus (ILHV)  

Em 1944, durante investigação epidemiológica em área endêmica de febre 

amarela próxima à cidade de Ilhéus, BA, no nordeste do Brasil, a tentativa de 

isolamento viral de grupos de culicídeos compostos predominantemente pelas 

espécies Aedes serratus e Psorophora ferox detectou a presença de um novo vírus 

no Brasil. Além do isolamento viral, a detecção de soropositividade em trabalhadores 

locais e a demonstração experimental da capacidade de transmissão viral pelos 

culicídeos Aedes serratus, Psorophora ferox e Aedes aegypti confirmaram a 

circulação na BA de um novo arbovírus então denominado vírus Ilhéus (Laemmert & 

Hughes 1947).  

A manutenção de ILHV na natureza é atribuída ao ciclo silvestre envolvendo 

Psorophora ferox como principal hospedeiro invertebrado. Entretanto, ILHV também 

já foi isolado em espécimes de Psorophora albipes, Psorophora lutzii, Aedes 

serratus, Aedes fulvus, Aedes scapularis e Haemagogus leucocelaenus. Aedes 

angustivittatus, Culex caudelli, Culex nigripalpus, Culex vomerifer, Haemagogus 

capricornii, Sabethes chloropterus e Trichoprosopon sp. na América do Sul e Central 

(Rodaniche & Galindo 1957b; Aitken 1960; Rodaniche & Galindo 1961; Galindo 

1963; Rodaniche & Galindo 1963).  

Entre os hospedeiros vertebrados domésticos, a soropositividade para ILHV 

tem sido identificada principalmente em equinos (Travassos da Rosa et al. 1997). A 

sorologia de 500 animais do Jockey Clube do Brasil na cidade do Rio de Janeiro 

identificou soropositividade para ILHV em 34,8% das amostras avaliadas (Travassos 

et al. 1961). Alguns anos mais tarde, anticorpos contra ILHV também foram 

detectados em amostras de animais de produção na província argentina de 

Tucuman (Holgado et al. 1967). Em outro inquérito sorológico realizado em território 

brasileiro, a avaliação de 432 equinos residentes na região do Pantanal Sul Mato-

Grossense identificou soropositividade para ILHV em 115 animais, indicando a 

circulação do vírus naquela região (Iversson et al. 1993).  

Com relação aos animais silvestres, um programa de vigilância 

epidemiológica para arbovírus realizada em região de Mata Atlântica em SP entre 

1978 e 1990 avaliou mais de 39 mil espécimes de aves silvestres, identificando 
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anticorpos para ILHV em 20 espécies, com nove residentes, sete residentes com 

hábitos migratórios e apenas uma migratória estrita (Ferreira et al. 1994). Em 2001, 

em outro estudo de vigilância realizado com animais silvestres do Parque Ecológico 

do Tietê na cidade de São Paulo, a circulação de ILHV na avifauna local foi 

detectada através de isolamento viral e sorologia. Além das aves, a presença de 

anticorpos inibidores da hemaglutinação por ILHV também foi detectada em 

primatas não humanos identificados às espécies Callithrix jacchus e Callithrix 

penicillata e em carnívoro identificado a Nasua nasua (Pereira et al. 2001) 

conhecidos respectivamente como sagui-de-tufo-branco, sagui-de-tufo-preto e quati.  

Provas sorológicas positivas e isolamento viral em humanos no Brasil também 

vêm sendo relatados. Durante a década de 1950 na Amazônia, ILHV foi detectado 

em espécimes biológicos de animais sentinelas, culicídeos e em indivíduos humanos 

sintomáticos (Causey et al. 1961).  

Durante a década de 1980, a soropositividade para ILHV em humanos 

também foi detectada no nordeste brasileiro (Tavares-Neto et al. 1986). Embora as 

infecções por ILHV normalmente sejam consideradas brandas ou assintomáticas e 

que a detecção de anticorpos anti-ILHV seja comum após infecção, ILHV foi isolado 

de pacientes humanos sintomáticos e soronegativos (Cruz 1994, Nassar et al. 1997). 

Recentemente foram relatados casos de infecção humana clínica por ILHV no 

Equador e também na Bolívia (Johnson et al. 2007; Venegas et al. 2012).  

 

1.3.1.7 Vírus Cacipacoré (CPCV), Vírus Iguape (IGUV) e Vírus Bussuquara 

(BSQV) 

 Até o momento, muito pouco se sabe acerca dos flavivírus CPCV, IGUV, e 

BSQV. Hospedeiros vertebrados e invertebrados e até mesmo os ciclos de 

transmissão destes flavivírus permanecem ainda pouco esclarecidos.  

BSQV foi isolado pela primeira vez em dois de Março de 1956 a partir do 

sangue de um espécime sentinela de Alouatta beelzebul, popularmente conhecido 

como guariba, mantido em uma gaiola a 5 metros de altura no antigo Instituto 

Agronômico do Norte, em Belém, PA.  Uma alíquota de sangue foi inoculada 
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intracerebralmente em camundongos de três dias de idade que a partir do sexto dia 

pós-infecção (dpi) apresentaram sinais clínicos de doença. A emulsão de tecido 

cerebral destes camundongos se mostrou novamente patogênica quando inoculada 

em camundongos neonatos. Após algumas semanas, o primata se apresentou 

ictérico e evoluiu para o óbito. Análises histopatológicas do fígado do animal 

revelaram lesões compatíveis com febre amarela. Entretanto, o vírus recém-isolado 

não foi neutralizado por uma amostra de soro imune para YFV. Após testes de IH, 

CF e NT com 14 diferentes flavivírus, BSQV apresentou baixa reação cruzada com 

todos e foi então reconhecido como um novo flavivírus (Gomes & Causey 1959).    

 Laboratorialmente o vírus forma placas em diferentes linhagens celulares 

como em células de rim de pato, células de embrião de galinha e de peru, BHK-21, 

VERO, MA-104 e HeLa. Desde que foi isolado pela primeira vez na década de 1950, 

BSQV foi isolado também a partir de camundongos sentinelas, roedores silvestres 

como Proechimys guyannensis e diferentes espécies de mosquitos principalmente 

Culex spp., como Culex (Melanoconion) taeniopus, Culex vomerifer, Culex crybda. 

Além de espécies de Culex, BSQV também já foi isolado de Mansonia titillans, 

Coquillettidia venezuelensis e Trichoprosopon sp. Experimentalmente, Aedes 

aegypti e Culex quinquefasciatus apresentaram altos títulos de BSQV em glândulas 

salivares (Karabatsos 1985). 

 Infecções em animais domésticos e selvagens não são reportadas. Há relatos 

da circulação de BSQV no Brasil, Colômbia e Panamá e um único relato, até o 

momento, de infecção clínica em humano apresentando um quadro de febre, dor de 

cabeça e artralgia (Srihongse & Johnsosn 1971; Karabatsos 1985).   

 CPCV foi isolado pela primeira vez a partir de amostra de sangue de um 

espécime macho adulto de ave silvestre Formicarius analis, popularmente conhecido 

como pinto-do-mato, também no PA em Julho de 1977. Após estudos sorológicos 

conduzidos com diferentes flavivírus, CPCV se mostrou diferente de outros flavivírus 

da Amazônia. Por FC, CPCV foi agrupado ao complexo JEV-MVEV-WNV, entretanto 

com diferenças com os membros do grupo. Outros testes adicionais realizados por 

NT utilizando 63 flavivírus revelaram que CPCV era diferente de todos os outros 

flavivírus. CPCV não apresentou relação antigênica com nenhum outro flavivírus e 

por isso não foi colocado a nenhum complexo dos flavivírus (Karabatsos 1985). 
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Entretanto, de acordo com o nono relatório sobre taxonomia viral, CPCV está assim 

como WNV e SLEV, taxonomicamente agrupado ao complexo do JEV (King et al. 

2012). 

Desde seu isolamento, evidências sorológicas para a circulação de CPCV 

foram detectadas por IH primariamente em aves, mas também em uma amostra de 

roedor e em seres humanos no PA. Até o momento, não são conhecidos vetores de 

CPCV no Brasil. Em um estudo conduzido na área em que CPCV foi isolado no PA, 

a análise de culicídeos e flebotomíneos foi negativa para a presença de vírus 

(Karabatsos 1985). 

Até a década de 2000, casos de infecção humana clínica ou mesmo 

isolamento de CPCV eram desconhecidos. Entretanto, recentemente foi reportado o 

isolamento de CPCV a partir de um caso humano grave com suspeita de febre 

amarela no estado de Rondônia (RO), caracterizando o primeiro isolamento de 

CPCV em seres humanos (Batista et al. 2011). Também foi reportada recentemente 

a detecção molecular de CPCV em grupos de Culex e Anopheles capturados 

também em RO e em espécimes de Aedes aegypti capturados no estado do 

Amazonas (Henriques 2008; Figueiredo 2010). Até o momento, evidências 

sorológicas da circulação de CPCV em animais domésticos não vêm sendo 

reportada. 

Com relação ao IGUV, dados a respeito do ciclo de transmissão e 

hospedeiros partícipes também são escassos. Desde o primeiro isolamento viral a 

partir de roedores sentinelas, no final da década de 1970 na região do Vale do 

Ribeira em SP, raros relatos acerca de evidência sorológica de infecção por IGUV 

vêm sendo reportados. Soros humanos e de animais, submetidos a testes de IH 

apresentaram anticorpos monotípicos para IGUV, evidenciando circulação em 

pássaros, roedores silvestres, marsupiais, morcegos, aves domésticas e seres 

humanos (Coimbra et al. 1993). Evidências sorológicas da circulação de IGUV 

também foram detectadas em aves silvestres e de hábitos migratórios, capturadas 

na mesma região em que o vírus foi originalmente isolado, no Vale do Ribeira em SP 

(Ferreira et al. 1994)  
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Em FC, IH e NT, IGUV apresenta reações sorológicas cruzadas com outros 

flavivírus como ILHV, SLEV, ROCV YFV e DENV (Bocato-Chamelet et al. 2001).  

Até o momento, não são conhecidos casos de infecção clínica em humanos 

ou animais. Com relação aos hospedeiros invertebrados, IGUV foi isolado em 1994, 

a partir de espécimes de Anopheles (Kerteszia) cruzii capturados em área florestal 

da Serra do Mar em SP (Bocato-Chamelet et al. 2001). 

 

1.4  O LOCAL ESCOLHIDO PARA A PESQUISA 

O Pantanal é uma vasta planície sedimentar de aproximadamente 140.000 

Km² localizada na América do Sul entre os meridianos de 55° e 58° de longitude 

oeste e os paralelos de 16° e 22° de latitude sul. A planície é limitada pelo planalto 

central brasileiro a leste e pela elevação andina a oeste (Junk & Cunha 2005).  

A região pertence à Sub-bacia hidrográfica do rio Paraguai que por sua vez 

integra a bacia hidrográfica do rio da Prata, abrangendo território brasileiro, boliviano 

e paraguaio. Entretanto, a cerca de 85% da região pantaneira encontram-se no 

Brasil em uma área de aproximadamente 600 km no sentido norte-sul e em alguns 

pontos 250 km no sentido Leste-Oeste. Em território brasileiro, estima-se que 35,5% 

da região se localizam no estado de Mato Grosso (MT) e 65,5% em MS (Alho et al. 

1988).  

O Pantanal brasileiro, caracterizado por apresentar um território aluvial de 

baixa altitude e relevo plano, está dividido com base nos critérios de regime hídrico, 

relevo, fitofisiografias e textura do solo, nas seguintes Sub-regiões: Cáceres (MT) 

9,01%, Poconé (MT) 11,63%, Barão de Melgaço (MT) 13,15%, Paiaguás (MT/MS) 

19,60%, Paraguai (MT/MS) 5,90%, Nhecolândia (MS) 19,48%, Aquidauana (MS) 

3,62%, Miranda (MS) 3,17%, Abobral (MS) 2,05%, Porto Murtinho (MS) 2,78% e 

Nabileque (MS) 9,61% (Adámoli 1982; Silva & Abdon 1998) (Figura 1.2). 

Apesar das diferenças climáticas de uma sub-região para outra, do ponto de 

vista da intensidade e da distribuição de chuva e temperatura (Moraes et al. 2000), o 

clima na região apresenta basicamente duas estações climáticas distintas, a estação 

chuvosa que vai de novembro a abril e a estação seca entre maio e outubro. 
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Segundo a classificação de Koppen, o clima é do tipo Aw, quente e úmido, 

apresentando temperatura média anual de 25,4°C, com temperaturas mais baixas 

nos meses de junho e julho e com temperaturas mais altas nos meses de dezembro 

e janeiro (Soriano 1999; Soriano & Galdino 2002). A precipitação anual das chuvas 

chega a 1500 milímetros concentrados nos meses de verão, sobretudo janeiro e 

fevereiro. A alternância de fortes estiagens e de grandes enchentes é o mecanismo 

regulador que exerce um perfeito controle sobre a atividade da maior parte dos 

abundantes seres vivos que habitam o Pantanal (Ravazzani et al. 1990).  

Em virtude das características peculiares da planície, foi selecionada ao longo 

dos séculos a exploração extensiva da pecuária de corte em pasto nativo como a 

principal atividade econômica na região. A presença de grandes espelhos d'água 

principalmente no verão limita a área de pastejo do gado que associado à 

composição da flora forrageira do Pantanal, considerada de baixa qualidade impõe a 

necessidade de grandes áreas de pasto para o rebanho bovino da planície (Seidl et 

al. 1998). 

No Pantanal são necessários em média 3,6 hectares para cada cabeça de 

gado, enquanto no cerrado do planalto adjacente a média é de um hectare para um 

ou até dois animais, durante todo o ano e dependendo do tipo de solo e qualidade 

da pastagem. Nestas condições, a bovinocultura de corte é desenvolvida. Embora 

apenas 12% das propriedades pantaneiras tenham área igual ou superior a 10.000 

hectares, juntas abrangem 56% da área total do Pantanal. Propriedades com áreas 

de 1.000 a 10.000 hectares representam 69% das fazendas e abrangem 43% da 

área total (Cadavid Garcia 1986). 
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Figura 1.2 – Sub-regiões do Pantanal de MS (Silva & Abdon 1998). 
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1.4.1  Avifauna de hábitos migratórios 

Periodicamente o Brasil é visitado por milhares de aves que realizam 

movimentos sazonais entre América do Norte e América do Sul (Sick 1983; Morrison 

et al. 1989; Chesser 1994). Dentre as espécies que são registradas em território 

nacional, destacam-se aquelas que migram com a proximidade do inverno no 

hemisfério norte, chamado inverno boreal que ocorre de dezembro a março (Antas 

1994). Estas aves são consideradas as grandes migrantes em virtude das grandes 

distâncias percorridas entre os pontos de reprodução no Ártico até o Brasil. Para 

alcançar a Patagônia, ponto principal de concentração dessas aves, entram pelo 

país pela costa atlântica e pela Amazônia, cruzando a região central da América do 

Sul através do Pantanal (Sick 1983). 

As espécies migrantes vêm ao Brasil à procura de locais de invernada, onde 

encontrarão alimentação farta, propiciando-lhes a continuidade do seu ciclo de vida 

(Telino-Junior et al. 2003). Do estado do Amapá (AP) ao RS são encontrados vários 

locais de invernada, os quais são de extrema importância para conservação e 

manutenção destas espécies, entre eles a Ilha de Campechá no estado do 

Maranhão (MA), a Lagoa do Peixe no RS, a Coroa do Avião em PE e o Pantanal em 

MT e MS (Sick 1983; Sick 1997; Azevedo et al. 2001; Brasil 2003; Telino-Junior et al. 

2003; Nunes & Tomás 2004).  

O Pantanal, em sua complexidade ecológica, alberga uma das maiores e 

mais ricas concentrações de aves do planeta, especialmente as aquáticas, mais 

adaptadas às condições ambientais da planície (Ravazzani et al. 1990).  

Em revisão e atualização da listagem de espécies registradas na região foi 

reportada a ocorrência de espécimes identificados a 470 espécies com 133 de 

hábitos migratórios (Mauro & Tomás 1994; Tubelis & Tomás 2002; Nunes & Tomás 

2004). As espécies migrantes observadas no Pantanal apresentam-se 

taxonomicamente distribuídas em 32 famílias de distintas ordens, contudo 48% 

destas espécies estão classificadas à ordem Passeriformes.  

Entre as famílias mais abundantes, 25,5% das espécies foram identificadas a 

Tyrannidae, 12% Scolopacidae e 9% Anatidae. (Sick 1997). De acordo com hábito 

migratório, das 133 espécies migrantes catalogadas no Pantanal, 34 são migrantes 
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de longa distância setentrionais, oriundas do extremo norte do continente americano 

como Anas cyanoptera e Pandion haliaetus, respectivamente conhecidas como 

marreca-carijó e águia pesqueira, 24 migrantes de longa distância meridionais, 

oriundas do extremo sul da América do Sul como Anas versicolor e Callonetta 

leucophrys, respectivamente conhecidas como marreca-cri-cri e marreca-de-coleira, 

34 migrantes do sul do continente americano, oriundas de países como Uruguai e 

Argentina como Bubulcus ibis e Mycteria americana, respectivamente conhecidas 

como garça-vaqueira e cabeça-seca e 41 oriundas de deslocamentos regionais 

dentro do Brasil como Myiozetetes cayanensis, Rynchops niger e Himantopus 

melanurus (Nunes & Tomás 2004), respectivamente conhecidas como bentevizinho, 

talha-mar e pernilongo. 

 

1.4.2  Fauna de culicídeos 

 Com relação às populações de culicídeos encontradas em MS, em um estudo 

realizado para se avaliar a riqueza e abundância de culicídeos em uma área 

impactada do estado, foram capturados espécimes adultos identificados a 86 

espécies, demonstrando que a área de estudo apresenta relativa riqueza com 

presença de espécies consideradas potenciais vetores de arbovírus (Gomes et al. 

2007).  

No Pantanal de MT, em estudo realizado com objetivo de se avaliar o hábito 

alimentar dos mosquitos, a presença de sangue de aves foi detectada em 35% das 

amostras reagentes ao teste de precipitina, sangue de roedores em 22%, sangue 

humano em 9% e sangue equino em 8%. As espécies Mansonia titillans, Culex 

nigripalpus, Aedeomyia squamipennis e Psorophora albigenu foram respectivamente 

as mais frequentes e reagiram para todos os anti-soros utilizados, demonstrando 

ecletismo alimentar. Os anofelinos identificados neste estudo, Anopheles albitarsis, 

Anopheles mattogrossensis e Anopheles triannulatus demonstraram um 

comportamento essencialmente zoofílico, não tendo sido identificada nestes, a 

presença de sangue humano (Alencar et al. 2005).  

Em relação aos cavalos e humanos, cada um teve seu sangue detectado em 

oito espécies de culicídeos, sendo que Aedeomyia squamipennis, Culex nigripalpus, 
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Culex (Melanoconion) spp., Mansonia indubitans, Mansonia titillans e Psorophora 

albigenu apresentaram vestígios de sangue destas duas espécies de vertebrados 

(Alencar et al. 2005). A detecção de sangue de aves em 35% dos culicídeos 

avaliados infunde relevância epidemiológica da região, uma vez que a ornitofilia de 

espécies como Culex nigripalpus favorece a veiculação de arbovírus entre aves 

silvestres, mamíferos domésticos e o homem (Consoli & Lourenço-de-Oliveira 1994). 

À exceção de Aedeomyia, todos os outros gêneros supracitados já foram 

relacionados, mediante comprovação de infecção natural ou evidências 

epidemiológicas, à transmissão de arbovírus (Forattini 1965).  

Em 2007, em estudo realizado na Sub-região da Nhecolândia no Pantanal de 

MS foram capturados e coletados espécimes de culicídeos identificados a 22 

espécies. Cinco espécies foram identificadas entre os exemplares coletados durante 

hematofagia em equinos, 18 durante hematofagia em membros da equipe de 

investigação, sete através de captura com armadilha luminosa tipo CDC e 11 com 

barraca de Shannon. A identificação de Psorophora albigenu em mais de 50% dos 

espécimes capturados e coletados no mês de fevereiro e a sua ausência entre os 

exemplares identificados em novembro sugerem complexidade ecológica da sub-

região, inferindo a necessidade e importância da entomologia de culicídeos no 

estudo das arboviroses no Pantanal (Pauvolid-Corrêa et al. 2010). 

 

1.4.3  Cavalo Pantaneiro 

 Diversas pesquisas para circulação de arbovírus em equinos foram 

desenvolvidas no Brasil, principalmente através de inquéritos sorológicos (Travassos 

et al. 1961; Bruno-Lobo et al. 1961; Causey et al. 1962; Shope et al. 1964; Lopes & 

Sacchetta 1974). Entre os mais recentes trabalhos envolvendo a pesquisa de 

arbovírus em equinos no Brasil, estão Iversson et al. (1993) e Pauvolid-Corrêa et al. 

(2010b) avaliando animais no Pantanal Sul-Mato-Grossense, Fernandéz et al. (2000) 

no PR e Rodrigues et al. (2010) na Amazônia. 

No Pantanal estima-se que convivam cerca de 120 mil equinos (Santos et al. 

1995) e mais três milhões de bovinos distribuídos em mais de mil fazendas que 

variam entre 1.000 a 25.000 hectares (Cadavid Garcia 1986; Seidl et al. 1998; 
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Santos et al. 2005). O Cavalo Pantaneiro, a principal raça de equinos encontrada na 

região, é um fator de importância econômica e social no Pantanal, a adaptação às 

condições ecológicas da região atribuída a um processo de seleção quase natural 

ao longo de dois séculos de colonização permitiu a estes animais a expressão de 

características como rusticidade e resistência fundamentais para o manejo da 

bovinocultura extensiva pantaneira (Sereno et al. 1996; Miserani et al. 2002).  

As práticas de manejo do rebanho equino no Pantanal, especialmente manejo 

sanitário, podem estar aquém das tecnicamente recomendáveis devido às grandes 

extensões e condições peculiares da região (Cadavid Garcia 1986). Na maioria das 

fazendas não existem invernadas exclusivas para os cavalos e os animais são 

mantidos juntamente com os animais silvestres e bovinos em pastagens nativas 

(Santos et al. 1993).  

Em 1992, um estudo sobre arboviroses realizado com 432 equinos no 

Pantanal em MS identificou uma soroprevalência de 1,2% para WEEV, 6,7% para 

EEEV, 26,6% para ILHV, 28,2% para o vírus Maguari (Maguari virus ou MAGV) e 

15,7% para o vírus Tacaiuma (Tacaiuma virus ou TCMV) (Iversson et al. 1993). Em 

2007, em inquérito sorológico semelhante realizado na mesma Sub-região da 

Nhecolândia com 135 equinos não vacinados para encefalite viral, foi identificada 

soropositividade para WEEV em 41,7% dos animais, EEEV em 56,6%, SLEV em 

40% e ausência de soropositividade para MAYV (Pauvolid-Corrêa et al. 2010b). 

Quanto à vacinação dos animais pantaneiros, em estudo baseado em inquéritos 

com proprietários de cavalos, realizado em 1989, 1990 e 1991, verificou-se que a 

profilaxia através de vacinações contra encefalite, garrotilho e raiva, era feita por 80, 

73 e 60% dos produtores questionados, respectivamente (Santos et al. 1995). 

 

1.4.4  Crocodilianos do Pantanal 

 A ordem Crocodylia no Brasil é representada pelas espécies Paleosuchus 

palpebrosus, Caiman yacare, Caiman crocodilus, Caiman latirostris, Paleosuchus 

trigonatus e Melanosuchus Niger identificadas à família Alligatoridae e 

respectivamente conhecidas como jacarépaguá, jacaré-do-pantanal, jacaretinga, 
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jacaré-de-papo-amarelo, jacaré-coroa e jacaré-açu (Rebelo & Lugli 2001; Campos 

2003; Campos & Mourão 2004; Mourão & Campos 2004; Campos et al. 2007).  

No Pantanal, apesar de alguns registros da ocorrência de jacarepaguá no 

entorno da planície, o jacaré-do-pantanal é a espécie de maior ocorrência e está 

amplamente distribuída em todas as sub-regiões pantaneiras (Breyer 1987; Campos 

et al. 2004; Campos et al. 2007). Em virtude da variedade de macro ambientes da 

região, espécimes identificados a esta espécie podem ser encontrados em uma 

grande diversidade de ambientes aquáticos e terrestres característicos da região, 

como as lagoas de água doce e salobra, os rios intermitentes e permanentes e em 

áreas de campo e cerrado cujas proporções e estabilidade são variáveis entre as 

sub-regiões e a época do ano (Santos 1997; Campos et al. 2003).  

Diversos estudos vêm sendo realizados acerca das características 

fisiológicas, nutricionais, comportamentais e biológicas da espécie contribuindo de 

forma significativa para a sua conservação no Pantanal (Campos et al. 2004; 

Campos et al 2005; Coutinho et al. 2005). Entretanto, o estudo das doenças 

infecciosas e parasitárias em indivíduos identificados a esta espécie ainda são 

escassos. À exceção de alguns trabalhos envolvendo a protozoologia e raros a 

virologia, aspectos sobre a circulação de arbovírus em jacarés-do-Pantanal são 

desconhecidos (Aquino-Shuster & Duszynski 1989; Ramos et al. 2002; Lima & Silva 

2004; Viana & Marques 2005).  

Apesar de escasso o estudo das infecções virais em indivíduos identificados a 

esta espécie, diversos trabalhos envolvendo a virologia em outras espécies de 

crocodilianos vêm sendo reportados. A circulação e até mesmo epizootias atribuídas 

a partículas virais identificadas a família Poxviridae vêm sendo registradas por todo 

o mundo em fazendas de criação de crocodilianos (Jacobson et al. 1979; Pandey et 

al. 1990; Penrith et al. 1991; Huchzermeyer et al. 1991; Buenviaje et al. 1998).  

Além de Poxviridae, a detecção de espécies de outras famílias como 

Orthomyxoviridae, Flaviviridae, Togaviridae e Herpesviridae também vêm sendo 

reportada em crocodilianos através de detecção de ácido nucléico, isolamento viral 

ou evidências sorológicas (Nir et al. 1969; McCowan et al. 2004; Govett et al. 2005; 

Davis & Spackman 2008). 
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Após a deflagração de sucessivas epizootias e epidemias por WNV em 

território norte-americano a partir do final da década de 1990, alguns trabalhos têm 

demonstrado a circulação de WNV em crocodilianos (Miller et al. 2003; Steinman et 

al., 2003; Jacobson et al. 2005). Em estudo realizado nos EUA em 2003, a 

exposição experimental por via parenteral e enteral de espécimes jovens de Alligator 

mississippiensis WNV demonstrou que a grande maioria dos animais apresentou 

uma viremia durante de um a oito dias, considerada suficiente para infecção do 

principal culicídeo vetor de WNV no sudeste daquele país. Este achado sugere 

participação de animais jovens no ciclo de WNV nos EUA, principalmente em áreas 

de alta densidade populacional desta espécie de crocodiliano (Klenk et al. 2004). 

 

1.4.5  Atividade e circulação humana no Pantanal de MS 

 Apesar da Sub-região da Nhecolândia apresentar a segunda maior área do 

Pantanal com 27.000 km2 e ser considerada a maior e mais diversa área de lagos 

subtropicais do mundo com aproximadamente 10.000 lagos (Silva & Abdon 1998, 

Almeida et al. 2011) a sub-região apresenta uma baixa densidade demográfica. No 

último senso realizado em 2010, a população era de aproximadamente 22.500 

pessoas (IBGE 2012). Entretanto, em anos recentes MS vem ganhando notoriedade 

por seu significativo potencial turístico, sobretudo, no segmento do ecoturismo, dada 

à exuberância de suas riquezas naturais. Pelo menos 40% dos atrativos turísticos do 

estado são naturais e ecológicos (SEPLANCT 2003). Em 2005, MS recebeu 519.752 

turistas, representando um aumento de 23,9% em relação ao ano anterior e quase 

dez pontos percentuais acima do incremento médio nacional no mesmo período, que 

foi de 12,5% (Silveira 2006; Júnior 2006). Estes números demonstram que o turismo 

em MS está crescendo gradativamente, com destaque para Bonito, Campo Grande 

e Corumbá. O Pantanal localizado na região de Corumbá é uma das regiões 

consideradas prioritárias para o desenvolvimento da atividade turística segundo o 

Programa de Regionalização do Turismo-Roteiros do Brasil e é a região que mais 

recebe turistas no MS, tendo a pesca como a principal atividade turística. Em 2000, 

a cerca de 380.600 turistas visitaram Corumbá em busca do Pantanal (Oliveira et al 

2009).  
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1.5  JUSTIFICATIVA 

Regiões como o Pantanal que recebem populações de aves migratórias e 

apresentam condições ambientais e climáticas favoráveis à proliferação de 

artrópodes hematófagos estão susceptíveis à circulação de arbovírus (Pauvolid-

Corrêa & Varella 2008). Ao deslocamento de aves migratórias se atribui a 

disseminação de WNV pelo hemisfério oeste (Rappole et al. 2000). Focos de 

infecção por WNV têm sido reportados não só em áreas urbanas, mas 

principalmente em ecossistemas úmidos, como deltas de rios e planícies inundáveis, 

sobretudo na Europa como descrito na França (Joubert et al. 1970), Romênia (Tsai 

et al. 1998), Itália (Autorino et al. 2002) e Grécia (Danis et al. 2011). Em 2010, a 

segunda maior epidemia por WNV na Europa ocorreu na região central da 

Macedônia, onde estão localizados 70% das áreas úmidas do país. A região 

também abriga a maior concentração de aves migratórias da Grécia (Danis et al. 

1970). Na América do Sul, evidências sorológicas da circulação de WNV na 

Venezuela foram encontradas em maior prevalência em áreas de vales e região dos 

Llanos (Bosch et al. 2007).   

Relatos recentes de doença clínica humana por WNV na Argentina associada 

ao isolamento viral em equinos clinicamente doentes no mesmo país, além das 

evidências sorológicas da circulação de WNV em equinos e aves na Colômbia, 

Venezuela e Argentina respectivamente sugerem disseminação e manutenção de 

WNV em território sul-americano (Mattar et al. 2005; Morales-Betoulle et al. 2006; 

Morales et al. 2006; Bosch et al. 2007; Diaz et al. 2008; Artsob et al. 2010). 

A identificação no Pantanal de diversas espécies de culicídeos previamente 

reportadas como vetores de arbovírus com características antropofílicas associada à 

movimentação de populações de aves migratórias e às evidências sorológicas em 

equinos da região da circulação de arbovírus, incluindo elevada prevalência de 

anticorpos neutralizantes para SLEV, flavivírus antigenicamente relacionado à WNV, 

sugerem o Pantanal como uma importante área para a investigação da circulação de 

arbovírus no Brasil (Iversson et al. 1993; Nunes & Tomás 2004; Pauvolid-Corrêa et 

al. 2010, 2010b). 
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O recente isolamento de SLEV de um paciente humano clinicamente doente 

em território brasileiro (Rocco et al. 2005) associado a recente detecção de 40% de 

soroprevalência para SLEV em equinos na Sub-região da Nhecolândia (Pauvolid-

Corrêa et al. 2010b) reitera a necessidade e importância de medidas de vigilância 

epidemiológica, como a manutenção de inquéritos sorológicos em populações 

humanas e animais, no monitoramento da circulação deste arbovírus no Brasil. 

Recentes relatos de infecção humana clínica por flavivírus como o ILHV no 

Equador e Bolívia e, principalmente, a confirmação recente de um caso grave de 

infecção humana por CPCV alertam para a importância da constante vigilância para 

a circulação de outros flavivírus, que podem estar sendo mantidos em ciclos de 

transmissão enzoóticos silenciosos no país (Johnson et al. 2007; Batista et al. 2011; 

Venegas et al. 2012). 

A suspeita de participação de crocodilianos em ciclos de transmissão de WNV 

nos EUA associada a alguns fatores como alta prevalência deste grupo de animais 

na região do Pantanal e a escassez de dados epizootiológicos acerca dos 

crocodilianos da região, justificam a investigação para a circulação de arbovírus 

neste grupo de animais no Pantanal. 

Por fim, considerando as características ecológicas do Pantanal, que fazem 

da região uma área de alta susceptibilidade à circulação enzoótica de arbovírus, 

associada à visita anual de milhares de pessoas, principalmente em virtude do 

turismo da pesca (Oliveira et al. 2009), o estudo de arbovírus na região pantaneira 

contribui não só para a atualização do conhecimento científico sobre os arbovírus 

circulantes na região, como também para o monitoramento das arboviroses em 

território nacional e eventual circulação de arbovírus não previamente detectados no 

país.  

Desta forma, considerando que ainda não existem relatos de infecção 

humana por NJLV e que CXFV é um flavivírus específico de insetos (Karabatsos 

1985, Hoshino et al. 2007), no presente estudo 12 flavivírus, incluindo WNV e todos 

os 11 flavivírus que circulam no Brasil previamente associados à infecção humana, 

clínica ou não, foram pesquisados por técnicas moleculares e sorológicas.     
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2  OBJETIVOS 

2.1  OBJETIVO PRINCIPAL 

Investigar a circulação de WNV e outros flavivírus no Pantanal de MS. 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Buscar em populações de equídeos, ovinos e crocodilianos, evidências 

sorológicas da circulação de WNV e de outros 11 flavivírus na região do 

Pantanal de MS. 

 Detectar em populações de crocodilianos, culicídeos e ixodídeos, através de 

métodos moleculares, a circulação de flavivírus no Pantanal de MS.  

 Isolar arbovírus de populações de crocodilianos, culicídeos e ixodídeos do 

Pantanal de MS. 

 Contribuir para o conhecimento sobre a fauna de culicídeos e ixodídeos do 

Pantanal de MS. 

 Contribuir para o sistema de vigilância da circulação de arbovírus no Brasil. 
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3  MATERIAL E MÉTODOS 

3.1  INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES 

 O presente estudo foi desenvolvido pelo Laboratório de Flavivírus do 

Instituto Oswaldo Cruz e referência macrorregional de dengue e febre amarela da 

Fundação Oswaldo Cruz (LABFLA) e contou com apoio e participação de quatro 

outras instituições de pesquisa. O trabalho de campo foi realizado pelo LABFLA 

com o apoio da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária do Pantanal 

(Embrapa Pantanal). As identificações das amostras de ixodídeos e culicídeos 

foram realizadas respectivamente pelo Laboratório de Biodiversidade Entomológica 

do Instituto Oswaldo Cruz e referência nacional em vetores das riquetsioses da 

Fundação Oswaldo Cruz (LABE) e pelo LABFLA. As análises do material foram 

realizadas em parte no LABFLA, na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo (FMRP-USP), no Instituto Nacional de Enfermidades 

Virales Humanas “Dr Julio Maiztegui” (INEVH), Argentina e no Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC), EUA. 

 

3.2  AUTORIZAÇÕES E LICENÇAS 

3.2.1  Licença do comitê de ética no uso de animais  

O projeto de tese foi submetido e aprovado pelo comitê de ética no uso de 

animais, vice-presidência de pesquisa e laboratórios de referência da Fundação 

Oswaldo Cruz, Ministério da Saúde para o uso científico no uso de animais. 

Licença LW-1/12, protocolo P-74/10-5 (Anexo A). 

 

3.2.2  Autorização do sistema de autorização e informação em 

biodiversidade 

O plano de coletas e capturas de crocodilianos e artrópodes foi submetido e 

autorizado pelo sistema de autorização e informação em biodiversidade, Instituto 

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Ministério do Meio Ambiente 
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(MMA) para capturas, coletas e manuseio de fauna silvestre in situ. Autorização 

para atividades com finalidade científica N° 18363-1 e N° 18363-2 (Anexo B, C).  

 

3.2.3  Licença de exportação de parte das amostras para Argentina 

A exportação de parte das amostras de soro de crocodiliano e de artrópodes 

para o INEVH, Pergamino, Buenos Aires, Argentina foi autorizada pelo Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), MMA. 

Licença de exportação N° 09BR003279/DF, CITES selo 516939 e Licença de 

exportação N° 09BR002829/DF (Anexo D, E). 

 

3.2.4  Licença de exportação de parte das amostras para os EUA 

A exportação de parte das amostras de soro de crocodiliano e de artrópodes 

para o CDC, Fort Collins, Colorado, Estados Unidos foi autorizada pelo IBAMA, 

MMA. Licença de exportação N° 11BR005933/DF, CITES selo 518904 e licença de 

exportação N° 11BR005932/DF (Anexo F, G). 

 

3.2.5  Autorização de exportação de todas as amostras  

 As exportações de alíquotas de todas as amostras de soro equino, ovino, 

crocodiliano e de artrópodes para a Argentina e Estados Unidos foram autorizadas 

pelo serviço de defesa sanitária agropecuária, departamento de saúde animal, 

secretaria de defesa agropecuária, Ministério da Agricultura Pecuária e 

Abastecimento através de emissão de certificado zoosanitário internacional pelo 

serviços e seções de gestão da vigilância agropecuária. 
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3.2.6  Autorização das fazendas para as coletas de sangue  

  As coletas de sangue dos animais de algumas propriedades visitadas foram 

agendadas pela pesquisadora Márcia Furlan Nogueira da Embrapa Pantanal após 

contato prévio com os proprietários ou encarregados destas propriedades. O 

principal objetivo destas coletas de sangue era a obtenção de amostras de soro 

equino a serem utilizadas em um estudo para anemia infecciosa equina, 

desenvolvido pela pesquisadora.  

Além disso, parte das amostras de soro ovino também foi coletada para ser 

utilizada em um estudo para brucelose ovina, desenvolvido pela pesquisadora 

Raquel Juliano Soares também da Embrapa Pantanal.  

Ao final das coletas de sangue, alíquotas de soro de equinos e ovinos 

destas propriedades foram entregues, respectivamente, às pesquisadoras Márcia 

Furlan Nogueira e Raquel Juliano Soares e o restante utilizado no presente estudo.  

Em algumas propriedades as coletas de sangue foram realizadas após 

contato direto do LABFLA com proprietários ou encarregados de cada propriedade 

(Anexo H).  

Em todas as coletas houve participação de encarregados e funcionários das 

propriedades visitadas.   

As coletas de sangue de crocodilianos foram realizadas com a participação 

da pesquisadora Zilca Campos da Embrapa Pantanal, nas propriedades em que a 

pesquisadora vem desenvolvendo estudos ecológicos sobre o jacaré-do-Pantanal.  
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3.3  METODOLOGIA DAS AMOSTRAGENS 

3.3.1  Amostragens 

Todas as amostragens, incluindo coletas de sangue em populações de 

equídeos, ovinos e crocodilianos, bem como captura e coleta de culicídeos e 

ixodídeos foram conduzidas no município de Corumbá na Sub-região da 

Nhecolândia do Pantanal de MS (18°18’ - 19°15’S, 57°05’ - 55°24’W). Um total de 

20 propriedades da região, denominadas de PA até PU, totalizando uma área de 

aproximadamente 3.150 km2 foi amostrado. A propriedade PC da Embrapa 

Pantanal foi utilizada como base de apoio, área de amostragem e laboratório de 

campo durante todo o trabalho (Figuras 3.1, 3.2, 3.3).  

Amostragens foram realizadas nos dois períodos ecologicamente distintos 

da região, no período das chuvas, entre dezembro e maio, caracterizado por 

presença de grandes áreas alagadas e índice pluviométrico elevado e também no 

período da seca, entre junho e novembro, caracterizado por grandes áreas secas e 

baixo índice pluviométrico. Cada propriedade foi amostrada em apenas um período 

do ano, com exceção para a propriedade PC em que amostragens de culicídeos 

foram realizadas nos dois períodos ecologicamente distintos.  

 

  

Figura 3.1- Localização da área de estudo na América do Sul (Google Earth). 
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Figura 3.2- Localização da área de estudo no Brasil (Google Earth). 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3- Localização das propriedades na área de estudo (Google Earth). 
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3.3.1.1 Coleta de sangue em população de equídeos  

Em 2009 e 2010, em uma amostragem por conveniência foram coletadas 

amostras de sangue de 892 equídeos de 18 propriedades, totalizando uma área 

amostrada de aproximadamente 2.700 km2. As coletas foram realizadas nos dois 

períodos ecologicamente distintos da região, em fevereiro e outubro de 2009 e 

abril, setembro e outubro de 2010.  

Em 2009, foram coletadas amostras de sangue de equídeos em quatro 

propriedades em fevereiro e em dez propriedades em outubro. Em 2010, as 

amostragens foram conduzidas em outras quatro propriedades em abril, setembro 

e outubro (Quadro 3.1).  

Durante as coletas de sangue, informações de cada animal acerca da 

espécie (equinos, asininos ou muares), raça, idade, pelagem, sexo, condição de 

doma, vacinação, evidências de sinais clínicos, histórico de doenças, viagens etc. 

eram obtidas com o encarregado responsável de cada propriedade através de 

questionário (Anexo I).  

 Dos 892 animais estudados, 849 (95,2%) eram equinos e 43 (4,8%) eram 

muares. Entre os muares, 26 (60,5%) eram mulas e 17 (39,5%) burros. Dos 849 

equinos, 391 (46,1%) eram machos castrados, 368 (43,3%) éguas, 86 (10,1%) 

garanhões e quatro (0,5%) animais não tiveram sexo registrado (Figura 3.4).  

Com relação à idade dos animais, 336 (37,7%) animais não tinham qualquer 

registro de idade e 556 (62,3%) tinham a data ou ao menos o ano de nascimento. 

Entre os animais com idade conhecida no momento da venopunção, 103 (18,5%) 

tinham de 10 meses até dois anos, 173 (31,1%) de três a cinco anos e 280 (50,4%) 

com seis ou mais anos (Figura 3.5). 
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Quadro 3.1 – Distribuição das coletas de sangue por mês e propriedade. 

Mês de coleta 
Número de equídeos 

coletados 
Propriedades amostradas 

Fevereiro 2009 168 PA, PB, PE e PF 

Outubro 2009 499 
PH, PM, PL, PP, PN, PS, 

PQ, PR, PI e PJ 

Abril 2010 85 PG 

Setembro/Outubro 2010 140 PC, PD e PO 

Total 892 

PA, PB, PC, PD, PE, PF, 

PG, PH, PI, PJ, PL, PM, PN, 

PO, PP, PQ, PR, PS 

 

Em relação às raças dos 849 equinos, 471 (55,5%) eram mestiços, 292 

(34,4%) eram da raça Cavalo Pantaneiro e 86 (10,1%) Quarto de Milha (Figura 

3.6).   

Sobre a condição de doma dos 849 equinos, 570 (67,1%) eram domados, 

234 (27,6%) não domados, 44 (5,2%) eram considerados redomão, isto é, estavam 

em processo de doma durante a amostragem e um (0,1%) animal não tinha sua 

condição de doma anotada (Figura 3.7) (Fotos 3.1, 3.2, 3.3).  
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Equino macho castrado

391

43.8%

Éguas

368

41.3%

Burros

17

1.9%

Mulas

26

2.9%

Sem registro

4

0.4%

Equino macho inteiro

86

9.6%

Figura 3.4– Distribuição por sexo e espécie dos equídeos amostrados. 

 

 

 

De 3 a 5 anos

173

31.1%

Com 6 ou mais anos

280

50.4%

De 10 meses a dois anos

103

18.5%

Figura 3.5 – Distribuição por idade dos equídeos com registro de idade. 
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Cavalo Pant aneiro

292

34.4%

Quart o de Milha

86

10.1%

Mest iços

471

55.5%

Figura 3.6 – Distribuição por raças dos equinos. 

 

 

 

 

 

Domados

570

67.1%

Não domados

234

27.6%

Redomões

44

5.2%

Sem registro de doma

1

0.1%

Figura 3.7 – Distribuição por condição de doma dos equinos. 
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Foto 3.1 – Equinos domados da propriedade PN após a coleta de sangue no 
Pantanal de MS em 2009. Foto: Alex Pauvolid-Corrêa 
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Foto 3.2 – Coleta de sangue em equino não domado da propriedade PR no Pantanal 
de MS em 2009. Foto: Dinair Couto-Lima. 
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Foto 3.3 – Coleta de sangue em equino domado na propriedade PG no Pantanal de 
MS em 2010. Foto: Propriedade PG. 
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Embora não tenham sido realizados exames clínicos nos animais 

submetidos à venopunção, à exceção de um equino encontrado doente e 

apresentando um quadro de desordem neurológica de origem desconhecida (Foto 

3.4), todos os animais amostrados estavam aparentemente hígidos no momento da 

venopunção.  

Entretanto, muitos animais apresentavam lesões sugestivas de mordedura 

por morcego hematófago (Foto 3.5). Um equino em aparente boa condição 

corporal e sugestivo de morte recente foi encontrado em uma propriedade não 

amostrada. A causa da morte não foi determinada (Foto 3.6).  

Após assepsia com gaze embebida em álcool iodado no local da 

venopunção, oito mililitros de sangue total em tubo sem anticoagulante com gel 

separador eram coletados utilizando-se agulha 25X8 mm através de sistema a 

vácuo. Após a coleta e leve compressão no local da venopunção, um medicamento 

comercial de propriedade larvicida, repelente, cicatrizante, antisséptica e 

hemostática era aplicado ao local da venopunção antes da liberação dos animais.  
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Foto 3.4 – Equino doente apresentando quadro neurológico sem diagnóstico 
definido na propriedade PJ no Pantanal de MS em 2009. Foto: Alex Pauvolid-
Corrêa. 
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Foto 3.5 – Coleta de sangue em equino jovem não domado com lesão sugestiva de 
mordedura por morcego hematófago na propriedade PM no Pantanal de MS em 
2009. Foto: Jorge UFMS. 
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Foto 3.6 – Equino encontrado morto por causa desconhecida em propriedade não 
amostrada no Pantanal de MS. Foto: Alex Pauvolid-Corrêa. 
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 3.3.1.2 Coleta de sangue em população de ovinos 

As coletas de sangue em ovinos foram realizadas em nove propriedades, 

totalizando uma área de aproximadamente 1.350 km2. Os animais foram coletados 

durante o período de seca na região. Um total de 238 animais com a maioria sem 

raça definida foi estudado, com 139 (58,4%) animais de sete propriedades em 

outubro de 2009 e 99 (41,6%) animais de duas propriedades em outubro de 2010. 

Dos 238 animais coletados, 183 (76,9%) eram fêmeas, seis (2,5%) eram machos 

castrados e 49 (20,6%) eram machos inteiros (Figura 3.8). 

Em todas as propriedades os ovinos eram mantidos em criações extensivas 

ou semiextensivas. Nestes tipos de manejo no Pantanal, os animais compartilham 

o campo com equídeos, bovinos e com espécies silvestres (Foto 3.7). A maioria 

dos ovinos amostrados era animais sem raça definida, naturalizados do Pantanal, 

com exceção de alguns animais da raça Suffolk. 

Para a coleta de sangue, os animais eram mantidos em estação e contidos 

fisicamente pelos trabalhadores rurais das fazendas (Foto 3.8). Após assepsia no 

local da venopunção com gaze embebida em álcool iodado, oito mililitros de 

sangue total eram venopuncionados através de veia jugular externa, com agulha 

25X8 mm em tubos sem anticoagulante e com gel separador através de sistema a 

vácuo.  

Alguns animais tinham parte dos pelos ao redor do pescoço cortados para 

facilitar o acesso às veias jugulares e após a coleta e leve compressão no local da 

venopunção, um medicamento comercial de propriedade larvicida, repelente, 

cicatrizante, antisséptica e hemostática era aplicado ao local da venopunção antes 

da liberação dos animais.  

Durante as coletas de sangue, informações de cada animal acerca da idade, 

sexo, vacinação, evidências de sinais clínicos, viagens etc. eram obtidas com o 

encarregado responsável de cada propriedade. 
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Ovinos machos castrados

6

2.5%

Ovinos machos inteiros

49

20.6%

Ovinos fêmeas

183

76.9%

Figura 3.8 – Distribuição por sexo dos ovinos. 

 

 

 
Foto 3.7 – Ovinos em criação semiextensiva na propriedade PC no Pantanal de 
MS em 2010. Foto: Alex Pauvolid-Corrêa. 
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Foto 3.8 – Coleta de sangue em ovinos em criação semiextensiva na propriedade 
PS no Pantanal de MS em 2009. Foto: Dinair Couto-Lima. 
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3.3.1.3 Coleta de sangue em população de crocodilianos 

As coletas de sangue dos crocodilianos foram realizadas durante os 

procedimentos de captura realizados pela equipe da Dra. Zilca Campos, como 

parte dos estudos ecológicos da espécie Caiman yacare, popularmente conhecida 

como jacaré-do-Pantanal, desenvolvidos pela Embrapa Pantanal.  

Animais jovens de aproximadamente até 1,5 m de comprimento foram 

preferidos e capturados em áreas de elevada concentração destes animais em 

duas propriedades da região (Foto 3.9). Animais foram capturados utilizando-se 

cambão quando observados em áreas de mata (Foto 3.10) ou a partir de canoas 

em ambientes lênticos formados por rios intermitentes (Foto 3.11), quando então 

eram levados às margens para o início dos procedimentos. Em área de trabalho 

montada à sombra, os animais eram mantidos com cambão (Foto 3.12) e tinham a 

boca e as pálpebras mantidas fechadas por fita adesiva plástica (Foto 3.13) para 

pesagem (Foto 3.14), morfometria, definição de sexo e marcação com anilha 

metálica em membrana interdigital de membro posterior esquerdo pelo grupo de 

estudo de crocodilianos da Embrapa Pantanal. Os animais uma vez amordaçados 

e com os olhos vendados se mantinham imóveis durante todo o procedimento não 

havendo necessidade de qualquer outro tipo de contenção além da física.  

Ao final dos procedimentos realizados pela equipe da Embrapa Pantanal e 

após assepsia local com algodão embebido em álcool iodado, amostras de cinco 

mililitros de sangue total de cada animal foram coletadas através de agulha 25X8 

mm em tubos sem anticoagulante através de sistema a vácuo. As venopunções 

foram realizadas a partir de veia jugular interna entre a primeira e segunda vértebra 

cervical como previamente descrito (Olson et al. 1975) (Foto 3.15).  
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Foto 3.9 – Área com alta concentração de jacarés-do-Pantanal escolhida para 
captura e coleta de sangue na propriedade PD no Pantanal de MS em 2011. Foto: 
Alex Pauvolid-Corrêa. 
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Foto 3.10 – Jacaré-do-Pantanal observado em área de mata na propriedade PD no 
Pantanal de MS em 2011. Foto: Alex Pauvolid-Corrêa. 
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Foto 3.11 – Captura de jacarés-do-Pantanal em ambiente lêntico na propriedade PU 
no Pantanal de MS em 2009. Foto: Dinair Couto-Lima. 
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Foto 3.12 – Jacaré-do-Pantanal capturado na propriedade PD no Pantanal de MS 
em 2011. Foto: Alex Pauvolid-Corrêa. 
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Foto 3.13 – Jacaré-do-Pantanal capturado tendo as pálpebras fechadas por fita 
adesiva plástica na propriedade PD no Pantanal de MS em 2011. Foto: Alex 
Pauvolid-Corrêa. 
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Foto 3.14 – Jacaré-do-Pantanal sendo pesado pela equipe da Embrapa Pantanal na 
propriedade PD no Pantanal de MS em 2011. Foto: Alex Pauvolid-Corrêa. 
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Foto 3.15 – Coleta de sangue em jacaré-do-Pantanal na propriedade PD no 
Pantanal de MS em 2011. Foto: Zilca Campos. 
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Após leve compressão e assepsia local, os animais eram mantidos em 

observação por 10 minutos e depois soltos no local de captura. Todo o 

procedimento era realizado apenas com contenção física e durava até 20 minutos. 

Um total de 90 animais silvestres da espécie jacaré-do-Pantanal foi 

amostrado, com oito (8,9%) em uma propriedade em outubro de 2009, durante a 

estação seca, e 82 (91,1%) em outra propriedade em fevereiro de 2009 e Janeiro 

de 2011 durante a estação das chuvas. A escolha pela captura de um maior 

número de animais durante a estação chuvosa é justificada pela maior emergência 

de culicídeos adultos observada durante este período o que poderia eventualmente 

aumentar as chances de detecção de animais em viremia.  

Dos 90 animais venopuncionados, 67 (74,4%) eram machos e 23 (25,6%) 

eram fêmeas (Figura 3.9). O comprimento dos animais variou de 39,5 a 116 cm 

(média 91,6 cm) e o peso de 4 a 34 kg (média 16,8 kg). 

 

3.3.1.4 Acondicionamento das amostras de sangue 

Após as coletas, todas as amostras de sangue de equinos, ovinos e 

crocodilianos foram identificadas e mantidas em caixas térmicas com gelo 

reciclável até a chegada à base de pesquisa. Após a separação dos elementos 

figurados por centrifugação em temperatura ambiente, os soros eram transferidos 

para criotubos de cinco mililitros e então congelados em nitrogênio líquido, até o 

envio para o LABFLA. 

 

3.3.1.5 Capturas e coletas de artrópodes 

Um total de 4.514 artrópodes, com 4.445 culicídeos e 69 ixodídeos foi 

capturado e coletado em 15 propriedades, totalizando uma área amostrada de 

2.400 km2. Para as capturas de culicídeos foram utilizadas armadilhas luminosas 

tipo CDC para captura de culicídeos no ambiente, e capturadores de Castro para a 

captura de culicídeos em equinos, crocodilianos, membros da equipe e em repouso 

em ambiente intradomiciliar.  
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A armadilha luminosa tipo CDC contém uma pequena lâmpada e um motor 

com hélice e é utilizada para a coleta de insetos em ambiente de pouca ou 

nenhuma luminosidade. Os insetos, machos e fêmeas, atraídos pela fonte 

luminosa são sugados pelo movimento da hélice e ficam presos em uma câmara 

fechada com tela. O capturador de Castro é um tubo de sucção constituído de um 

tubo de borracha ligado a um tubo de vidro. A abertura anterior do tubo de vidro é 

colocada sobre o inseto e é feita sucção suave, fechando-se depois a abertura com 

o dedo e transferindo-se os insetos para um frasco umidificado e ventilado 

(Marcondes 2001). O capturador de Castro foi utilizado para a captura de 

culicídeos, principalmente fêmeas durante hematofagia em equinos, crocodilianos 

e membros da equipe, e também para captura de culicídeos de ambos os sexos 

observados durante repouso em ambiente intradomiciliar. Os ixodídeos foram 

coletados manualmente de animais venopuncionados aleatoriamente escolhidos 

que se apresentavam parasitados no momento da venopunção. 

 

3.3.1.5.1 Culicídeos 

Os culicídeos foram capturados em áreas aleatoriamente selecionadas em 

nove propriedades visitadas para a coleta de sangue nos vertebrados, totalizando 

uma área amostrada de aproximadamente 1.580 km2. Das 72 capturas realizadas, 

12 foram negativas, com nenhum espécime capturado. Entre as 60 capturas 

positivas, 36 (60%) foram conduzidas no período das chuvas e 24 (40%) no 

período da seca (Figura 3.10). Entre as 36 capturas realizadas no período das 

chuvas, 21 (58,3%) foram realizadas em fevereiro de 2009 e 15 (41,7%) em abril 

de 2010. Entre as 24 capturas realizadas durante o período da seca, 12 (50%) 

foram realizadas em outubro de 2009 e 12 (50%) em outubro de 2010 (Figura 

3.11). 

Entre as 60 capturas positivas, em 27 (45%) se utilizou armadilha luminosa 

tipo CDC, em 17 (28,3%) o capturador de Castro em membros da equipe, em dez 

(16,7%) se utilizou o capturador de Castro em cavalos, três (5%) o capturador de 

Castro em jacarés e em três (5%) se utilizou o capturador de Castro no ambiente 

intradomiciliar (Figura 3.12). 
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Jacarés fêmeas

23

25.6%

Jacarés machos

67

74.4%

Figura 3.9 – Distribuição por sexo dos jacarés-do-Pantanal. 

 

 

 

 

 

 

Período da seca

24

40.0%

Período das chuvas

36

60.0%

Figura 3.10 – Número de capturas de culicídeos por períodos ecologicamente 
distintos. 
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Out-09

12

20.0%

Abr-10

15

25.0%

Fev-09

21

35.0%

Out-10

12

20.0%

Figura 3.11 – Número de capturas de culicídeos por mês e ano. 

 

 

 

 

Capturador de Castro em membros 

da equipe

17

28.3%

Capturador de Castro em cavalos

10

16.7%
Armadilha CDC

27

45.0%

Capturador de Castro em ambiente 

intradomiciliar

3

5.0%

Capturador de Castro em jacarés

3

5.0%

Figura 3.12 – Número de capturas por métodos utilizados. 
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Primariamente as capturas com armadilhas luminosas tipo CDC (Foto 3.16) 

foram realizadas em períodos noturnos de 12 horas, das 18h00min às 06h00min, e 

as capturas com capturador de Castro em equinos (Foto 3.17), membros da equipe 

(Foto 3.18) e crocodilianos (Foto 3.19) em sessões de 2h principalmente no 

período crepuscular, das 17h00min às 19h00min. Dependendo da quantidade de 

culicídeos observados durante a captura as sessões eram prolongadas. As três 

capturas utilizando-se capturador de Castro em ambiente intradomiciliar foram 

realizadas em uma das moradias de uma das propriedades em período vespertino 

em sessões de uma hora, entre 5h30min e 6h30min. As três capturas de culicídeos 

em crocodilianos foram realizadas em quatro animais, dois de uma propriedade e 

dois de outra, escolhidos aleatoriamente dentre os animais capturados para coleta 

de sangue. Os animais eram mantidos próximo à área de trabalho durante o 

período crepuscular das 17h00min às 19h00min e depois liberados. Durante as 

sessões eram capturados os culicídeos visualizados pousados no animal (Foto 

3.17).  

Os culicídeos adultos vivos capturados eram levados ao laboratório de 

campo onde eram imobilizados por resfriamento e identificados através de 

estereomicroscopia em placa refrigerada adaptada, por caracterização morfológica 

de acordo com chave dicotômica (Lane 1953; Consoli & Lourenço-de-Oliveira 

1994). 

Após identificação, os culicídeos foram agrupados em grupos de até 50 

indivíduos de acordo com espécie, sexo, o tipo de captura, local, data e horário da 

amostragem e então congelados em nitrogênio líquido para envio ao LABFLA, 

onde foram mantidos a -70°C para posteriores análises. 
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Foto 3.16 – Armadilha luminosa tipo CDC na propriedade PC no Pantanal de MS em 
2010. Foto: Alex Pauvolid-Corrêa. 
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Foto 3.17 – Mosquitos durante hematofagia em equino na propriedade PC no 
Pantanal de MS em 2010. Foto: Alex Pauvolid-Corrêa. 
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Foto 3.18 – Mosquitos sendo capturados durante hematofagia em membro da equipe 
na propriedade PC no Pantanal de MS em 2010. Foto: Alex Pauvolid-Corrêa. 
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Foto 3.19 – Mosquitos sendo capturados durante hematofagia em jacaré-do-
Pantanal na propriedade PU no Pantanal de MS em 2009. Foto: Dinair Couto-Lima. 
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3.3.1.5.2 Ixodídeos 

Os ixodídeos eram coletados apenas quando visualizados nos equídeos, 

ovinos e crocodilianos venopuncionados. Buscas ativas para captura de ixodídeos 

no ambiente não foram realizadas. Ixodídeos foram coletados em 28 equinos de 

nove propriedades visitadas e apenas um exemplar em um dos crocodilianos 

venopuncionados. 

Após as coletas, os espécimes eram agrupados de acordo com o animal em 

que foram coletados, e então congelados em nitrogênio líquido para envio ao 

LABFLA e posterior identificação a ser realizada pelo LABE.  

No LABE, a identificação específica dos aracnídeos foi realizada em placa 

refrigerada adaptada através de chave dicotômica para as famílias e gêneros 

americanos da ordem Ixodida e chave para determinação das espécies dos 

diferentes gêneros de ixodídeos existentes no Brasil, elaboradas por Aragão & 

Fonseca (1961). Após a identificação, o material foi novamente levado ao LABFLA 

onde foi mantido a -70°C para posteriores análises. 

 

3.4   ANÁLISES LABORATORIAIS 

Todas as etapas laboratoriais envolvendo manipulação celular, viral e das 

amostras biológicas compostas por soro sanguíneo de equinos, ovinos e de 

crocodilianos, bem como artrópodes foram realizadas com uso de barreiras de 

contenção primária através da utilização de equipamentos de proteção individual 

como jaleco, máscara, luvas e equipamentos de proteção coletiva como cabine de 

segurança biológica II Tipo B em Laboratório de Nível de Biossegurança 2 (NB-2) e 

em Laboratório de Biossegurança 3 (NB-3) de contenção secundária. 
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3.4.1  Processamento das amostras 

3.4.1.1 Trituração dos artrópodes 

Todas as amostras de artrópodes foram distribuídas no momento da 

identificação no campo em grupos de até 50 espécimes de culicídeos e até 10 

espécimes de ixodídeos.  

Entretanto, o número de espécimes por tubo precisou ser alterado de acordo 

com o tamanho e condição de ingurgitação dos espécimes. Para diminuir 

toxicidade nas culturas celulares, alguns grupos com grande número de espécimes 

maiores ou ingurgitados foram divididos em dois ou mais grupos no momento da 

trituração. Ao final, 388 grupos de culicídeos e 41 de ixodídeos foram submetidos 

ao isolamento viral em culturas de células C6/36.  

 

3.4.1.1.1 Culicídeos 

Um total de 83 grupos de culicídeos foi macerado utilizando-se pistilos e 

recipientes de louça estéreis, enquanto os 305 grupos restantes foram macerados 

através da utilização de esferas de cobre em agitador.  

Para a utilização de pistilo, culicídeos eram macerados em 500 µL de meio 

de maceração composto por PBS, 10% albumina bovina a 7.5% ou SFB, penicilina 

[100 U/mL], estreptomicina [100 µg/mL] e Anfotericina B 1 µg/mL. O volume final 

aproximado de 500 µL de suspensão de macerado era então aspirado e mantido 

em duas alíquotas de 250 µL a -70°C, para posterior utilização em isolamento viral 

e técnicas moleculares. 

Para a utilização das esferas, os grupos de culicídeos eram transferidos a 

novos tubos contendo 1 mL de meio de trituração BA-1 acrescidos de mais L-

Glutamina, antibióticos e antifúngicos para uma concentração final de penicilina 

[200 U/mL], estreptomicina [200 µg/mL], Anfotericina B [2 µg/mL] e L-Glutamina 2 

mM.  
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A cada tubo era adicionado uma esfera de chumbo revestida em cobre 

(Premium Grade BBs airgun shot steel BB cal. 4.5 mm COPPERHEAD®). Após 

agitação em vortex por 5 minutos, os tubos eram centrifugados por 2min a 0°C. O 

sobrenadante era transferido para um novo e os dois tubos eram congelados para 

posterior isolamento viral e detecção molecular. 

 

3.4.1.1.2 Ixodídeos 

Em virtude das características anatômicas dos ixodídeos, todos os 41 

grupos foram macerados com pistilos de louça ou vidro estéreis, utilizando-se 1 mL 

de diluente BA-1 acrescido de L-Glutamina, antibióticos e antifúngico como descrito 

para os culicídeos. As teleóginas tiveram o idiossoma previamente rompido com 

agulha estéril, antes da maceração. O produto triturado foi aspirado e mantido em 

tubos tipo eppendorff de 1,5 mL em congelador a -70ºC, para posterior isolamento 

viral e detecção molecular. 

 

3.4.2  Cultivos celulares 

 A maioria dos arbovírus pode ser propagada em sistemas hospedeiros vivos 

representados por culturas de células (ATCC 1979). No presente estudo, para a 

realização das diferentes técnicas empregadas foram utilizados três diferentes 

tipos celulares. As linhagens celulares originadas de células renais de primata 

Cercopithecus aethiops (VERO) e de roedor Mesocricetus auratus (BHK-21), bem 

como de células de culicídeos Aedes albopictus (C6/36) (Stim 1969; White 1987).  

As linhagens celulares utilizadas no presente estudo eram mantidas de 

acordo com as práticas de manutenção celular realizadas pelas instituições INEVH, 

FMRP, LABFLA e CDC, onde as amostras foram analisadas.  

Brevemente, eram realizadas passagens semanais a fim de se manter 

condições bioquímicas ótimas para o desenvolvimento e manutenção da 

monocamada de células. Depois de retirado o meio de manutenção e após 

sucessivas lavagens da monocamada celular com solução salina fosfato 
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(phosphate buffer saline ou PBS), às garrafas era adicionada tripsina para 

desprendimento da monocamada celular (VERO E76, E6; BHK-21 clone 15). Após 

o uso da tripsina, a suspensão celular era utilizada ou descartada e novo meio de 

cultura acrescido de antibióticos e antifúngico com 10% de soro fetal bovino (SFB) 

era adicionado às garrafas, que eram então incubadas em estufa com controle de 

CO2, umidade e temperatura, que variava de acordo com a linhagem celular, com 

normalmente 5% CO2 e 28°C para a C6/36 e 37°C para VERO e BHK-21. 

Alternativamente, em INEVH, a linhagem celular C6/36 havia sido adaptada e era 

mantida a 34°C para maior susceptibilidade celular à propagação por WNV.    

 

3.4.3  Isolamento viral e teste de placas 

Um total de 4.514 artrópodes, com 4.445 culicídeos e 69 ixodídeos 

respectivamente distribuídos em 388 e 41 grupos, além de 90 amostras de soro e 

50 de coágulo de crocodilianos foram submetidos ao teste de placas em VERO e 

isolamento viral em C6/36 e VERO (Quadro 3.2). 

 

Quadro 3.2 – Número de amostras submetidas ao isolamento viral, teste de placas 

e métodos moleculares para detecção de arbovírus. 

 

 
Isolamento viral 

em VERO 
Isolamento viral 

em C6/36 
Teste de placas 

RT-PCR 
convencional 

RT-PCR 
tempo real 

Soro de 
crocodilianos 

30 60 60 30 60 

Coágulo de 
crocodilianos 

- 50 50 - 50 

Culicídeos - 388 grupos 305 grupos 
Grupos 

positivos no 
isolamento viral 

305 grupos 

Ixodídeos - 41 grupos 41 grupos - 41 grupos 

( - ) Não submetidos ao método relacionado. 
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3.4.3.1 Isolamento viral em VERO e C6/36 

3.4.3.1.1 Células VERO 

 Para o isolamento viral em células VERO, alíquotas diluídas de 30 amostras 

de soro de crocodilianos foram inoculadas em garrafas de 25cm2 (T25), com 

monocamadas sem-confluentes.  

Brevemente, após a retirada do meio de crescimento por derramamento, às 

T25 foram adicionadas alíquotas diluídas de acordo com o volume de cada 

amostra, em 1:5 ou 1:10 em meio de cultura de células acrescido de antibióticos e 

antifúngico. Após a inoculação, as T25 foram submetidas à incubação por 1h em 

estufa a 5% CO2 a 37°C, com leve movimentação a cada 15 minutos, para melhor 

adsorção viral. Ao fim deste período, às culturas foram adicionados meio de 

manutenção com 2% de SFB, antes de nova incubação em mesmas condições por 

dez dias.  

As garrafas eram visualizadas diariamente por microscopia de luz a fim de 

se detectar possível ECP na monocamada celular. Ao sinal de qualquer alteração 

nas monocamadas celulares as células e sobrenadante eram coletados então 

congelados com 20% SFB a -70°C. Independentemente do resultado do 

isolamento viral, as 30 amostras de crocodilianos foram posteriormente submetidas 

à RT-PCR convencional genérico para flavivírus e alfavírus, como descrito por 

Sánchez-Seco et al. (2001, 2005). 

 

3.4.3.1.2 Células C6/36 

Para o isolamento viral em células C6/36, 388 grupos de culicídeos, 41 

grupos de ixodídeos e 60 amostras de soro e 50 de coágulo de crocodilianos foram 

inoculados em T25, tubos ou poços de placas de seis poços com células C6/36 

com monocamadas semi-confluentes. 

Brevemente, após a retirada do meio de crescimento por derramamento, às 

T25, tubos e poços foram adicionadas alíquotas dos triturados de artrópodes. Após 

a inoculação, as células foram submetidas à incubação por 1h em estufa a 5% CO2 
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a 28°C, com leve movimentação a cada 15 minutos, para melhor adsorção viral. Ao 

fim deste período, às culturas foi adicionado meio de manutenção com 2% de SFB, 

antes de nova incubação em mesmas condições por dez dias. As culturas eram 

visualizadas diariamente por microscopia de luz a fim de se detectar possível ECP 

na monocamada celular. Ao sinal de qualquer alteração nas monocamadas 

celulares as células e sobrenadante eram coletados então congelados com 20% 

SFB a -70°C.  

Para 83 grupos de artrópodes, as amostras positivas no isolamento viral 

foram submetidas à RT-PCR convencional genérico para flavivírus e alfavírus, 

como descrito por Sánchez-Seco et al. (2001, 2005). Enquanto que para os 305 

grupos de artrópodes restantes, independentemente do resultado todas as 

amostras foram posteriormente submetidas à PCR em tempo real para flavivírus 

como descrito por Moureau et al. (2007).  

 

3.4.3.2 Teste de placas 

 O teste de placas foi realizado em 60 das 90 amostras de soro e 50 de 

coágulo de crocodilianos, bem como em 305 grupos de culicídeos e 41 de 

ixodídeos.  

Para o teste de placas, alíquotas diluídas de amostras de crocodilianos e 

artrópodes foram inoculadas em duplicatas em placas de seis poços com células 

VERO. As placas eram utilizadas 48h após preparadas quando apresentavam 

monocamada semi-confluente. Todas as amostras foram submetidas a dois testes 

de placas, realizados com diferentes períodos de incubação.   

Brevemente, após a retirada do meio de crescimento por derramamento, as 

culturas celulares foram inoculadas com alíquotas de 100 µL dos triturados de 

artrópodes e em mesmo volume amostras de crocodilianos diluídas em 1:5 ou 1:10 

de acordo com o volume de cada amostra. Após a inoculação, as células foram 

submetidas à incubação por 1h em estufa a 5% CO2 a 37°C, com leve 

movimentação a cada 15 minutos, para melhor adsorção viral. Ao fim deste 

período, as monocamadas celulares receberam uma cobertura de solução de 1% 
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de agarose (overlay) e foram então novamente incubadas em mesmas condições 

de temperatura por dois e cinco dias. Ao fim deste período, as monocamadas 

receberam uma segunda camada da mesma solução, desta vez contendo corante 

e foram novamente incubadas por mais 24h. Após a última incubação, as placas de 

seis poços foram levadas a uma fonte luminosa e visualizadas para a presença de 

placas, isto é, áreas descoloridas de destruição celular causada por unidades 

formadoras de placas. Em caso de visualização de placas, as duas camadas de 

solução de agarose eram retiradas e as áreas das placas eram raspadas e 

suspensas em diluente com 20% de SFB, para congelamento a -70°C.  

Testes de placas em que a segunda solução de agarose era aplicada com 

48h após a inoculação tinham como objetivo principal a detecção de vírus que 

produzem destruição celular em um curto período, como os alfavírus. Desta forma, 

a coloração realizada em 48h permitiria a detecção de placas antes da destruição 

total da monocamada celular.  

A realização do teste de placas com coloração da monocamada celular 

cinco dias após a inoculação da amostra, permite a detecção de vírus que 

apresentam um período de incubação mais lento, como os flavivírus. Neste caso, a 

coloração não é realizada também com 48h, porque o corante normalmente 

utilizado, vermelho neutro, leva a toxicidade celular impedindo a formação e 

visualização de placas na monocamada celular. 

Independentemente do resultado, todas as amostras submetidas ao teste de 

placas foram posteriormente submetidas à RT-PCR em tempo real para flavivírus 

como descrito por Moureau et al. (2007).  

 

3.4.4  ELISA de Bloqueio 

O ELISA de bloqueio utilizado no presente estudo foi desenvolvido 

primariamente para a pesquisa de anticorpos anti-WNV em amostras de aves, para 

ser utilizado como parte do monitoramento da circulação de WNV em populações 

de aves como descrito por Blitvich et al. (2003c). Posteriormente, em um estudo 

experimental utilizando-se hospedeiros vertebrados de outros grupos, como 
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equinos, felinos e suínos, o ELISA de bloqueio se mostrou também eficaz na 

detecção de infecção pregressa por WNV em outros grupos de animais (Blitvich et 

al. 2003).  

O princípio do ELISA de bloqueio é a detecção de amostras que, por 

apresentarem anticorpos específicos, se ligam ao antígeno previamente fixado à 

microplaca impedindo a ligação ao antígeno, do anticorpo monoclonal (MAb). Após 

a lavagem, o MAb não ligado ao antígeno é retirado impedindo a reação 

colorimétrica que seria desencadeada entre a ligação de MAb e o antígeno e a 

peroxidase adicionada na última etapa do ensaio. Desta forma, reação não 

colorimétrica de uma amostra indica a presença de anticorpos específicos e, por 

conseguinte, positividade.  

Diferentes MAbs foram testados para sua especificidade para WNV. 

Brevemente, MAb 2B2 é específico para WNV e para o vírus Koutango (Koutango 

virus ou KOUV), também membro do grupo da JEV. O MAb 3.1112G é WNV 

específico, MAb 6B5A-2 é SLEV específico e MAb 3H6 e 6B6C-1 são reativos ao 

grupo dos flavivírus. Todos os MAb detectam epitopos da proteína E, com exceção 

do MAb 3.1112G, específico para WNV, que detecta epitopo da proteína NS1 

(Blitvich et al. 2003). 

  No presente estudo, o ELISA de bloqueio utilizando-se MAb 6B6C-1 foi 

usado para a pesquisa de flavivírus, como um método de triagem nas 1.220 

amostras de vertebrados estudadas. As amostras positivas no ELISA de bloqueio 

eram então submetidas ao PRNT. 

 

3.4.4.1 Preparação de antígeno 

 A preparação de antígeno foi realizada com WNV isolados na Argentina e 

nos EUA (AReq002 e NY99) em culturas de células C6/36, que permite a 

propagação títulos mais altos de WNV quando comparado com VERO. O protocolo 

completo utilizado para a produção de antígenos para o ELISA de bloqueio está 

descrito no Anexo (J).  
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Brevemente, para garrafas de 150 cm2 (T150) de células C6/36 com 48h, 

um índice de multiplicidade de infecção (MOI) de 0,1 foi utilizado e o volume de 

suspensão viral a ser utilizado, calculado. Uma T150 e uma T25 de células C6/36 

foram utilizadas para infecção e controle, respectivamente. Após descarte do meio 

de cultura, 1 mL de meio de manutenção e 5 mL de suspensão viral diluída foram 

adicionados à T25 e T150, respectivamente.  

As duas garrafas foram incubadas a 28°C com 5%CO2 por 1h com leve 

movimentação a cada 15 minutos. Ao final deste período, 20 mL e 10 mL de meio 

de manutenção foram respectivamente adicionados a T150 e T25, que foram então 

incubadas em mesmas condições por cinco dias. Células C6/36 não apresentam 

uma evidente alteração quando infectadas por WNV e o pico de replicação de 

WNV em C6/36 ocorre 120h após a infecção. 

Após a incubação, a T25 controle foi descartada e a T150 teve a 

monocamada celular raspada. Todo o volume da garrafa foi então transferido para 

tubo e então centrifugado. O sobrenadante do tubo foi descartado e o precipitado 

de células lavado por três vezes em solução borato salina. Após a última lavagem, 

o precipitado foi resuspenso em solução detergente e então submetido à sonicação 

para desintegração do precipitado celular. Após a ruptura das membranas 

celulares liberando antígenos a suspensão foi centrifugada e o sobrenadante 

fracionado e armazenado em diferentes tubos para evitar sucessivos 

descongelamentos futuros. 

 

3.4.4.1.1 Cálculo da diluição do antígeno e do MAb 6B6C-1 

Antes de se iniciar o ELISA de bloqueio é preciso avaliar a melhor diluição a 

ser utilizada do antígeno e do MAb 6B6C-1. Inicialmente, o antígeno foi diluído de 

1:40 até 1:5120 e o MAb de 1:250 até 1:4000. O protocolo completo do teste de 

diluição do antígeno e anticorpo monoclonal 6B6C-1 está descrito no Anexo (K). 

 Brevemente, o teste com diferentes diluições de antígeno e MAb é realizado 

para se descobrir as maiores diluições de antígeno e MAb que produzem uma 

reação colorimétrica satisfatória. Caso haja uma diferença significativa de reação 
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colorimétrica entre as diluições testadas, um novo teste com diluições 

intermediárias pode ser realizado para se encontrar a melhor diluição a ser 

utilizada. 

 

3.4.4.1.2 Execução do ELISA de Bloqueio 

Para o ELISA de bloqueio realizado no presente estudo foi utilizado o MAb 

6B6C-1 que apresenta reatividade ao grupo dos flavivírus. Um total de 1.220 

amostras de soro em diluição 1:10, com 238 amostras de ovinos, 892 de equídeos 

e 90 de crocodilianos foram testadas em triplicatas para reatividade ao antígeno 

WNV.  

As amostras de ovinos e crocodilianos, bem como de um grupo de 724 

amostras de equídeos coletadas a partir de novembro de 2009, que apresentaram 

resultados no ELISA de bloqueio entre 20% e 29% de inibição, foram repetidos 

duas vezes para confirmação do percentual de inibição. As amostras que 

apresentaram em ao menos em um dos três ensaios um percentual de inibição 

≥30% foram então submetidas ao PRNT90. O protocolo utilizado para a realização 

do ELISA de bloqueio está descrito no Anexo (L).  

 Brevemente, após fixação de antígeno de WNV em microplaca, uma solução 

proteica a base de leite foi utilizada para bloquear ligações inespecíficas. Amostras 

de soro diluídas a 1:10 foram então testadas para reatividade com o antígeno 

utilizado. Após incubação seguida de sucessivas lavagens, alíquotas diluídas de 

MAb 6B6C-1 foram adicionadas à reação. As amostras de soro que bloquearam a 

reação colorimétrica de antígeno-anticorpo entre MAb e o antígeno de WNV foram 

mensuradas quantitativamente por espectrofotometria em leitor de ELISA.  

Primariamente, as amostras que apresentam 30% ou mais de inibição da 

ligação do MAb 6B6C-1 ao antígeno WNV são consideradas soropositivas para 

presença de anticorpos específicos para flavivírus. O critério de soropositividade 

descrito por Blitvich et al. (2003c) foi calculado na observação de que amostras de 

soro de aves negativas para WNV apresentaram um percentual máximo de inibição 

inespecífica de 24,3%, deste modo a utilização de 30% como critério de 
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soropositividade seria suficiente para minimizar a detecção de reações 

inespecíficas. No presente estudo, para um grupo de 168 amostras de equídeos de 

quatro propriedades amostradas em fevereiro de 2009 (PA, PB, PE, PF) um critério 

mais conservador foi utilizado e foram consideradas soropositivas as amostras que 

apresentaram um percentual de inibição igual ou maior que 35%. Para as 724 

amostras de equídeos restantes e todas as amostras de ovinos e crocodilianos o 

critério de soropositividade menos conservador de 30% ou mais de inibição foi 

utilizado.        

 

3.4.5  Teste de neutralização por redução de placas (PRNT) 

Em cultura de diversas linhagens celulares a replicação dos arbovírus 

provoca destruição celular progressiva e difusa, o ECP. Quando se utiliza sobre a 

monocamada celular uma cobertura de alta densidade, restringe-se o ECP ao foco 

inicial de replicação impedindo que as novas partículas virais recém-replicadas se 

dispersem pelo meio que está sobre as células causando ECP em outros pontos 

da monocamada celular. Desta forma, utilizando-se esta cobertura de alta 

densidade considera-se que cada ECP observado, agora chamado de placa, foi 

originado por apenas uma partícula viral, agora chamada de unidade formadora de 

placa (UFP). Assim teoricamente o número de placas observado é o mesmo 

número de partículas virais inicialmente inoculadas. 

O princípio básico do PRNT consiste em avaliar a capacidade que uma 

amostra tem, quando inoculada com a suspensão viral sobre a monocamada 

celular, de neutralizar UFP reduzindo a formação de placas. Nas amostras 

soropositivas com anticorpos neutralizantes será observado um número menor do 

que o esperado de placas. Se a amostra não apresentar anticorpos neutralizantes, 

o número de placas observado deverá ser próximo ou o mesmo do que 

previamente calculado para a suspensão viral.  

Ao final de um período que varia de acordo com o arbovírus testado, o título 

de anticorpos de cada amostra foi determinado como o inverso da diluição sérica 

em que foram observados 90% ou mais de redução do número de UFP observado 

no controle viral do ensaio (PRNT90). Assim, as amostras de soro em diluição igual 
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ou maior que 1:10 que apresentaram 10% ou menos do número de placas do 

controle viral foram consideradas em presença de anticorpos neutralizantes para o 

arbovírus pesquisado. 

No presente estudo, em virtude do grande número de flavivírus circulando 

no Brasil, muitos deles em ciclos de transmissão enzoóticos semelhantes, além da 

utilização de PRNT90, as amostras foram consideradas positivas para determinado 

arbovírus quando o título de anticorpos para um arbovírus foi quatro vezes ou mais 

alto do que o título de anticorpos de todos os outros flavivírus estudados. Apesar 

do provável grande número de amostras positivas que não puderam ser detectadas 

considerando este critério de positividade, principalmente para aquelas amostras 

co-infectadas, este critério conservativo foi escolhido para minimizar a detecção de 

amostras positivas por reação cruzada.  

Todas as amostras de soro de equino, ovino e crocodiliano que foram 

positivas no ELISA de bloqueio foram submetidas ao PRNT para WNV e outros 

flavivírus previamente reportados no Brasil.  

Paralelamente, amostras de soro de crocodilianos, ovinos e equídeos, que 

foram soronegativas no ELISA de bloqueio foram submetidas ao PRNT90 para 

WNV para avaliação de especificidade de ELISA de bloqueio na detecção de 

infecção pregressa por WNV. 

Os vírus testados por PRNT90 foram WNV, SLEV, ROCV, CPCV, IGUV, 

ILHV, BSQV, DENV-1, DENV-2, DENV-3, DENV-4 e YFV.  

Além da utilização em NB-3 de suspensões virais selvagens de WNV e 

SLEV, também foram utilizados para a realização de ensaios de PRNT90 em NB-2, 

WNV e SLEV quiméricos, derivados de YFV vacinal 17D com expressão de 

proteínas de envelope pré-membrana (prM-E) e de membrana (E) como descrito 

por Arroyo et al. (2001), Pugachev et al. (2004) e Komar et al. (2009). Além de 

WNV e SLEV, também foram utilizados DENV-3 quimérico também em derivado 

vacinal de YFV, assim como também o próprio YFV vacinal 17D.  
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Com exceção do CPCV que foi submetido ao PRNT90 em cultura de células 

VERO e também em células BHK-21 clone 15, todos os outros flavivírus foram 

submetidos ao PRNT90 em cultura de células VERO. 

Inicialmente, todas as suspensões virais a serem utilizadas para os ensaios 

foram tituladas e em caso de baixo título e ou volume, propagadas em culturas de 

células, como descrito detalhadamente em Anexo (M).  

Antes do início da realização do PRNT90, todas as amostras de soro foram 

inativadas a 56°C por 30min para minimizar a reação inespecífica do sistema 

complemento e inativação de eventual agente patogênico. Depois de inativadas, 

todas as amostras soropositivas no ELISA de bloqueio foram inicialmente testadas 

em diluições únicas de 1:10 ou 1:20 para sua capacidade de neutralizar em 90% a 

formação de placas pelo WNV e os flavivírus de vertebrados que circulam no 

Brasil.  

As amostras soropositivas na triagem foram então submetidas em duplicata 

a um novo PRNT90, desta vez nas seis diluições seguintes. Amostras em diluição 

1:10 soropositivas na triagem foram submetidas a um novo PRNT90 em diluições 

de 1:20 até 1:640, e as amostras soropositivas na triagem em diluição 1:20 foram 

submetidas a um novo PRNT90 em diluições de 1:40 até 1:1280. Ao final, cada 

amostra teve os títulos de anticorpos neutralizantes para os flavivírus testados 

comparados entre si. Aquelas amostras em que o título de anticorpos foi quatro 

vezes ou mais alto para um flavivírus do que para os outros estudados foi 

considerada soropositiva.  

As amostras em que a diferença entre os títulos foi menor que quatro vezes 

foram consideradas amostras soropositivas para flavivírus indeterminado. Todas as 

amostras com título ≥1:10 foram consideradas em presença de anticorpos 

neutralizantes. As amostras que foram soropositivas no ELISA de bloqueio e que 

apresentaram título de anticorpos neutralizantes <1:10 para todos os flavivírus 

testados foram consideradas soronegativas para anticorpos neutralizantes. O 

protocolo completo e detalhado do PRNT90 utilizado está em Anexo (N). 
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3.4.6  Técnicas moleculares 

3.4.6.1 Extração de RNA 

Um total de 12 suspensões virais, assim como todas as 90 amostras de soro 

e 50 de coágulo crocodiliano e também 706 amostras, incluindo 305 grupos de 

artrópodes e suas respectivas passagens em culturas de células foram submetidos 

à extração de ácido nucléico viral através de kit comercial (QIAamp Viral RNA Mini 

Kit QIAGEN) ou através de Bio robot Universal System® (QIAGEN) de acordo com 

as instruções do fabricante. 

 

3.4.6.2 RT-Nested-PCR convencional genérico para flavivírus 

Um total de 30 amostras de soro de crocodiliano e dois grupos de culicídeos 

que produziram ECP em cultura de células C6/36 foi submetido a RT-Nested-PCR 

genérico modificado em INEVH para detecção de fragmento genômico de flavivírus 

e alfavírus. A técnica que utiliza iniciadores degenerados desenhados para 

detecção de fragmentos de 143 pares de bases em área conservada do gene NS5 

em flavivírus e 195 pares de bases no gene nsP4 em alfavírus é baseada no 

sequenciamento nucleotídico para identificação viral (Sánchez-Seco et al. 2001, 

2005). Após amplificação, os produtos foram submetidos à eletroforese em gel de 

agarose 2% corado com brometo de etídeo e então visualizados em 

transiluminador ultravioleta. 

 

3.4.6.3 PCR em tempo real genérico para flavivírus 

Todos os 12 flavivírus utilizados para a PRNT90, assim como 60 amostras de 

soro e 50 de coágulo crocodiliano e também 476 amostras, incluindo 305 grupos 

de artrópodes e suas respectivas passagens em culturas de células foi submetido à 

PCR em tempo real baseado em iniciadores universais desenhados para 

amplificação de um fragmento de 269 a 272 nucleotídeos da região terminal N do 

gene NS5. A técnica que utiliza o sistema QuantiTect® SYBR® Green RT- PCR 

(Qiagen) é indicada para detecção de novos flavivírus e também se baseia no 
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sequenciamento nucleotídico para identificação viral (Moureau et al. 2007). Como a 

principal vantagem do sistema SYBR Green está a não necessidade de sonda e 

como desvantagem a possibilidade de gerar sinais falso-positivos, já que o 

fluoróforo pode se ligar a sequências não específicas de DNA duplo-fita uma vez 

que a molécula de SYBR Green I se liga a qualquer DNA duplo-fita.  

No presente estudo, as curvas de dissociação foram utilizadas para a 

identificação de amostras positivas. Amostras foram consideradas positivas quando 

a curva de dissociação medida pela perda de fluorescência ocorreu em 

temperatura acima de 75°C indicando um produto amplificado maior que dímeros 

formados pelos iniciadores. Além disso, foram consideradas positivas as amostras 

que apresentaram uma perda de fluorescência acima de 90 unidades relativas de 

fluorescência (RFU) para descartar background de fluorescência de amostras 

negativas. As reações de PCR em tempo real foram realizadas em IQ™ 5 

Multicolor Real-Time PCR Detection System (Bio-Rad Laboratories, Inc., Hercules, 

CA, EUA). 

 

3.4.6.4 Sequenciamento nucleotídico 

As amostras positivas no PCR em tempo real foram selecionadas para 

purificação e sequenciamento nucleotídico usando os dois iniciadores em duas 

reações separadas. Os produtos da PCR em tempo real foram submetidos à 

purificação através de kit (QIAquick PCR purification kit, Qiagen) de acordo com as 

instruções do fabricante e então submetidas à reação de sequenciamento 

utilizando-se Big Dye V3.1 kit (Applied Biosystems) em DNA Engine® PTC-200 

thermal cycler (Bio-Rad Laboratories, Inc., Hercules, CA, EUA). 

Os produtos da reação de sequenciamento foram então purificados usando 

Big Dye Xterminator product (Applied Bioosystems) e submetidos ao 

sequenciamento em sequenciador de 16 capilares 3130XL Genetic Analyzer 

(Applied Byosystems/HITACHI). As sequências foram então montadas utilizando-

se o software Lasergene 9 (DNAstar, Inc., Madison, WI) e então comparadas com 

sequências em Genbank database usando BLASTN algoritmo.  
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3.5 ANÁLISE DOS RESULTADOS DE SOROPOSITIVIDADE 

As percentagens das amostras positivas foram analisadas via Excell 

(Microsoft) através de teste de qui-quadrado. Os valores de p menor que 0.05 

foram considerados estatisticamente significativo. 

 

4  RESULTADOS 

4.1  AMOSTRAS VIRAIS UTILIZADAS PARA PRNT90 

4.1.1  Confirmação da identidade por sequenciamento nucleotídico 

 Foram utilizados para a PRNT90 isolados de flavivírus mantidos para 

diagnóstico no INEVH, FMRP-USP e CDC. Os isolados utilizados no CDC foram 

submetidos ao sequenciamento nucleotídico para confirmação de identidade. 

 

4.1.1.1 Vírus do oeste do Nilo (WNV) 

A sequência nucleotídica da porção terminal N do gene NS5 da amostra de 

WNV utilizada no presente estudo apresentou homologia de 99% a WNV (West 

Nile virus isolate WNV-1/BID-V5046, partial genome), acesso JN819325.1. 

 

4.1.1.2 Vírus da encefalite de Saint Louis (SLEV) 

A sequência nucleotídica da suspensão de SLEV utilizada no presente 

estudo apresentou homologia de 99% a SLEV (St. Louis encephalitis virus strain 

BeAr 23379 polyprotein gene, partial cds), acesso EF158048.1. 
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4.1.1.3 Vírus Ilhéus (ILHV) 

A sequência nucleotídica da suspensão de ILHV utilizada no presente 

estudo apresentou homologia de 99% a ILHV (Ilheus virus strain Original, complete 

genome), acesso AY632539.4. 

 

4.1.1.4 Vírus da febre amarela (YFV) (17D) 

A sequência nucleotídica da suspensão de YFV utilizada no presente estudo 

apresentou homologia de 99% a YFV (Yellow fever virus 17D YF-VAX Vero 

adapted Series C P11, complete), acesso JN811143.1. 

 

4.1.1.5 Vírus Bussuquara (BSQV)  

A sequência nucleotídica da suspensão de BSQV utilizada no presente 

estudo apresentou homologia de 99% a BSQV (Bussuquara virus strain BeAn 

4073, complete genome), acesso AY632536.4. 

 

4.1.1.6 Vírus Cacipacoré (CPCV) 

 A sequência nucleotídica da suspensão de CPCV utilizada no presente 

estudo apresentou homologia de 99% a CPCV (Cacipacore virus strain BeAn 

327600 NS5 protein (NS5) gene, partial), acesso AF013367.1. 

 

4.1.1.7 Vírus Iguape (IGUV) 

A sequência nucleotídica da suspensão de IGUV utilizada no presente 

estudo apresentou homologia de 99% a IGUV (Iguape virus strain SPAn 71686, 

complete), acesso AY632538.4. 
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4.1.1.8 Vírus Rocio (ROCV) 

 A sequência nucleotídica da suspensão de ROCV utilizada no presente 

estudo apresentou homologia de 98% a ROCV (Rocio virus strain SPH 34675, 

complete genome), acesso AY632542.4. 

 

4.1.1.9 Vírus Dengue 1 (DENV-1) 

 A sequência nucleotídica da suspensão de DENV-1 utilizada no presente 

estudo apresentou homologia de 99% a DENV-1 (Dengue virus 1 isolate DENV-

1/US/BID-V2097/1986, complete genome), acesso FJ562106.1. 

 

4.1.1.10 Vírus Dengue 2 (DENV-2) 

 A sequência nucleotídica da suspensão de DENV-2 utilizada no presente 

estudo apresentou homologia de 99% a DENV-2 (Dengue virus 2 strain DENV-

2/ID/1183DN/1977, complete genome), acesso GQ398257.1. 

 

4.1.1.11 Vírus Dengue 3 (DENV-3) (ChimericVax Dengue 3 virus) 

 A sequência nucleotídica da suspensão de DENV-3 utilizada no presente 

estudo apresentou homologia de 97% a YFV (Yellow fever virus 17D YF-VAX Vero 

adapted Series C P11, complete), acesso JN811143.1. 

 

4.1.1.12 Vírus Dengue 4 (DENV-4) 

A sequência nucleotídica da suspensão de DENV-4 utilizada no presente 

estudo apresentou homologia de 99% a DENV-4 (Dengue virus 4 isolate DENV-

4/US/BID-V2431/1995, complete genome), acesso GQ199880.1. 
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4.2  ELISA DE BLOQUEIO ESPECÍFICO PARA FLAVIVÍRUS 

Parte dos resultados do ELISA de bloqueio assim como da PRNT90 foram 

publicados no periódico Memórias do Instituto Oswaldo Cruz (Pauvolid-Corrêa et 

al. 2011) (Anexo O). 

 No ELISA de bloqueio primariamente foram consideradas soropositivas e 

sequencialmente testadas em PRNT90 para presença de anticorpos específicos 

para flavivírus, as amostras que apresentaram um percentual de inibição da ligação 

de MAb 6B6C-1 com o antígeno de WNV (NY99 e AReq002) igual ou acima de 

30%. Um total de 1.220 amostras de soro, com 892 de equídeos, 238 de ovinos e 

90 de crocodilianos foi submetido ao ELISA de bloqueio. 

 

4.2.1  Amostras de soro de equídeos 

 Para um grupo de amostras de 168 equídeos coletados em fevereiro de 

2009, foi utilizado como critério de soropositividade um percentual de inibição igual 

ou maior que 35% de inibição. Para as outras 724 amostras de equídeos restantes, 

um percentual igual ou maior que 30% de inibição foi utilizado como critério de 

soropositividade.  

Considerando os critérios de soropositividade previamente descritos, do total 

de 892 amostras de soro de equídeo avaliadas, 426 (47,8%) foram soronegativas e 

466 (52,2%) soropositivas para a presença de anticorpos específicos para flavivírus 

(Figura 4.1). Dentre as 466 amostras soropositivas, 12 (2,6%) eram redomões, 375 

(80,5%) eram domados, 74 (15,9%) eram não domados e cinco (1,1%) não tinham 

registro de doma.  

Com relação ao sexo e espécie dos equídeos amostrados, dez (58,8%) dos 

17 burros e dez (38,5%) dentre as 26 mulas foram soropositivas. Entre os equinos, 

dos 391 machos castrados e 86 inteiros, a soropositividade para anticorpos anti-

flavivírus foi detectada em 254 (65%) e 23 (26,7%) animais, respectivamente 

(p<0.05). Por fim, dentre as 368 éguas avaliadas, 168 (45,7%) foram soropositivas 

(Figura 4.2). 
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Com relação à soropositividade por faixa etária, dentre os 103 animais com 

idade entre 10 meses e dois anos, 14 (13,6%) foram soropositivos e entre os 173 

animais com idade entre três e cinco anos, 49 (28,3%) apresentaram 

soropositividade. Na faixa etária com o maior número de animais, dos 280 

equídeos com seis ou mais anos, 193 (68,9%) foram soropositivos (p<0.05) (Figura 

4.3). 

O único equídeo que apresentava sinais clínicos de desordem neurológica 

no momento da venopunção era um equino macho castrado da raça Cavalo 

Pantaneiro e da propriedade PJ. O animal número 1077 era domado, não 

apresentava registro de idade, viagens ou vacinação e foi venopuncionado em 

Outubro de 2009. A amostra de soro do animal 1077 foi soropositiva no ELISA de 

bloqueio com um percentual de inibição de 65,6%.  

A média de soropositividade entre as 18 propriedades foi de 51,3%. Entre as 

quatro propriedades em que se utilizou como critério de soropositividade percentual 

de inibição ≥35%, a média de soropositividade foi de 54% e entre as 14 

propriedades em que se utilizou um critério menos conservador de ≥30%, a média 

de soropositividade foi de 51% (p>0.05) (Figura 4.4). 

Foram detectados animais soropositivos em todas as 18 propriedades em 

que equídeos foram amostrados e a soroprevalência variou de 9,3% na 

propriedade PS até 80,6% em PH (p<0.05) (Quadro 4.1). 
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Foto 4.1 – Microplaca de ELISA de bloqueio com as amostras de soro em triplicata 
do equídeo 928 até equídeo 945. Controle positivo poço B11 até D11 e controle 
negativo do poço E11 até G11. Amostras 928, 929, 936, 937, 938, 941, 943 e 944 
foram soropositivas. Foto: Alex Pauvolid-Corrêa. 
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Figura 4.1 – Soropositividade de equídeos no ELISA de bloqueio para flavivírus. 
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Figura 4.2 – Soropositividade de equídeos no ELISA de bloqueio para flavivírus por 
sexo e espécie. 
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Figura 4.3 – Soropositividade de equídeos no ELISA de bloqueio para flavivírus por 
faixa etária em animais com registro de idade. 
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Figura 4.4 – Soropositividade de equídeos por propriedade no ELISA de bloqueio 
para flavivírus.   
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 Quadro 4.1 – Número de equídeos soropositivos no ELISA de bloqueio. 
 

Propriedades Período de coleta 
Número total de 

equídeos 
estudados 

Número de 
soropositivos 

ELISA de 
bloqueio 

Percentual de 
soropositividade 

PA Fev/09 58 37 63,80% 

PB Fev/09 49 26 53,10% 

PE Fev/09 29 14 48,30% 

PF Fev/09 32 16 50% 

PH Out/09 31 25 80,60% 

PI Out/09 20 14 70% 

PJ Out/09 124 79 63,70% 

PL Out/09 16 8 50% 

PM Out/09 32 19 59,40% 

PN Out/09 45 25 55,60% 

PP Out/09 34 18 52,90% 

PQ Out/09 19 6 31,60% 

PR Out/09 135 24 17,80% 

PS Out/09 43 4 9,30% 

PG Abr/10 85 68 80% 

PC Set-Out/10 87 60 69% 

PD Set-Out/10 37 16 43,20% 

PO Set-Out/10 16 7 43,80% 

Total 
Fev-Out/09 e 

Abr-Set-Out/10 
892 466 52,2% 
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4.2.2  Amostras de soro de ovinos e de crocodilianos 

 Entre as 238 amostras de soro de ovino e 90 amostras de soro de jacarés-

do-Pantanal, submetidas ao ELISA de bloqueio, nenhuma foi soropositiva (Foto 

4.2, 4.3).    

   

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto 4.2 – Microplaca de ELISA de bloqueio com as amostras de soro em triplicata 
do ovino 185 até ovino 202. Controle positivo poço B11 até D11 e controle negativo 
do poço E11 até G11. Todas as amostras foram soronegativas. Foto: Alex Pauvolid-
Corrêa. 
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 Entre as 238 amostras de soro de ovino e 90 amostras de soro de jacarés-
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Foto 4.3 – Microplaca de ELISA de bloqueio com as amostras de soro em triplicata 
dos crocodilianos 69, 71, 74, 78, 81, 82, 84, 87, 92, 95, 96, 100, 102, PBS (controle 
negativo aleatório), 106, 107, 108 e 109. Controle positivo do B11 até D11 e 
controle negativo do E11 até G11. Todas as amostras foram soronegativas. Foto: 
Alex Pauvolid-Corrêa. 
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4.3  PRNT 

4.3.1  Amostras de soro de equídeos 

Foram submetidas ao PRNT90, 466 amostras de soro de equídeo 

soropositivas no ELISA de bloqueio. Entre estas, 93 amostras coletadas em 

fevereiro de 2009 foram submetidas ao PRNT90 para as quimeras WNV e SLEV, 

assim como para os vírus selvagens ROCV, CPCV e ILHV, enquanto que as 373 

amostras restantes foram submetidas ao PRNT90 para os vírus selvagens WNV, 

SLEV, BSQV, ILHV, DENV1, DENV-2, DENV-4, ROCV, CPCV, IGUV e para a 

quimera DENV-3 e vírus vacinal YFV.  

Paralelamente foram submetidas ao PRNT90 para WNV selvagem amostras 

soronegativas no ELISA de bloqueio, para detecção de amostras com evidência de 

infecção pregressa por WNV que não foram detectadas no ELISA de bloqueio 

utilizado como triagem no presente estudo.    

 Das 93 amostras soropositivas no ELISA de bloqueio coletadas em fevereiro 

de 2009, 18 (19,35%) foram soropositivas para ILHV, nove (9,7%) para SLEV, 

cinco (5,4%) para WNV, três (3,22%) para CPCV e 56 (60,2%) para flavivírus 

indeterminado.  

Duas amostras tiveram título <1:10 para todos os flavivírus pesquisados e 

foram consideradas em ausência de anticorpos neutralizantes para os cinco 

flavivírus estudados. 

 Das 373 amostras de soro de equídeos coletadas em outubro de 2009 e 

abril, setembro e outubro de 2010 soropositivas no ELISA de bloqueio, 76 (20,4%) 

foram soropositivas para ILHV, 48 (12,9%) para SLEV, 22 (5,9%) para WNV, dois 

(0,5%) para CPCV, um (0,3%) para ROCV e 219 (58,7%), com diferença entre 

títulos menor do que quatro vezes, foram consideradas soropositivas para flavivírus 

indeterminado. Por fim, cinco amostras que apresentaram títulos de <1:20 para 

WNV e SLEV e <1:10 para todos os outro flavivírus pesquisados foram 

consideradas em ausência de anticorpos neutralizantes para os flavivírus 

estudados.  
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Entre as 466 amostras de soro de equídeo soropositivas no ELISA de 

bloqueio, 94 (20,2%) foram soropositivas para ILHV, 57 (12,2%) para SLEV, 27 

(5,8%) para WNV, cinco (1,1%) para CPCV, uma (0,2%) para ROCV e 275 (59%) 

para flavivírus indeterminado e sete (1,5%) foram consideradas soronegativas por 

PRNT90 (Quadro 4.2). 

Do total de 892 amostras de soro de equídeo coletadas de fevereiro de 2009 

até outubro de 2010, 426 (47,8%) foram soronegativas no ELISA de bloqueio. 

Entre as 466 (52,2%) amostras soropositivas no ELISA de bloqueio, 275 (30,8%) 

foram soropositivas para flavivírus indeterminado, 94 (10,5%) foram soropositivas 

para ILHV, 57 (6,4%) para SLEV, 27 (3%) para WNV, cinco (0,6%) para CPCV, 

uma (0,1%) para ROCV e sete (0,8%) foram consideradas soronegativas por 

PRNT90 (Figura 4.5). 

O equino 1077, que apresentava sinais clínicos sugestivos de desordem 

neurológica no momento da venopunção foi soropositivo para flavivírus 

indeterminado por PRNT90 (Quadro 4.2). 

Com relação aos flavivírus que apresentaram evidências sorológicas de 

circulação na região estudada, soropositividade por PRNT90 para ILHV e para 

SLEV foram detectadas em 17 propriedades cada. WNV em 12, CPCV em três e 

ROCV que apresentou apenas um animal soropositivo em uma propriedade (Figura 

4.6). 

Um total de 94 (10,5%) equídeos foi considerado soropositivo para ILHV. 

Entretanto, das 892 amostras de soro de equídeos testadas, 356 (39,9%) 

apresentaram anticorpos neutralizantes para ILHV, isto é, títulos de PRNT90 ≥1:10, 

e dentre estas 221 (62,1%) apresentaram títulos de PRNT90 ≥1:40 (Foto 4.4). 

Com relação ao SLEV, apesar do resultado final de 57 (6,4%) amostras 

soropositivas, 288 (32,3%) apresentaram anticorpos neutralizantes e destas 185 

(64,2%) apresentaram títulos de PRNT90 ≥1:40 (Foto 4.5).  

Um total de 27 (5,8%) equídeos foi considerado soropositivo para WNV. 

Entretanto, 206 (23,1%) apresentaram anticorpos neutralizantes para WNV e entre 

estes, 91 (44,2%) apresentaram títulos de PRNT90 ≥1:40 (Foto 4.6). 
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Com relação ao ROCV, 148 (16,6%) apresentaram anticorpos neutralizantes 

e destes 29 (19,6%) apresentaram títulos de PRNT90 ≥1:40 (Foto 4.7). 

Cinco equídeos (1,1%) foram soropositivos para CPCV. Entretanto, 173 

(19,4%) apresentaram anticorpos neutralizantes e destas 50 (28,9%) apresentaram 

títulos de PRNT90 ≥1:40 (Foto 4.8). 

Não foram detectados animais soropositivos por PRNT90 para DENV-1, 

DENV-2, DENV-3, DENV-4, YFV, BSQV ou IGUV em equinos na região. 

Entretanto, foram detectados baixos títulos de anticorpos neutralizantes para 

DENV-1 1:10 (n=4); DENV-2 1:10 (n=3); DENV-4 1:10 (n=1); YFV 1:10 (n=9), 1:20 

(n=2) e 1:40 (n=2); BSQV 1:10 (n=11), 1:20 (n=1) e 1:40 (n=1); IGUV 1:10 (n=61) e 

1:20 (n=4). Todas as amostras apresentaram títulos de PRNT90 <1:10 para DENV-3 

(Quadro 4.2). 
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Figura 4.5 – Soropositividade de equídeos por PRNT90. 
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Figura 4.6 – Número de propriedades em que equídeos soropositivos por PRNT90 
foram detectados. 
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Foto 4.4 – Microplacas de PRNT90 para ILHV com a amostra de soro do equídeo 
838 em seis diluições em duplicatas. O título de PRNT90 para ILHV desta amostra 
foi de 1:160. Foto: Alex Pauvolid-Corrêa. 
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Foto 4.5 – Microplacas de PRNT90 para SLEV com a amostra de soro do equídeo 
398 em seis diluições em duplicatas. As placas formadas por SLEV foram 
marcadas em preto para facilitar visualização e contagem. O título de PRNT90 para 
SLEV desta amostra foi de 1:320. Foto: Alex Pauvolid-Corrêa. 
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Foto 4.6 – Microplacas de PRNT90 para WNV com a amostra de soro do equídeo 
906 em seis diluições em duplicatas. As placas formadas por WNV foram 
marcadas em preto para facilitar visualização e contagem. O título de PRNT90 para 
WNV desta amostra foi de 1:320. Foto: Alex Pauvolid-Corrêa. 
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Foto 4.7 – Microplacas de PRNT90 para ROCV com a amostra de soro do equídeo 
357 em seis diluições em duplicatas. As placas formadas por ROCV foram 
marcadas em azul para facilitar visualização e contagem. O título de PRNT90 para 
ROCV desta amostra foi de 1:160. Foto: Alex Pauvolid-Corrêa. 
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Foto 4.8 – Microplacas de PRNT90 para CPCV com a amostra de soro do equídeo 
331 em seis diluições em duplicatas. As placas formadas por CPCV foram 
marcadas em azul para facilitar visualização e contagem. O título de PRNT90 para 
CPCV desta amostra foi de 1:160. Foto: Alex Pauvolid-Corrêa. 
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P N E WNV SLEV ROCV ILHV CPCV BSQV D-1 D-2 D-3 D-4 YFV IGUV I 

PA 214 67% 1:320 1:20 <1:10 <1:40 <1:20 <1:10 (-) (-) (-) (-) (-) (-) WNV 

PA 250 55% 1:160 <1:10 <1:10 <1:40 <1:20 <1:10 (-) (-) (-) (-) (-) (-) WNV 

PF 280 65% 1:80 1:20 <1:10 <1:10 <1:20 <1:10 (-) (-) (-) (-) (-) (-) WNV 

PE 285 91% 1:160 <1:10 <1:10 <1:40 <1:20 <1:10 (-) (-) (-) (-) (-) (-) WNV 

PE 306 74% 1:320 1:10 <1:10 <1:40 1:80 <1:10 (-) (-) (-) (-) (-) (-) WNV 

PH 316 35,5% 1:160 <1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 WNV 

PH 327 65,8% 1:40 <1:20 <1:10 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 WNV 

PP 394 56,4% 1:160 1:40 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 WNV 

PP 422 37,6% 1:40 <1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 WNV 

PN 461 73,3% 1:80 <1:20 <1:10 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 WNV 

PR 664 53,0% 1:40 <1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 WNV 

PI 687 48,7% 1:80 <1:20 <1:10 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 WNV 

PJ 755 54,5% 1:160 1:20 <1:10 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 WNV 

PJ 786 48,8% 1:40 <1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 WNV 

PJ 795 63,8% 1:80 1:20 1:10 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 WNV 

PJ 807 54,7% 1:160 <1:20 <1:10 1:10 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 WNV 

PG 827 45,5% 1:160 <1:20 <1:10 <1:10 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 WNV 

PG 828 38,7% 1:160 1:40 <1:10 1:20 1:40 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 WNV 

PG 830 78,1% 1:160 1:40 <1:10 1:40 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 1:10 WNV 

PG 846 45,4% 1:40 <1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 WNV 

PG 879 74,8% 1:80 1:20 <1:10 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 WNV 

PG 883 62,1% 1:160 1:40 <1:10 1:10 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 WNV 

PG 890 59,0% 1:160 1:20 <1:10 <1:10 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 WNV 

PD 906 47,4% 1:320 1:40 <1:10 1:10 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 WNV 

PD 917 36,1% 1:40 <1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 WNV 

PD 921 68,1% 1:160 1:20 <1:10 1:20 1:40 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 1:10 WNV 

PC 940 53,2% 1:40 <1:20 <1:10 <1:10 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 WNV 

PB 158 60% 1:20 1:80 <1:10 1:10 1:20 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) SLEV 

            

Quadro 4.2 – Resultados de PRNT90 em amostras soropositivas no ELISA de bloqueio de 
equídeos do Pantanal de MS. 

P- Propriedade; N- Número do animal; E- ELISA de bloqueio; D-1- DENV-1; D-2- DENV-2; D-3- DENV-3; D-4- DENV-4; N- Soronegativo por 
PRNT90; I- Interpretação; (-)- Não testado. 
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P N E WNV SLEV ROCV ILHV CPCV BSQV D-1 D-2 D-3 D-4 YFV IGUV I 

PB 174 68% <1:10 1:40 <1:10 <1:20 1:10 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) SLEV 

PB 182 64% <1:10 1:40 <1:10 <1:10 <1:10 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) SLEV 

PA 208 71% 1:20 1:160 1:10 1:40 1:40 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) SLEV 

PA 211 83% 1:10 ≥1:320 <1:10 <1:40 1:10 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) SLEV 

PA 220 62% 1:10 1:160 <1:10 <1:40 <1:10 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) SLEV 

PF 268 58% <1:10 1:80 <1:10 <1:10 <1:10 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) SLEV 

PF 269 73% 1:20 1:80 <1:10 <1:40 1:20 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) SLEV 

PE 305 76% 1:20 ≥1:320 1:10 <1:40 <1:10 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) SLEV 

PH 333 30,5% <1:20 1:40 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 SLEV 

PH 342 32,3% <1:20 1:40 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 SLEV 

PM 352 36,4% <1:20 1:40 <1:10 1:10 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 SLEV 

PM 363 44,0% <1:20 1:160 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 SLEV 

PL 391 40,9% <1:20 1:80 <1:10 <1:10 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 SLEV 

PP 398 42,4% <1:20 1:320 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 SLEV 

PN 462 42,9% <1:20 1:80 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 SLEV 

PQ 524 55,0% <1:20 1:40 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 SLEV 

PR 559 36,6% <1:20 1:80 <1:10 <1:10 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 SLEV 

PR 578 61,2% <1:20 1:40 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 SLEV 

PR 669 69,9% <1:20 1:160 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 SLEV 

PI 684 74,3% 1:20 1:80 <1:10 <1:10 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 SLEV 

PJ 694 74,3% 1:20 1:160 1:10 1:20 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 1:10 SLEV 

PJ 705 35,8% 1:20 1:160 <1:10 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 1:10 SLEV 

PJ 707 37,8% <1:20 1:80 <1:10 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 SLEV 

PJ 708 74,2% <1:20 1:160 <1:10 1:40 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 1:20 SLEV 

PJ 726 54,0% <1:20 1:40 <1:10 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 SLEV 

PJ 734 35,9% <1:20 1:80 <1:10 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 SLEV 

PJ 735 38,8% <1:20 1:40 <1:10 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 SLEV 

PJ 756 42,7% 1:20 1:80 <1:10 <1:10 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 SLEV 

P- Propriedade; N- Número do animal; E- ELISA de bloqueio; D-1- DENV-1; D-2- DENV-2; D-3- DENV-3; D-4- DENV-4; N- Soronegativo por 
PRNT90; I- Interpretação; (-)- Não testado. 

Quadro 4.2 – Continuação. 
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P N E WNV SLEV ROCV ILHV CPCV BSQV D-1 D-2 D-3 D-4 YFV IGUV I 

PJ 761 68,4% 1:20 1:80 1:10 1:20 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 SLEV 

PJ 768 51,6% <1:20 1:160 <1:10 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 SLEV 

PJ 775 79,2% 1:40 1:640 <1:10 1:10 1:80 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 SLEV 

PJ 778 52,3% 1:20 1:80 <1:10 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 SLEV 

PJ 784 32,4% 1:20 1:80 <1:10 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 SLEV 

PJ 789 50,0% <1:20 1:80 <1:10 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 SLEV 

PG 832 64,6% <1:20 1:40 1:10 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 SLEV 

PG 869 64,5% 1:20 1:160 1:20 1:40 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 SLEV 

PG 870 37,6% <1:20 1:40 <1:10 1:10 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 SLEV 

PG 882 80,5% <1:20 1:160 <1:10 1:40 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 SLEV 

PD 916 30,4% <1:20 1:40 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 SLEV 

PD 929 59,2% <1:20 1:40 1:10 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 SLEV 

PC 936 70,6% 1:20 1:80 <1:10 1:10 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 SLEV 

PC 944 67,8% <1:20 1:80 <1:10 1:10 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 SLEV 

PC 971 58,5% 1:20 1:80 <1:10 <1:10 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 SLEV 

PC 972 35,7% <1:20 1:80 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 SLEV 

PC 976 90,1% 1:20 1:160 <1:10 1:40 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 1:10 SLEV 

PC 981 50,3% <1:20 1:80 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 SLEV 

PC 986 48,8% <1:20 1:80 <1:10 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 SLEV 

PC 987 51,5% <1:20 1:80 <1:10 1:20 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 SLEV 

PC 996 79,0% <1:20 1:160 1:20 1:40 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 SLEV 

PC 1011 47,2% <1:20 1:80 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 SLEV 

PC 1014 59,9% <1:20 1:80 1:10 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 SLEV 

PC 1021 70,0% <1:20 1:1280 1:40 <1:10 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 1:10 SLEV 

PO 1023 40,03% <1:20 1:80 <1:10 <1:10 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 SLEV 

PO 1024 68,6% <1:20 1:80 1:10 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 SLEV 

PO 1031 51,7% <1:20 1:80 <1:10 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 SLEV 

PO 1038 40,1% <1:20 1:80 1:10 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 SLEV 

 
P- Propriedade; N- Número do animal; E- ELISA de bloqueio; D-1- DENV-1; D-2- DENV-2; D-3- DENV-3; D-4- DENV-4; N- Soronegativo por 
PRNT90; I- Interpretação; (-)- Não testado. 

 Quadro 4.2 – Continuação. 
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P N E WNV SLEV ROCV ILHV CPCV BSQV D-1 D-2 D-3 D-4 YFV IGUV I 

PA 202 83% <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) N 

PA 246 35% <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) N 

PH 332 40,3% <1:20 <1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 N 

PP 395 37,6% <1:20 <1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 N 

PR 601 30,1% <1:20 <1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 N 

PR 640 40,3% <1:20 <1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 N 

PD 904 32,4% <1:20 <1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 N 

PM 357 70,0% 1:40 1:40 1:160 1:40 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 1:10 ROCV 

PB 136 75% <1:10 1:20 1:20 1:80 1:20 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) ILHV 

PB 140 44% <1:10 1:20 <1:10 ≥1:160 1:10 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) ILHV 

PB 145 87% 1:10 1:40 1:10 ≥1:320 1:80 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) ILHV 

PB 160 79% <1:10 <1:10 <1:10 >1:40 <1:10 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) ILHV 

PB 162 61% <1:10 <1:10 <1:10 >1:40 <1:10 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) ILHV 

PB 183 68% <1:10 1:10 <1:10 1:40 1:10 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) ILHV 

PA 190 53% <1:10 1:40 <1:10 ≥1:160 <1:10 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) ILHV 

PA 197 43% <1:10 <1:10 <1:10 >1:40 <1:10 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) ILHV 

PA 199 84% <1:10 <1:10 <1:10 >1:40 <1:10 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) ILHV 

PA 207 71% <1:10 <1:10 <1:10 1:40 <1:10 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) ILHV 

PA 216 85% 1:80 1:20 1:20 ≥1:320 1:80 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) ILHV 

PA 241 35% <1:10 <1:10 <1:10 ≥1:80 <1:10 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) ILHV 

PF 253 75% <1:10 <1:10 <1:10 >1:40 <1:10 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) ILHV 

PF 270 40% <1:10 <1:10 <1:10 1:40 <1:10 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) ILHV 

PF 271 44% 1:20 1:10 <1:10 ≥1:160 1:40 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) ILHV 

PE 283 53% <1:10 <1:10 <1:10 1:40 <1:20 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) ILHV 

PE 290 48% <1:10 <1:10 <1:10 1:80 <1:10 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) ILHV 

PE 309 73% <1:10 1:10 <1:10 1:80 <1:10 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) ILHV 

PH 317 71,8% 1:20 <1:20 1:20 1:80 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 1:10 ILHV 

PH 324 45,4% <1:20 <1:20 1:10 1:80 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 ILHV 

 

 Quadro 4.2 – Continuação. 

P- Propriedade; N- Número do animal; E- ELISA de bloqueio; D-1- DENV-1; D-2- DENV-2; D-3- DENV-3; D-4- DENV-4; N- Soronegativo por 
PRNT90; I- Interpretação; (-)- Não testado. 

. 
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P N E WNV SLEV ROCV ILHV CPCV BSQV D-1 D-2 D-3 D-4 YFV IGUV I 

PH 328 31,3% <1:20 <1:20 <1:10 1:40 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 ILHV 

PH 335 68,7% 1:20 <1:20 1:10 1:1280 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 ILHV 

PM 358 33,9% <1:20 1:20 <1:10 1:80 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 ILHV 

PL 380 33,9% <1:20 <1:20 1:10 1:40 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 ILHV 

PL 383 61,2% <1:20 <1:20 <1:10 1:40 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 ILHV 

PP 399 71,9% <1:20 1:80 1:10 1:320 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 1:10 ILHV 

PP 403 52,9% 1:20 <1:20 1:10 1:80 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 ILHV 

PP 417 32,0% <1:20 <1:20 <1:10 1:40 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 ILHV 

PP 421 58,7% <1:20 <1:20 <1:10 1:40 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 ILHV 

PP 424 57,5% <1:20 <1:20 <1:10 1:160 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 ILHV 

PP 425 34,4% <1:20 <1:20 <1:10 1:40 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 ILHV 

PN 431 64,8% <1:20 <1:20 1:10 1:160 1:40 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 ILHV 

PN 432 39,8% <1:20 <1:20 1:10 1:40 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 ILHV 

PN 433 31,9% <1:20 1:20 <1:10 1:80 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 ILHV 

PN 434 48,8% <1:20 1:20 1:40 1:160 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 ILHV 

PN 444 50,1% <1:20 <1:20 1:10 1:320 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 ILHV 

PN 448 36,8% <1:20 1:20 1:10 1:80 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 ILHV 

PN 452 53,2% 1:40 <1:20 <1:10 1:160 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 1:10 ILHV 

PN 460 51,6% 1:20 <1:20 <1:10 1:320 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 ILHV 

PN 464 32,6% <1:20 1:20 <1:10 1:80 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 ILHV 

PN 467 46,0% <1:20 <1:20 1:10 1:40 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 1:10 ILHV 

PN 469 49,9% <1:20 <1:20 <1:10 1:320 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 ILHV 

PQ 527 40,8% <1:20 <1:20 <1:10 1:160 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 ILHV 

PR 606 70,9% 1:20 <1:20 1:20 1:320 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 ILHV 

PR 607 42,6% <1:20 <1:20 <1:20 1:160 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 ILHV 

PR 619 72,3% <1:20 <1:20 <1:10 1:80 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 ILHV 

PR 661 32,8% <1:20 <1:20 <1:10 1:40 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 ILHV 

PR 667 63,8% 1:40 <1:20 1:10 1:160 1:40 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 ILHV 

 

 Quadro 4.2 – Continuação. 

P- Propriedade; N- Número do animal; E- ELISA de bloqueio; D-1- DENV-1; D-2- DENV-2; D-3- DENV-3; D-4- DENV-4; N- Soronegativo por 
PRNT90; I- Interpretação; (-)- Não testado. 
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P N E WNV SLEV ROCV ILHV CPCV BSQV D-1 D-2 D-3 D-4 YFV IGUV I 

PI 675 56,1% <1:20 1:20 <1:10 1:80 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 ILHV 

PI 682 64,9% <1:20 1:40 1:20 1:320 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 ILHV 

PI 685 43,5% <1:20 <1:20 <1:10 1:40 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 ILHV 

PI 690 73,9% <1:20 1:20 1:20 1:320 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 ILHV 

PJ 692 73,2% 1:40 1:40 1:10 1:320 1:20 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 1:10 ILHV 

PJ 695 46,0% <1:20 <1:20 <1:10 1:40 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 ILHV 

PJ 698 47,0% <1:20 <1:20 <1:10 1:160 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 ILHV 

PJ 701 59,3% <1:20 <1:20 <1:10 1:320 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 1:10 ILHV 

PJ 702 46,0% 1:20 <1:20 <1:10 1:160 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 ILHV 

PJ 710 41,9% 1:20 <1:20 1:40 1:160 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 ILHV 

PJ 711 71,9% <1:20 1:40 1:40 1:320 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 1:10 ILHV 

PJ 722 82,4% 1:40 <1:20 <1:10 1:160 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 ILHV 

PJ 725 66,2% 1:20 1:40 1:40 1:320 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 1:10 ILHV 

PJ 753 42,5% <1:20 <1:20 <1:10 1:40 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 ILHV 

PJ 801 60,9% <1:20 <1:20 <1:10 1:40 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 1:10 ILHV 

PJ 802 39,5% <1:20 1:20 <1:10 1:80 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 1:10 ILHV 

PJ 808 53,7% <1:20 1:40 1:40 1:160 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 1:10 <1:10 ILHV 

PJ 811 57,9% <1:20 1:40 <1:10 1:320 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 ILHV 

PG 817 56,4% <1:20 <1:20 1:10 1:80 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 ILHV 

PG 820 69,4% <1:20 1:20 <1:10 1:80 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 1:10 <1:10 ILHV 

PG 831 34,7% <1:20 <1:20 1:10 1:80 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 ILHV 

PG 834 67,9% <1:20 <1:20 <1:10 1:40 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 ILHV 

PG 840 77,0% 1:20 1:80 1:20 1:320 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 1:10 ILHV 

PG 852 60,6% <1:20 <1:20 <1:10 1:80 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 ILHV 

PG 859 33,2% <1:20 <1:20 <1:10 1:80 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 ILHV 

PG 860 71,1% <1:20 <1:20 <1:10 1:160 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 ILHV 

PG 863 30,2% 1:80 1:40 <1:10 1:320 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 ILHV 

PG 868 65,0% 1:20 1:40 1:20 1:160 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 1:10 ILHV 

 Quadro 4.2 – Continuação. 

P- Propriedade; N- Número do animal; E- ELISA de bloqueio; D-1- DENV-1; D-2- DENV-2; D-3- DENV-3; D-4- DENV-4; N- Soronegativo por 
PRNT90; I- Interpretação; (-)- Não testado. 
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P N E WNV SLEV ROCV ILHV CPCV BSQV D-1 D-2 D-3 D-4 YFV IGUV I 

PG 873 55,9% 1:20 1:20 <1:10 1:80 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 ILHV 

PG 874 47,6% <1:20 <1:20 <1:10 1:40 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 ILHV 

PG 881 66,1% <1:20 <1:20 <1:10 1:40 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 ILHV 

PG 887 36,7% 1:20 <1:20 1:10 1:80 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 ILHV 

PD 899 52,6% <1:20 <1:20 <1:10 1:40 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 ILHV 

PD 918 67,0% <1:20 <1:20 <1:10 1:40 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 ILHV 

PC 968 42,9% <1:20 <1:20 <1:10 1:40 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 ILHV 

PC 969 34,1% <1:20 <1:20 <1:10 1:40 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 ILHV 

PC 974 64,1% <1:20 1:40 1:10 1:320 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 ILHV 

PC 977 52,6% <1:20 <1:20 <1:10 1:160 <1:10 <1:10 <1:10 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 ILHV 

PC 979 52,0% 1:20 <1:20 <1:10 1:160 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 ILHV 

PC 985 71,0% 1:20 <1:20 1:20 1:160 1:10 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 ILHV 

PC 988 67,0% <1:20 1:20 1:10 1:80 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 ILHV 

PC 999 72,0% 1:20 1:20 1:40 1:160 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 ILHV 

PC 1004 66,7% 1:20 <1:20 <1:10 1:160 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 ILHV 

PC 1012 30,0% <1:20 <1:20 <1:10 1:40 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 ILHV 

PC 1017 74,0% 1:20 1:20 1:20 1:160 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 ILHV 

PO 1029 40,3% <1:20 <1:20 <1:10 1:40 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 ILHV 

PA 194 79% 1:20 1:20 1:20 <1:40 1:160 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) CPCV 

PA 203 82% <1:10 1:20 1:20 <1:40 1:160 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) CPCV 

PE 303 53% <1:10 <1:10 <1:10 1:10 1:40 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) CPCV 

PQ 517 76,6% 1:80 1:20 1:40 1:10 1:320 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 CPCV 

PQ 530 50,7% 1:20 1:20 <1:10 <1:10 1:80 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 1:10 CPCV 

PB 141 75% <1:10 <1:10 <1:10 <1:40 1:20 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) FLAV 

PB 142 40% <1:10 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) FLAV 

PB 148 57% <1:10 <1:10 <1:10 <1:40 1:20 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) FLAV 

PB 151 71% 1:80 <1:10 <1:10 1:40 <1:20 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) FLAV 

PB 153 50% 1:20 <1:10 <1:10 <1:40 <1:10 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) FLAV 

 
P- Propriedade; N- Número do animal; E- ELISA de bloqueio; D-1- DENV-1; D-2- DENV-2; D-3- DENV-3; D-4- DENV-4; N- Soronegativo por 
PRNT90; I- Interpretação; (-)- Não testado. 

 

 

 Quadro 4.2 – Continuação. 
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P N E WNV SLEV ROCV ILHV CPCV BSQV D-1 D-2 D-3 D-4 YFV IGUV I 

PB 154 80% <1:10 1:10 1:10 1:40 1:80 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) FLAV 

PB 155 69% <1:10 1:40 <1:10 1:10 1:20 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) FLAV 

PB 157 62% 1:40 1:40 <1:10 1:40 <1:10 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) FLAV 

PB 159 59% <1:10 1:20 <1:10 <1:40 <1:10 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) FLAV 

PB 161 36% 1:160 1:10 <1:10 <1:40 1:80 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) FLAV 

PB 164 78% <1:10 1:20 1:10 <1:40 1:10 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) FLAV 

PB 165 77% <1:10 1:80 1:10 1:40 1:10 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) FLAV 

PB 167 75% 1:20 1:80 <1:10 <1:40 1:80 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) FLAV 

PB 168 73% 1:20 <1:10 1:10 <1:40 1:20 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) FLAV 

PB 169 59% 1:10 <1:10 1:20 <1:40 <1:10 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) FLAV 

PB 170 92% 1:20 <1:10 1:10 <1:40 1:20 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) FLAV 

PB 188 79% <1:10 1:20 <1:10 1:40 1:20 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) FLAV 

PA 189 48% <1:10 <1:10 <1:10 1:10 <1:10 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) FLAV 

PA 192 61% <1:10 <1:10 <1:10 1:10 <1:10 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) FLAV 

PA 193 37% <1:10 <1:10 <1:10 1:10 <1:10 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) FLAV 

PA 195 76% 1:20 <1:10 <1:10 <1:40 1:20 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) FLAV 

PA 196 75% 1:20 1:80 1:20 1:40 1:160 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) FLAV 

PA 198 86% 1:20 1:10 <1:10 <1:40 1:10 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) FLAV 

PA 200 81% <1:10 1:20 <1:10 <1:40 1:40 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) FLAV 

PA 201 68% 1:10 <1:10 <1:10 <1:40 1:10 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) FLAV 

PA 204 72% <1:10 <1:10 <1:10 1:10 <1:10 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) FLAV 

PA 205 57% <1:10 <1:10 <1:10 1:10 <1:10 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) FLAV 

PA 209 35% 1:20 <1:10 <1:10 <1:40 <1:10 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) FLAV 

PA 210 59% <1:10 1:20 <1:10 <1:40 1:20 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) FLAV 

PA 212 72% <1:10 1:10 <1:10 <1:40 1:20* (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) FLAV 

PA 213 85% 1:20 1:160 1:10 <1:40 1:80 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) FLAV 

PA 215 85% 1:20 1:40 <1:10 <1:40 1:40 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) FLAV 

PA 219 69% <1:10 1:20 1:10 <1:40 <1:10 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) FLAV 

 
P- Propriedade; N- Número do animal; E- ELISA de bloqueio; D-1- DENV-1; D-2- DENV-2; D-3- DENV-3; D-4- DENV-4; N- Soronegativo por 
PRNT90; I- Interpretação; (-)- Não testado. 

 

 Quadro 4.2 – Continuação. 
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P N E WNV SLEV ROCV ILHV CPCV BSQV D-1 D-2 D-3 D-4 YFV IGUV I 

PA 222 81% 1:40 <1:10 1:20 1:40 <1:20 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) FLAV 

PA 223 58% 1:40 1:10 <1:10 1:40 1:20 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) FLAV 

PA 227 44% <1:10 <1:10 <1:10 <1:40 1:10 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) FLAV 

PA 228 55% 1:80 1:20 <1:10 <1:40 1:40 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) FLAV 

PA 243 81% 1:80 1:40 <1:10 <1:40 1:20 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) FLAV 

PA 248 70% 1:10 1:80 1:10 1:80 <1:10 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) FLAV 

PF 251 90% 1:80 <1:10 1:20 1:40 <1:20 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) FLAV 

PF 252 89% 1:20 1:80 1:40 1:160 <1:20 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) FLAV 

PF 254 52% 1:20 1:10 <1:10 <1:40 <1:10 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) FLAV 

PF 255 74% <1:10 <1:10 <1:10 1:10 <1:10 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) FLAV 

PF 256 54% <1:10 1:20 <1:10 <1:40 <1:10 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) FLAV 

PF 259 69% <1:10 <1:10 1:10 <1:40 <1:10 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) FLAV 

PF 260 93% 1:160 1:80 1:10 <1:40 1:80 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) FLAV 

PF 261 84% 1:320 1:160 1:20 <1:40 1:80 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) FLAV 

PF 265 75% <1:10 1:40 <1:10 1:40 <1:10 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) FLAV 

PF 272 84% 1:40 1:40 1:20 1:40 <1:20 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) FLAV 

PE 284 67% <1:10 1:10 <1:10 <1:40 <1:10 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) FLAV 

PE 294 38% 1:10 <1:10 <1:10 1:80 1:40 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) FLAV 

PE 298 83% 1:80 1:160 <1:10 <1:40 1:40 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) FLAV 

PE 300 58% 1:40 <1:10 <1:10 <1:40 <1:20 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) FLAV 

PE 301 65% <1:10 1:10 <1:10 <1:40 <1:20 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) FLAV 

PE 307 37% <1:10 <1:10 <1:10 1:20 <1:10 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) FLAV 

PE 311 60% <1:10 1:40 <1:10 1:40 1:20 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) FLAV 

PH 313 61,1% <1:20 1:40 <1:10 1:80 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PH 314 51,1% <1:20 <1:20 <1:10 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PH 318 47,8% 1:80 <1:20 <1:10 1:40 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PH 319 64,3% 1:40 <1:20 <1:10 1:40 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PH 320 68,2% <1:20 1:40 1:10 1:80 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

 
P- Propriedade; N- Número do animal; E- ELISA de bloqueio; D-1- DENV-1; D-2- DENV-2; D-3- DENV-3; D-4- DENV-4; N- Soronegativo por 
PRNT90; I- Interpretação; (-)- Não testado. 

 

 Quadro 4.2 – Continuação. 



135 

 

 

 

P N E WNV SLEV ROCV ILHV CPCV BSQV D-1 D-2 D-3 D-4 YFV IGUV I 

PH 321 68,1% <1:20 1:40 <1:10 1:80 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PH 322 69,1% 1:40 1:20 1:20 <1:10 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PH 326 41,1% <1:20 <1:20 1:10 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PH 330 75,2% <1:20 <1:20 <1:10 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PH 331 49,0% 1:80 <1:20 1:10 1:80 1:160 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 1:10 1:10 FLAV 

PH 334 48,4% <1:20 1:40 <1:10 1:40 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PH 336 34,1% <1:20 1:20 1:40 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PH 337 39,9% <1:20 1:40 <1:10 1:40 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PH 338 41,8% 1:20 <1:20 <1:10 <1:10 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PH 339 47.1% <1:20 1:40 <1:10 1:80 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PH 341 33,8% <1:20 <1:20 1:10 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PM 344 66,9% <1:20 <1:20 <1:10 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PM 345 30,4% 1:20 <1:20 <1:10 <1:10 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PM 346 48,4% 1:20 1:40 1:40 1:80 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PM 347 57,9% <1:20 1:40 1:10 1:40 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PM 351 68,8% <1:20 1:40 <1:10 1:20 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PM 353 38,7% <1:40 <1:40 <1:20 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PM 354 57,2% <1:20 <1:20 <1:10 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PM 360 32,5% <1:20 <1:20 <1:10 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PM 361 41,6% 1:20 1:80 1:80 1:20 1:10 <1:10 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 1:10 1:10 FLAV 

PM 366 56,3% <1:20 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PM 369 44,6% <1:20 <1:20 1:10 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 1:10 1:10 FLAV 

PM 370 42,6% <1:20 <1:20 <1:10 1:20 1:10 1:40 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 1:10 1:10 FLAV 

PM 372 44,7% <1:20 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PM 373 42,3% <1:20 1:20 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PM 375 40,3% <1:20 1:40 <1:10 1:20 1:10 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PL 377 66,8% 1:40 1:40 <1:10 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PL 378 43,9% <1:20 1:20 <1:10 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

 

 Quadro 4.2 – Continuação. 

P- Propriedade; N- Número do animal; E- ELISA de bloqueio; D-1- DENV-1; D-2- DENV-2; D-3- DENV-3; D-4- DENV-4; N- Soronegativo por 
PRNT90; I- Interpretação; (-)- Não testado. 
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P N E WNV SLEV ROCV ILHV CPCV BSQV D-1 D-2 D-3 D-4 YFV IGUV I 

PL 384 49,7% <1:20 <1:20 <1:10 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PL 386 38,9% <1:20 1:20 1:10 <1:10 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PL 389 42,9% <1:20 <1:20 1:10 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PP 396 31,6% 1:20 1:20 1:10 1:40 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PP 397 37,4% <1:20 1:20 <1:10 1:40 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PP 406 73,9% 1:40 1:20 <1:10 1:40 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 1:10 FLAV 

PP 408 39,6% <1:20 1:20 <1:10 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PP 410 38,1% 1:20 <1:20 <1:10 1:40 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PP 411 34,2% <1:20 <1:20 <1:10 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PP 413 63,0% <1:20 <1:20 1:10 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PP 418 54,7% <1:20 1:40 1:10 1:40 1:40 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PN 427 51,7% 1:20 <1:20 1:40 1:80 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PN 428 64,5% <1:20 1:20 <1:10 1:10 <1:10 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PN 436 76,1% 1:20 1:80 1:10 1:40 1:20 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 1:20 1:10 FLAV 

PN 438 62,4% 1:80 1:20 <1:10 1:40 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PN 440 63,2% <1:20 1:160 1:10 1:320 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PN 445 47,6% 1:40 <1:20 <1:10 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PN 450 49,2% 1:40 1:20 1:10 1:10 1:40 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PN 453 73,2% 1:80 <1:20 <1:10 1:80 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 1:10 FLAV 

PN 455 37,8% <1:20 1:20 <1:10 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PN 463 32,7% 1:20 <1:20 <1:10 <1:10 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PN 466 37,7% <1:40 <1:40 <1:20 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PN 468 56,1% <1:20 1:80 <1:10 1:80 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PS 496 57,8% <1:20 1:40 <1:10 1:40 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PS 499 35,5% 1:20 <1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PS 506 56,3% <1:20 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PS 512 38,6% <1:20 1:40 <1:10 1:40 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PQ 515 36,7% <1:20 <1:20 <1:10 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

 
P- Propriedade; N- Número do animal; E- ELISA de bloqueio; D-1- DENV-1; D-2- DENV-2; D-3- DENV-3; D-4- DENV-4; N- Soronegativo por 
PRNT90; I- Interpretação; (-)- Não testado. 

 

 Quadro 4.2 – Continuação. 
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P N E WNV SLEV ROCV ILHV CPCV BSQV D-1 D-2 D-3 D-4 YFV IGUV I 

PQ 533 53,3% <1:20 1:40 <1:10 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PR 544 60,4% 1:20 <1:20 1:80 1:40 <1:10 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PR 546 45,2% 1:20 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PR 548 31,7% <1:20 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PR 568 51,6% <1:20 1:80 <1:10 1:40 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PR 570 33,5% <1:20 1:20 <1:10 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PR 593 69,8% <1:20 1:20 1:10 1:40 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PR 595 45,4% <1:20 1:20 <1:10 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PR 600 68,4% <1:20 1:80 <1:10 1:40 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PR 603 36,4% <1:20 1:20 <1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PR 612 31,1% <1:20 <1:20 <1:10 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PR 625 50,6% <1:20 <1:20 <1:10 1:20 <1:10 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PR 654 56,9% 1:20 1:20 <1:10 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PR 660 41,8% 1:80 1:20 <1:10 1:80 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PI 672 72,1% 1:40 <1:20 <1:10 1:40 <1:10 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PI 674 73,4% 1:160 1:20 <1:10 1:10 1:80 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 1:10 FLAV 

PI 676 55,6% <1:20 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PI 677 50,6% 1:20 <1:20 <1:10 1:10 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PI 680 76,9% 1:160 <1:20 <1:10 1:40 1:80 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PI 681 80,0% 1:40 1:80 <1:10 1:10 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PI 686 50,6% <1:20 1:20 <1:10 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PI 688 44,8% <1:20 1:40 <1:10 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PJ 691 69,9% 1:40 1:80 1:40 1:40 1:80 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 1:10 FLAV 

PJ 693 69,0% 1:40 1:20 1:10 1:40 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 1:10 FLAV 

PJ 696 38,6% <1:20 <1:20 1:80 1:160 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PJ 697 34,2% <1:20 <1:20 <1:10 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PJ 699 37,5% <1:20 1:20 <1:10 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 1:40 <1:10 FLAV 

PJ 700 58,6% 1:20 1:80 1:40 1:80 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 1:10 <1:10 FLAV 

 
P- Propriedade; N- Número do animal; E- ELISA de bloqueio; D-1- DENV-1; D-2- DENV-2; D-3- DENV-3; D-4- DENV-4; N- Soronegativo por 
PRNT90; I- Interpretação; (-)- Não testado. 

 

 Quadro 4.2 – Continuação. 
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P N E WNV SLEV ROCV ILHV CPCV BSQV D-1 D-2 D-3 D-4 YFV IGUV I 

PJ 703 38,1% <1:20 1:40 <1:10 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PJ 704 67,3% <1:20 1:40 <1:10 1:40 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 1:40 <1:10 FLAV 

PJ 706 78,2% 1:20 1:80 1:80 1:80 1:160 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 1:10 FLAV 

PJ 709 41,9% 1:20 1:40 <1:10 1:80 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PJ 715 53,1% 1:20 <1:20 1:80 1:80 1:40 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PJ 716 38,8% <1:20 1:40 1:20 1:40 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 1:20 FLAV 

PJ 717 45,0% <1:20 1:80 1:40 1:80 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PJ 719 38,6% 1:20 1:20 <1:10 1:40 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PJ 720 47,9% 1:160 1:80 <1:10 1:20 1:40 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PJ 723 63,6% <1:20 1:40 1:40 1:10 1:10 <1:10 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PJ 724 70,3% <1:20 1:40 <1:10 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PJ 727 55,0% 1:20 <1:20 <1:10 1:40 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PJ 728 53,1% <1:20 1:40 1:20 1:80 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PJ 729 63,0% 1:20 1:80 1:40 1:20 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PJ 730 41,2% 1:20 <1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PJ 731 32,7% <1:20 <1:20 1:10 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PJ 732 63,3% 1:40 <1:20 <1:10 1:40 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 1:10 FLAV 

PJ 733 32,3% <1:20 1:40 <1:10 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PJ 738 39,6% <1:20 <1:20 1:20 1:40 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PJ 739 39,7% <1:20 <1:20 <1:10 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PJ 740 57,2% <1:20 1:80 <1:10 1:160 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PJ 750 60,3% 1:80 1:160 <1:10 1:40 1:80 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PJ 758 48,2% <1:20 1:80 <1:10 1:80 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PJ 762 51,8% <1:20 1:40 1:40 1:80 1:80 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PJ 764 78,2% <1:20 1:80 <1:10 1:160 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PJ 766 36,5% <1:20 <1:20 <1:10 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 1:20 <1:10 FLAV 

PJ 772 49,7% 1:20 1:40 <1:10 1:10 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PJ 773 54,2% 1:20 1:80 <1:10 1:160 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

 
P- Propriedade; N- Número do animal; E- ELISA de bloqueio; D-1- DENV-1; D-2- DENV-2; D-3- DENV-3; D-4- DENV-4; N- Soronegativo por 
PRNT90; I- Interpretação; (-)- Não testado. 

 

 Quadro 4.2 – Continuação. 
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P N E WNV SLEV ROCV ILHV CPCV BSQV D-1 D-2 D-3 D-4 YFV IGUV I 

PJ 774 75,9% <1:20 1:40 1:10 1:80 1:80 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 1:10 FLAV 

PJ 779 43,6% 1:20 1:20 1:10 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PJ 781 67,5% 1:320 1:160 <1:10 1:20 1:40 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PJ 782 45,1% 1:20 1:80 <1:10 1:160 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PJ 783 30,3% <1:20 1:40 <1:10 1:80 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PJ 803 81,0% 1:80 1:80 1:40 1:40 <1:10 <1:10 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 1:10 FLAV 

PJ 804 51,7% 1:80 1:20 <1:10 1:80 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PJ 805 58,5% <1:20 1:40 1:20 1:80 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PJ 806 54,9% 1:20 <1:20 <1:10 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PJ 809 43,8% 1:160 1:80 <1:10 1:20 1:40 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PJ 810 34,6% <1:20 1:20 <1:10 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 1:10 FLAV 

PJ 812 60,2% 1:20 1:80 1:10 1:80 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PG 814 73,4% <1:20 1:20 1:10 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PG 815 49,0% <1:20 <1:20 <1:10 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PG 816 57,6% 1:20 <1:20 <1:10 1:40 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PG 822 58,5% 1:40 1:160 <1:10 1:320 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PG 823 53,6% <1:20 1:20 1:20 1:20 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PG 824 67,0% 1:40 1:40 1:10 1:20 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 1:10 FLAV 

PG 826 41,2% <1:20 <1:20 <1:10 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PG 829 71,3% <1:20 1:80 1:10 1:160 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 1:10 FLAV 

PG 835 34,2% 1:20 <1:20 <1:10 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PG 836 57,4% 1:20 <1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PG 838 74,1% 1:20 1:80 1:20 1:160 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 1:10 FLAV 

PG 839 32,6% <1:20 1:40 1:10 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PG 841 30,0% 1:20 <1:20 1:10 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PG 842 44,5% 1:40 1:80 <1:10 1:10 1:40 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PG 843 82,2% 1:80 1:40 1:40 1:80 1:80 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 1:10 FLAV 

PG 844 33,8% <1:20 1:20 <1:10 1:40 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

 

 Quadro 4.2 – Continuação. 

P- Propriedade; N- Número do animal; E- ELISA de bloqueio; D-1- DENV-1; D-2- DENV-2; D-3- DENV-3; D-4- DENV-4; N- Soronegativo por 
PRNT90; I- Interpretação; (-)- Não testado. 
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P N E WNV SLEV ROCV ILHV CPCV BSQV D-1 D-2 D-3 D-4 YFV IGUV I 

PG 845 66,7% 1:20 1:160 1:80 1:160 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PG 847 44,4% <1:20 1:20 <1:10 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PG 848 38,3% <1:20 1:40 1:20 1:80 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PG 849 67,8% 1:20 1:160 1:80 1:40 1:40 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 1:10 FLAV 

PG 850 76,6% 1:20 <1:20 1:10 1:40 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PG 853 35,6% <1:20 <1:20 <1:10 1:10 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PG 857 64,1% <1:20 1:20 <1:10 <1:10 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PG 862 47,6% 1:20 1:20 <1:10 <1:10 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 1:10 FLAV 

PG 865 62,9% 1:20 1:40 1:10 1:10 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PG 866 77,9% 1:20 1:40 <1:10 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PG 871 64,9% <1:20 1:80 <1:10 1:80 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PG 872 56,1% <1:20 1:20 1:20 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PG 875 45,6% <1:20 <1:20 <1:10 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PG 876 71,6% <1:20 1:160 1:10 1:160 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PG 877 51,0% 1:20 1:20 <1:10 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PG 878 75,3% 1:80 1:160 1:10 1:40 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PG 880 44,6% <1:20 1:20 <1:10 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PG 884 67,6% 1:20 1:20 1:10 1:40 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PG 886 53,9% 1:20 1:20 <1:10 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PG 888 66,0% 1:20 1:40 1:20 1:40 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PG 889 37,5% 1:20 1:20 1:10 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PG 891 51,3% 1:80 <1:20 <1:10 1:80 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 1:10 FLAV 

PG 892 68,9% 1:40 1:20 <1:10 1:20 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PG 893 44,7% <1:20 1:40 <1:10 1:80 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 1:10 <1:10 FLAV 

PG 895 44,6% <1:20 1:40 1:10 1:80 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PG 897 39,6% <1:20 1:20 <1:10 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PG 898 73,4% <1:20 1:80 1:20 1:80 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PD 900 35,9% 1:40 1:40 <1:10 <1:10 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

 
P- Propriedade; N- Número do animal; E- ELISA de bloqueio; D-1- DENV-1; D-2- DENV-2; D-3- DENV-3; D-4- DENV-4; N- Soronegativo por 
PRNT90; I- Interpretação; (-)- Não testado. 

 

 Quadro 4.2 – Continuação. 
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P N E WNV SLEV ROCV ILHV CPCV BSQV D-1 D-2 D-3 D-4 YFV IGUV I 

PD 903 37,4% <1:20 1:40 <1:20 1:40 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PD 908 41,2% 1:20 1:40 <1:10 1:40 1:40 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PD 909 43,3% 1:20 1:20 <1:10 <1:10 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PD 911 58,2% 1:20 <1:20 <1:10 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PD 912 39,6% 1:20 1:20 <1:10 <1:10 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PD 915 36,1% <1:20 <1:20 1:10 1:10 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PD 928 65,9% <1:20 1:40 <1:10 1:80 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PC 937 33,8% <1:20 1:80 <1:10 1:80 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PC 938 67,2% 1:20 1:160 1:20 1:80 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 1:10 FLAV 

PC 941 49,7% 1:20 <1:20 <1:10 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PC 943 69,5% 1:20 1:80 <1:10 1:40 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 1:10 FLAV 

PC 954 40,8% 1:20 <1:20 <1:10 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PC 964 63,8% <1:20 1:80 1:10 1:40 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PC 965 67,9% 1:40 <1:20 <1:10 1:80 1:40 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PC 966 75,1% 1:40 1:80 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 1:10 FLAV 

PC 967 64,9% <1:20 1:20 <1:10 1:40 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PC 970 67,6% 1:160 <1:20 1:10 1:80 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PC 975 60,6% 1:20 1:80 1:320 1:320 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PC 980 78,0% 1:20 <1:20 <1:10 1:80 1:160 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PC 982 82,4% 1:20 1:40 <1:10 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 1:10 FLAV 

PC 983 78,0% <1:40 <1:20 1:10 1:40 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 1:20 FLAV 

PC 984 61,5% 1:40 <1:20 1:10 1:40 1:40 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 1:10 FLAV 

PC 989 32,0% <1:20 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PC 990 33,8% <1:20 1:20 <1:10 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PC 992 72,8% 1:20 1:20 1:10 1:40 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PC 993 51,0% 1:20 1:40 <1:10 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PC 994 41,2% <1:20 1:40 1:10 1:40 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PC 997 52,7% <1:20 <1:20 <1:10 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 1:10 1:10 FLAV 

 
P- Propriedade; N- Número do animal; E- ELISA de bloqueio; D-1- DENV-1; D-2- DENV-2; D-3- DENV-3; D-4- DENV-4; N- Soronegativo por 
PRNT90; I- Interpretação; (-)- Não testado. 

 

 Quadro 4.2 – Continuação. 
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P N E WNV SLEV ROCV ILHV CPCV BSQV D-1 D-2 D-3 D-4 YFV IGUV I 

PC 998 71,1% 1:40 1:40 1:20 1:40 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PC 1000 73,8% 1:80 1:20 1:10 1:40 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PC 1001 73,7% 1:40 <1:20 1:20 1:40 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PC 1002 69,6% <1:20 <1:20 <1:10 1:40 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PC 1006 54,9% 1:20 <1:20 <1:10 1:10 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PC 1008 43,1% <1:20 1:40 1:20 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PC 1009 81,1% 1:20 1:40 <1:10 <1:10 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PC 1010 64,9% 1:80 1:80 1:10 1:10 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PC 1013 55,3% 1:20 1:20 <1:10 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PC 1015 63,9% 1:80 <1:20 <1:10 1:80 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PC 1016 48,3% <1:20 1:80 <1:10 1:40 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PC 1018 33,0% <1:20 <1:20 <1:10 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 1:10 FLAV 

PC 1019 76,6% <1:20 1:160 <1:10 1:80 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PC 1020 82,4% 1:80 1:40 <1:10 1:80 1:40 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 1:20 FLAV 

PC 1022 56,7% <1:20 <1:20 <1:10 1:40 1:40 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 1:10 FLAV 

PO 1028 44,5% <1:20 <1:20 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PO 1030 55,9% 1:20 1:40 1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

PJ 1077 65,6% <1:20 1:80 1:10 1:40 <1:10 <1:10 1:20 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 <1:10 FLAV 

 

 

 

 Quadro 4.2 – Continuação. 

P- Propriedade; N- Número do animal; E- ELISA de bloqueio; D-1- DENV-1; D-2- DENV-2; D-3- DENV-3; D-4- DENV-4; N- Soronegativo por 
PRNT90; I- Interpretação; (-)- Não testado. 
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Dos 94 equídeos soropositivos para ILHV, 51 (54,3%) eram equinos machos 

castrados, 36 (38,3%) eram éguas e sete (7,4%) equinos machos inteiros. Entre os 

57 soropositivos para SLEV, 34 (59,6%) eram equinos machos castrados, 18 

(31,6%) éguas, dois (3,5%) equinos machos inteiros, dois (3,5%) eram mulas um 

(1,8%) burro. Dos 27 soropositivos para WNV, 12 (44,4%) eram éguas, 13 (48,1%) 

eram equinos machos castrados e dois (7,4%) eram equinos machos inteiros. Com 

relação ao CPCV, dos cinco animais soropositivos, quatro (80%) eram equinos 

machos castrados e uma (11,1%) era égua. O único animal soropositivo para 

ROCV era um equino macho castrado e entre os sete animais soronegativos, cinco 

eram equinos machos castrados, uma mula e uma égua (Figura 4.7, 4.8).  

Com relação à distribuição entre os animais soropositivos por sua faixa 

etária e condição de doma, dos cinco animais soropositivos para CPCV, quatro 

(80%) eram domados e um era não domado (20%). Com relação à faixa etária, três 

(60%) animais tinham acima de seis anos de idade, um (20%) não tinha registro de 

idade e o outro (20%) tinha cinco anos de idade.  

Entre os 275 soropositivos para flavivírus indeterminado, 225 (81,8%) eram 

domados, 42 (15,3%) eram não domados, três (1,1%) eram redomões, isto é, 

estavam em processo de doma e para cinco (1,8%) animais não havia registro 

sobre a condição de doma. Com relação à faixa etária, cinco (1,8%) animais tinham 

entre um e dois anos, 22 (8%) tinham entre três e cinco anos e 118 (42,9%) tinham 

seis ou mais anos e 130 (47,3%) não tinham registro de idade (Figura 4.9).  

Dos 94 animais soropositivos para ILHV, 75 (79,8%) eram domados, 16 

(17%) eram não domados e três (3,2%) eram redomões. Com relação à faixa 

etária, cinco (5,3%) animais tinham de um até dois anos completos, oito (8,5%) 

tinham entre três e cinco anos, 42 (44,7%) tinham seis ou mais anos de idade e 39 

(41,5%) dos animais não tinham registro de idade. 
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Figura 4.7 – Número absoluto de equídeos soropositivos por PRNT90 de acordo 
com o sexo. 
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Figura 4.8 – Distribuição de soropositividade por PRNT90 por sexo e espécie de 
equídeos. 
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Entre os 57 animais soropositivos para SLEV, 41 (71,9%) eram domados, 

dez (17,5%) eram não domados e seis (10,5%) eram redomões. Com relação à 

faixa etária, três (5,3%) animais tinham de um até dois anos completos, 12 (21,1%) 

tinham entre três e cinco anos, 20 (35,1%) tinham seis ou mais anos de idade e 22 

(38,6%) dos animais não tinham registro de idade.  

Dos 27 animais soropositivos para WNV, 23 (85,2%) eram domados e 

quatro (14,8%) eram não domados. Com relação à faixa etária, um (3,7%) animal 

tinha dois anos completos, cinco (18,5%) tinham entre três e cinco anos, sete 

(26%) tinham seis ou mais anos de idade e 14 (51,9%) animais não tinham registro 

de idade. Dos sete animais soronegativos, um era não domado e seis domados. 

Três tinham a idade desconhecida e os outros três tinham quatro, nove, dez e 

dezessete anos. O único animal soropositivo para ROCV era um macho castrado 

domado sem registro de idade no momento da venopunção (Figura 4.9 e 4.10). 

Assim como observado para o ELISA de bloqueio, em que em todas as 18 

propriedades amostradas apresentaram animais soropositivos, anticorpos 

neutralizantes por PRNT90 para pelo menos um dos flavivírus estudados também 

foram detectados em todas as 18 propriedades amostradas. À exceção de uma 

propriedade, em todas as outras de detectou soropositividade para pelo menos um 

dos flavivírus estudados. Nenhuma propriedade apresentou soropositividade para 

mais de quatro flavivírus. 
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Figura 4.9 – Distribuição por idade dos equídeos soropositivos por PRNT90. 
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Figura 4.10 – Distribuição de soropositivos por PRNT90 por condição de doma. 
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Um grupo de 351 amostras de equídeos soronegativas no ELISA de 

bloqueio foi submetido ao PRNT90 para WNV. Trinta (8,5%) amostras 

apresentaram título de PRNT90 ≥1:10 e destas, 14 (46,7%) apresentaram título de 

1:10, sete (23,3%) 1:20, oito (26,7%) 1:40 e uma (3,3%) 1:80. 

 

4.3.2  Amostras de soro de ovinos 

Embora todas as 238 amostras de soro de ovino tenham sido soronegativas 

no ELISA de bloqueio, paralelamente todas as amostras também foram submetidas 

ao PRNT90 para WNV. Das 238 amostras avaliadas, duas (0,8%) amostras de duas 

fêmeas coletadas em outubro de 2009 apresentaram anticorpos neutralizantes anti-

WNV. Um animal amostrado na propriedade PM apresentou título de 1:10 e o outro 

amostrado na propriedade PQ apresentou título de 1:20. As amostras não foram 

testadas para outros flavivírus. 

 

4.3.3  Amostras de soro de crocodilianos 

Embora todas as 90 amostras de soro de crocodiliano tenham sido 

soronegativas no ELISA de bloqueio, paralelamente todas as amostras também 

foram submetidas ao PRNT90 para WNV. Das 90 amostras avaliadas, quatro 

(4,5%) apresentaram título de PRNT90 ≥1:10 para WNV. As quatro amostras foram 

coletadas no mesmo local em fevereiro de 2009 na propriedade PD de três animais 

machos e uma fêmea. Com relação aos títulos, entre os machos duas amostras 

apresentaram título de 1:10 e 1:40 e a fêmea de 1:20. 
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4.4  CAPTURAS DE CULICÍDEOS E COLETAS DE IXODÍDEOS 

 No presente estudo, um total de 19 espécies de culicídeos e três de 

ixodídeos foram identificados entre os 4.514 espécimes de artrópodes amostrados. 

 

4.4.1  Culicídeos 

Entre os 4.445 espécimes de culicídeos amostrados, muitos apresentavam 

estruturas anatômicas danificadas durante a identificação morfológica e por isso 

1.459 (32,8%) espécimes foram identificados apenas em gênero e subgênero, com 

cinco gêneros e quatro subgêneros identificados.  

Dos 4.445 espécimes de culicídeos, 1.648 (37,1%) foram capturados em 

2009 e 2.797 (62,9%) capturados em 2010. Entre os espécimes capturados em 

2009, 1.211 (27,2%) foram capturados em fevereiro e 437 (9,8%) em outubro.  Dos 

2.797 espécimes capturados em 2010, 2.083 (46,9%) foram capturados em abril e 

714 (16,1%) em setembro e outubro (Figura 4.11).   

Com relação aos períodos de coleta, foram amostrados 3.294 (74,1%) 

espécimes durante as estações das chuvas de 2009 e 2010 e 1.151 (25,9%) 

durante as estações da seca dos mesmos anos (Figura 4.12). 

Acerca dos diferentes métodos de captura, 123 (2,8%) espécimes foram 

capturados com capturador de Castro em jacarés-do-Pantanal, 215 (4,8%) com 

capturador de Castro em ambiente intradomiciliar, 1.139 (25,6%) através de 

armadilha luminosa tipo CDC, 1.225 (27,6%) com capturador de Castro em 

membros da equipe e 1.743 (39,2%) com capturador de Castro em equinos (Figura 

4.13). 

A espécie Ochlerotatus scapularis foi a mais prevalente em fevereiro e 

outubro de 2009. Em abril de 2010, Culex Culex spp., foram as mais prevalentes e 

em setembro e outubro de 2010, Culex quinquefasciatus foi a espécie dominante. 

Com relação aos métodos de captura, Culex quinquefasciatus foi a única espécie 

identificada em capturas com capturador de Castro em ambiente intradomiciliar 

(Figura 4.14). 
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Entre as quatro espécies identificadas pousando sobre espécimes de 

jacarés-do-Pantanal para hematofagia, Ochlerotatus scapularis foi a mais 

prevalente tendo sido identificada em 43,9% dos espécimes capturados, seguida 

por Mansonia titillans identificado em 40,7% da amostra. Acerca da prevalência em 

capturas realizadas com armadilha luminosa tipo CDC, pelo menos 13 espécies 

além de cinco gêneros e três subgêneros foram identificadas. Espécimes 

identificados como Culex Culex spp. foram as mais prevalentes, tendo sido 

identificados em 43,3% da amostra. Culex quinquefasciatus apresentou a segunda 

maior prevalência e foi identificada em 14,1% da amostra. 
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Figura 4.11 – Número de culicídeos captutados por mês e ano. 
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Figura 4.12 – Número de culicídeos capturados por períodos ecologicamente 
distintos. 
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Figura 4.13 – Distribuição dos culicídeos capturados de acordo com o método de 
captura. 
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Entre as 13 espécies, três subgêneros e dois gêneros identificados 

utilizando-se capturador de Castro em membros da equipe, Ochlerotatus scapularis 

foi a mais detectada entre os espécimes capturados durante aproximação para 

hematofagia em humanos. Dos 1.225 espécimes capturados, 758 (61,9%) foram 

identificados como Ochlerotatus scapularis. Entre as outras espécies Mansonia 

titillans apresentou a segunda maior prevalência, tendo sido identificada em 13,6% 

dos espécimes capturados (Figura 4.14 e 4.15). 

Entre os 1.743 espécimes capturados em cavalos foram identificadas 12 

espécies, dois subgêneros e um gênero. Espécimes identificados à Mansonia spp. 

foram os mais prevalentes, 649 (37,2%) do total de culicídeos amostrados em 

equinos. Mansonia titillans e Ochlerotatus scapularis apresentaram a segunda e 

terceira maior prevalência respectivamente, com 235 (13,5%) espécimes 

identificados à Mansonia titillans e 226 (13%) à Ochlerotatus scapularis. 

Com relação às espécies capturadas durante aproximação para hematofagia 

nos três diferentes hospedeiros utilizados no presente estudo, Psorophora 

albigenu, Ochlerotatus scapularis, Mansonia titillans e Mansonia pseudotitillans 

foram capturadas nos três hospedeiros utilizados (Quadro 4.3).  

 

4.4.2  Ixodídeos 

Com relação aos 69 ixodídeos capturados, 68 espécimes foram capturados 

em 28 equinos e apenas um espécime foi coletado em um jacaré-do-Pantanal. Dos 

41 grupos submetidos ao isolamento viral, 27 apresentavam espécimes 

ingurgitados e 14 não ingurgitados. Um total de 21 espécimes de Amblyomma 

cajennense, um espécime identificado como Amblyomma sp, coletado em jacaré-

do-Pantanal, 44 espécimes de Anocentor nitens e três espécimes de Boophilus 

microplus foram identificados. Dezenove espécimes foram coletados em fevereiro 

de 2009 e 50 espécimes foram coletados em outubro de 2009 em um total de dez 

propriedades.  
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Figura 4.14 – Número absoluto de culicídeos capturados de acordo com o mês e 
ano de captura. 
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Figura 4.15 – Número total de culicídeos capturados por espécie. 
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CDC- Armadilha luminosa; EQ- Equídeos; H- Membros da equipe; J- Jacarés-do Pantanal; NI- Culicídeos não ingurgitados; I- Culicídeos ingurgitados; M- Culicídeos machos; S-T- Subtotal.

S-T S-T S-T S-T TOTAL

NI I NI I NI I NI I M NI I M NI I NI I M NI I M NI I NI I NI I M

Ochlerotatus  scapularis 642 5 2 3 126 6 142 20 1 61 20 139 7 248 14 2 41 13 70 1102 (24,8%)

Mansonia spp. 7 1 1 44 1 384 259 9 3 700 1 1 709 (16%)

Culex (Culex) spp. 5 1 1 384 6 101 26 4 1 8 530 0 536 (12,1%)

Mansonia titillans 289 19 5 1 45 70 13 20 48 81 42 8 50 490 (11%)

Culex quinquefasciatus 60 8 2 10 25 1 1 27 50 8 57 1 87 10 118 331 428 (9,6%)

Mansonia pseudotitillans 0 2 15 17 0 1 131 45 5 14 196 213 (4,8%)

Culex chidesteri 0 0 146 27 2 175 0 175 (3,9%)

Psorophora albigenu 119 1 32 4 37 1 2 3 5 5 164 (3,7%)

Anopheles (Nyssorhynchus) spp. 2 1 1 9 1 25 21 12 68 90 90 161 (3,6%)

Anopheles argyrotarsis 0 0 1 69 23 8 101 38 2 40 141 (3,2%)

Culex declarator 21 0 38 7 2 47 0 68 (1,5%)

Anopheles albitarsis s.l. 40 1 1 6 6 0 47 (1,1%)

Anopheles triannulatus s.l. 1 0 2 2 36 6 42 45 (1%)

Mansonia amazonensis 0 29 29 0 2 7 9 38 (0,9%)

Mansonia humeralis 0 0 2 22 24 0 24 (0,5%)

Uranotaenia spp. 0 2 2 17 3 20 1 1 23 (0,5%)

Culex coronator 0 0 16 16 0 16 (0,4%)

Culex (Melanoconion) spp. 15 0 0 0 15 (0,3%)

Aedeomyia squamipennis 0 0 12 1 13 2 2 15 (0,3%)

Psorophora spp. 0 0 1 8 2 11 0 11 (0,2%)

Uranotaenia lowii 0 0 7 1 8 0 8 (0,2%)

Psorophora ciliata 1 2 1 3 1 1 0 5 (0,1%)

Psorophora ferox 3 0 0 0 3 (0,1%)

Sabethes albiprivus 2 0 0 0 2 (0,04%)

Aedes taeniorhynchus 2 0 0 0 2 (0,04%)

Culex spp. 2 0 0 0 2 (0,04%)

Anopheles spp. 0 0 1 1 0 1 (0,02%)

Aedes (Stegomyia) spp. 0 0 1 1 0 1 (0,02%)

Total 1211 39 0 9 5 250 10 314 734 10 106 601 331 1 286 14 2083 55 9 57 296 53 1 26 2 97 26 87 10 118 837 4445

J

abr/10 out/10

NI e I

3

636

15

2

2

3

1

80

73

36

446

464

10

209

1

9

129

NI e I NI e I

5

4

140

38

2

1

2

30

7

21

fev/09

CDC EQ H

2

1

38

12

CDC EQ H IntradomiciliarESPÉCIE

out/09

CDC EQ H CDC EQ H

Quadro 4.3– Distribuição por tipo de armadilha e período de coleta de culicídeos capturados no Pantanal de MS em 2009 e 2010. 
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4.5  ISOLAMENTO VIRAL E TESTE DE PLACAS 

4.5.1  Amostras de crocodilianos 

 Não foram detectados ECP ou formação de placas em culturas de células 

VERO e C6/36 inoculadas com 90 amostras diluídas de soro e 50 de coágulo de 

jacarés-do-Pantanal. 

 

4.5.2  Amostras de culicídeos e ixodídeos 

 Um total de oito (1,9%) dos 419 grupos de culicídeos e ixodídeos submetidos 

ao isolamento viral apresentou alterações em monocamadas de células C6/36 ou 

VERO sugestivos de ECP ou placas. Todos os oito grupos que causaram alterações 

em culturas de células eram de culicídeos. As alterações variaram de alterações de 

pH do sobrenadante à formação de placas e destruição celular com desprendimento 

da monocamada celular. Não foram observadas formações de sincícios. Sete grupos 

apresentaram alterações sugestivas de ECP em células C6/36 e um grupo em C6/36 

e células VERO (Quadro 4.4).  

O grupo MQ41 composto por 56 espécimes de Mansonia titillans e o grupo 

MQ44 composto por 26 espécimes de Ochlerotatus scapularis, ambos capturados 

em fevereiro de 2009, nas propriedades PB e PC e em equino e membros da 

equipe, respectivamente, apresentaram ECP em C6/36 no quinto dia pós-infecção (5 

dpi).  

Os grupos MQ364, MQ365 e MQ407 compostos respectivamente por nove, 

17 e 50 espécimes de Culex Culex spp. capturados por armadilha luminosa tipo 

CDC em abril de 2010 na propriedade PC apresentaram ECP em C6/36 em 5 dpi. 

O grupo MQ294 composto por 50 espécimes de Ochlerotatus scapularis 

capturados em membros da equipe em abril de 2010 na propriedade PC, no mesmo 

local de captura de MQ407, apresentou placas em VERO em 3 dpi e ECP em C6/36 

em 6 dpi.  
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O grupo MQ180 composto por também 50 espécimes de Oc. scapularis e o 

grupo MQ332 composto por 42 espécimes de Culex Culex spp. capturados 

respectivamente em membros da equipe e por armadilha luminosa tipo CDC em 

abril de 2010 apresentaram alterações sugestivas de ECP C6/36 em 7 dpi. O grupo 

MQ332 foi capturado na propriedade PC, no mesmo local de captura de MQ294 e 

MQ407, e o grupo MQ180 também na propriedade PC no mesmo local de captura 

dos grupos MQ364 e MQ365.  

 

Quadro 4.4 – Amostras positivas ou sugestivas no isolamento viral e teste de placas. 

Grupos de 
culicídeos 

Espécie 
Local de 
captura 

Isolamento viral 
em C6/36 

Isolamento 
viral em VERO 

Teste de 
placas 

MQ 41 Mansonia titillans PB Positivo - - 

MQ44 Ochlerotatus scapularis PC sítio A Positivo - - 

MQ180 Ochlerotatus scapularis PC sítio B Sugestivo - Negativo 

MQ294 Ochlerotatus scapularis PC sítio C Positivo - Positivo 

MQ332 Culex Culex spp. PC sítio C Sugestivo - Negativo 

MQ364 Culex Culex spp. PC sítio B Positivo - Negativo 

MQ365 Culex Culex spp. PC sítio B Positivo - Negativo 

MQ407 Culex Culex spp. PC sítio C Positivo - Negativo 

   ( - ) Amostras não submetidas ao ensaio relacionado. 
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Foto 4.9 – Microplaca de isolamento viral em C6/36 com as amostras de grupos de 
mosquitos 294, 296 e 297 em duplicatas. ECP nos dois poços inoculados com a 
amostra MQ294. ECP observado em 6 dpi. Foto: Alex Pauvolid-Corrêa. 
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Foto 4.10 – Microplaca de teste de placas em VERO mostrando formação de placas 
nos dois poços inoculados com a amostra MQ294. A presença de placas foi 
observada em 3 dpi. Foto: Alex Pauvolid-Corrêa. 
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Foto 4.11 – Inoculação da amostra MQ294 em VERO para confirmação do 
isolamento viral, mostrando mudança de coloração do meio de manutenção em 
virtude da alteração de pH no início do ECP em 2 dpi. Foto: Alex Pauvolid-Corrêa. 
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4.6  RT-PCR CONVENCIONAL PARA FLAVIVÍRUS E ALFAVÍRUS 

Todas as trinta amostras de soro de crocodiliano coletadas em fevereiro de 

2009 e submetidas à RT-PCR convencional para flavivírus e alfavírus foram 

negativas. Os dois grupos de culicídeos coletados em fevereiro de 2009, MQ41 e 

MQ44, que apresentaram alterações em monocamada de células C6/36 foram 

submetidos à RT-PCR convencional e também foram negativos. 

 

4.7  PCR EM TEMPO REAL PARA FLAVIVÍRUS 

Todas as 60 amostras de soro e 50 de coágulo de crocodilianos foram 

negativas na PCR em tempo real para detecção de flavivírus. Das 476 amostras de 

artrópodes, incluindo 305 grupos de culicídeos e ixodídeos e suas respectivas 

passagens em culturas de células, que foram submetidas à PCR em tempo real, 34 

apresentaram curva de dissociação após 75°C e acima de 90 RFU e foram 

consideradas positivas e submetidas à reação de sequenciamento nucleotídico 

(Figuras 4.16, 4.17). 

Dentre os oito grupos de culicídeos que apresentaram alguma alteração em 

culturas de células C6/36 e VERO, seis grupos foram submetidos ao RT-PCR em 

tempo real, e destes apenas o grupos MQ332, com 44 espécimes de Culex Culex 

spp., e MQ294, com 50 espécimes de Ochlerotatus scapularis, foram positivos e 

posteriormente submetidos ao sequenciamento nucleotídico. As 12 suspensões 

virais utilizadas na PRNT90 também apresentaram curva de dissociação esperada e 

foram submetidas ao sequenciamento nucleotídico (Quadro 4.5). 
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Figura 4.16 – Curva de dissociação da amostra MQ335 em PCR em tempo real. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.17 – Curva de dissociação da amostra MQ294 em PCR em tempo real. 
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Quadro 4.5 – Resultados da RT-PCR convencional e RT-PCR em tempo real das 
amostras positivas no isolamento viral.  

  

 
Isolamento viral 

em VERO 

Isolamento viral 

em C6/36 
Teste de placas 

RT-PCR 

convencional 

RT-PCR em 

tempo real 

MQ 41 - Positivo - Negativo - 

MQ44 - Positivo - Negativo - 

MQ180 - Sugestivo Negativo - Negativo 

MQ294 - Positivo Positivo - Positivo 

MQ332 - Sugestivo Negativo - Positivo 

MQ364 - Positivo Negativo - Negativo 

MQ365 - Positivo Negativo - Negativo 

MQ407 - Positivo Negativo - Negativo 

( - ) Amostras não submetidas ao ensaio relacionado. 

 

 

4.8  SEQUENCIAMENTO NUCLEOTÍDICO 

 Um total de 46 produtos de PCR em tempo real incluindo 34 amostras de 

artrópodes e 12 de suspensões virais utilizadas na PRNT90 viral foi submetido, em 

duplicata, à reação de sequenciamento. Cada produto de PCR em tempo real foi 

submetido a uma reação de sequenciamento com iniciador senso e uma reação com 

iniciador anti-senso. Assim, um total de 92 produtos da reação de sequenciamento 

foi submetido à purificação e sequenciamento. 

Dos 92 produtos da reação de sequenciamento, 87 sequências nucleotídicas 

foram geradas e analisadas no Genbank. Todas as 12 suspensões virais utilizadas 

na PRNT90 assim como sete amostras de artrópodes apresentaram similaridades 

significativas quando comparadas às sequências depositadas no Genbank (Quadro 

4.6).  
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Quadro 4.6 – Amostras positivas na RT-PCR em tempo real que apresentaram 
similaridade significativa à sequências depositadas no Genbank. 

Grupos 

de 

culicídeos     

Isolamento 

viral em 

VERO 

Isolamento 

viral em 

C6/36 

Teste de 

placas 

RT-PCR 

convencional 

RT-PCR 

em 

tempo 

real 

Sequenciamento 

nucleotídico 

MQ136 - Negativo Negativo - Positivo Similaridade 
significativa 

MQ147 - Negativo Negativo - Positivo 
Similaridade 
significativa 

MQ148 - Negativo Negativo - Positivo 
Similaridade 
significativa 

MQ151 - Negativo Negativo - Positivo 
Similaridade 
significativa 

MQ156 - Negativo Negativo - Positivo 
Similaridade 
significativa 

MQ294 - Positivo Positivo - Positivo 
Similaridade 
significativa 

MQ335 - Negativo Negativo - Positivo 
Similaridade 
significativa 

( - ) Amostras não submetidas ao ensaio relacionado. 

 

 

Uma sequência de 244 nucleotídeos obtida a partir do triturado de um grupo 

(MQ335) de 43 espécimes fêmeas não ingurgitadas de Culex chidesteri que não 

apresentou ECP ou placas em culturas de células C6/36 e VERO apresentou 81% 

de identidade com o vírus Barkedji (Barkedji virus ou BAKV) (EU078325.1 Barkedji 

virus isolate ArD86177 polyprotein gene, partial cds). Até o momento, o 

sequenciamento de 1061 nucleotídeos apresentou 74% de identidade com o mesmo 

isolado de BAKV e 71% de identidade com SLEV (EF158066.1 St. Louis encephalitis 

virus strain GHA-3 polyprotein gene, partial cds).  

Outra sequência de 242 nucleotídeos obtida a partir do triturado de um grupo 

(MQ294) de 50 espécimes fêmeas não ingurgitadas de Ochlerotatus scapularis que 
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apresentou ECP em células C6/36 e placas em culturas de VERO apresentou 94% 

de identidade com ILHV (EF396947.1 Ilheus virus isolate FSE800 polyprotein gene, 

partial cds). 

Uma sequência de 242 nucleotídeos obtida a partir de um triturado de um 

grupo (MQ148) de 19 espécimes fêmeas não ingurgitadas de Mansonia 

pseudotitillans apresentou 65% de identidade com Culex flavivirus (JQ023758.1 

Culex flavivirus strain Donggang NS5 protein gene, partial cds). 

Uma sequência de 240 nucleotídeos obtida a partir de um triturado de um 

grupo (MQ136) de cinco espécimes fêmeas ingurgitadas de Mansonia pseudotitillans 

apresentou 70% de identidade com Kamiti River virus (AY149904.1 Kamiti River 

virus isolate SR-75 polyprotein precursor, gene, complete cds). 

Uma sequência de 236 nucleotídeos obtida a partir de um triturado de um 

grupo (MQ147) de oito espécimes fêmeas ingurgitadas de Mansonia pseudotitillans 

apresentou 68% de identidade a Tick-borne encephalitis virus (GU183381.1 Tick-

borne encephalitis virus strain Joutseno polyprotein gene, complete cds) e 67% de 

identidade com uma parte da sequência de Aedes aegypti que contém uma região 

similar ao NS5 de Kamiti River virus (AY347953.1 Aedes aegypti A20 sequence 

containing region similar to NS5 gene of Kamiti River virus). 

Uma sequência de 245 nucleotídeos obtida a partir de um triturado de um 

grupo (MQ156) de sete espécimes fêmeas ingurgitadas de Mansonia pseudotitillans 

apresentou 71% de identidade com Calbertado virus (GU952253.1 Calbertado virus 

isolate 44-13 NS5 protein gene, partial cds). 

Uma sequência de 238 nucleotídeos obtida a partir de um triturado de um 

grupo (MQ151) de sete espécimes fêmeas ingurgitadas de Mansonia pseudotitillans 

apresentou 66% de identidade com Kamiti River virus (AY149904.1 Kamiti River 

virus isolate SR-75 polyprotein precursor, gene, complete cds) (Quadro 4.7). 
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Quadro 4.7 – Amostras de artrópodes com resultados sugestivos ou positivos no 
isolamento viral ou com resultados positivos na RT-PCR em tempo real e que 
apresentaram similaridade significativa às sequências depositadas no Genbank. 
 

  
Isolamento viral 

em VERO 

Isolamento viral 

em C6/36 

Teste de 

placas 

RT-PCR 

convencional 

RT-PCR em 

tempo real 

Sequenciamento 

nucleotídico 

MQ 41 Mansonia titillans - Positivo - Negativo - - 

MQ44 
Ochlerotatus 

scapularis 
- Positivo - Negativo - - 

MQ180 
Ochlerotatus 

scapularis 
- Sugestivo Negativo - Negativo - 

MQ294 
Ochlerotatus 

scapularis 
- Positivo Positivo - Positivo ILHV 

MQ332 Culex Culex spp. - Sugestivo Negativo - Positivo 
Similaridade não 

significativa 

MQ364 Culex Culex spp. - Positivo Negativo - Negativo - 

MQ365 Culex Culex spp. - Positivo Negativo - Negativo - 

MQ407 Culex Culex spp. - Positivo Negativo - Negativo - 

MQ136 
Mansonia 

pseudotitillans 
- Negativo Negativo - Positivo 

70% de 
identidade a 
Kamiti River 

virus 

MQ147 
Mansonia 

pseudotitillans 
- Negativo Negativo - Positivo 

68% de 
identidade a 
Tick-borne 

encephalitis virus 

MQ148 
Mansonia 

pseudotitillans 
- Negativo Negativo - Positivo 

65% de 
identidade a 

Culex flavivirus 

MQ151 
Mansonia 

pseudotitillans 
- Negativo Negativo - Positivo 

66% de 
identidade a 
Kamiti River 

virus 

MQ156 
Mansonia 

pseudotitillans 
- Negativo Negativo - Positivo 

71% de 
identidade a 

Calbertado virus 

MQ335 Culex chidesteri - Negativo Negativo - Positivo 
81% de 

identidade a 
Barkedji virus 

  ( - ) Amostras não submetidas ao ensaio relacionado. 
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5  DISCUSSÃO 

A Sub-região da Nhecolândia, assim como a Sub-região do Paiaguás, 

representa a área de maior expressão geográfica na planície pantaneira (Adamoli 

1987). A Nhecolândia apresenta uma fisiografia dominada por um mosaico de 

lagoas cercadas por faixas de mata densa, rios intermitentes e áreas de vazantes 

características desta área do Pantanal (Hamilton et al. 1996).  

Espécies da fauna encontradas em propriedades na sub-região da 

Nhecolândia são representativas do Pantanal da Nhecolândia, deixando de ocorrer 

espécies típicas de outros pantanais. Entretanto, estudos em sanidade equina 

realizados na propriedade da Embrapa Pantanal localizada na Sub-região da 

Nhecolândia vêm demonstrando que a maioria das doenças identificadas na 

propriedade, também vem sendo reportada em outras propriedades da sub-região, 

assim como até mesmo em outras sub-regiões pantaneiras (Brasil 2008b).  

Entretanto, considerando as diferenças ecológicas encontradas entre as sub-

regiões do Pantanal (Silva & Abdon 1998), que podem influenciar diretamente os 

ciclos enzoóticos de transmissão de arbovírus, novos estudos principalmente sobre 

populações de vetores e potenciais hospedeiros amplificadores em outras sub-

regiões do Pantanal são necessários para uma melhor compreensão da ecologia de 

arbovírus em toda a região do Pantanal. 

Detecção de anticorpos para flavivírus 

A interpretação dos resultados de testes sorológicos para flavivírus é muitas 

vezes complexa e exige uma análise criteriosa (Komar 2001). A interpretação dos 

resultados pode ser ainda mais difícil em áreas em que intensa circulação de 

flavivírus é esperada, como em países da América do Sul. Considerando a complexa 

reatividade cruzada dos flavivírus, muitos estudos têm adotado ELISA como um 

método de triagem seguido por testes sorológicos mais específicos, como a PRNT 

(Blitvich et al. 2003b, Morales-Betoulle et al. 2006, Diaz et al. 2008). No presente 

estudo, o uso do ELISA de bloqueio como um método de triagem seguido pela 

PRNT90 para WNV e 11 flavivírus de vertebrados conhecidos que circulam no Brasil 

permitiu a detecção de soropositividade por PRNT90 para WNV em equinos da 

região do Pantanal pela primeira vez no Brasil. 
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Baseado nos resultados que foram obtidos com o ELISA de bloqueio, das 892 

amostras de soro de equídeos testadas, 466 (52,2%) amostras apresentaram 

anticorpos para flavivírus. Quando as mesmas amostras foram submetidas ao 

PRNT90 para WNV e outros 11 flavivírus, apenas sete amostras apresentaram títulos 

de anticorpo <1:10 para todos os flavivírus que foram testados. Estes resultados 

indicam que 98% das amostras com anticorpos neutralizantes para ao menos um 

dos 12 flavivírus testados por PRNT90 foram soropositivas no ELISA de bloqueio 

utilizando-se MAb 6B6C-1, o que demonstra uma alta especificidade do teste como 

triagem para detecção de anticorpos neutralizantes para flavivírus.  

Com relação à sensibilidade do ELISA de bloqueio utilizando-se o MAb 6B6C-

1 para detecção de amostras soropositivas para flavivírus, infelizmente como não 

foram realizados nas amostras soronegativas no ELISA de bloqueio ensaios de 

PRNT90 para todos os flavivírus estudados, não foi possível avaliar a sensibilidade 

do método como triagem para a detecção de anticorpos neutralizantes para 

flavivírus. 

 Entretanto, em um ensaio para se avaliar a capacidade do ELISA de bloqueio 

com MAb 6B6C-1 em detectar amostras soropositivas para WNV por PRNT90, um 

grupo de amostras de soro de equídeos que foram soronegativas no ELISA de 

bloqueio foram testadas para WNV por PRNT90. De 351 amostras avaliadas, 30 

(8,5%) apresentaram título de PRNT90 ≥1:10 para WNV, sendo que destas nove 

(30%) apresentaram títulos ≥1:40.  

Desta forma, é preciso se considerar que no presente estudo, apesar de o 

ELISA de bloqueio utilizando-se o MAb 6B6C-1 ter apresentado boa especificidade 

para detecção de anticorpos para flavivírus, aproximadamente 9% das amostras 

soronegativas no ELISA de bloqueio e que foram testadas por PRNT90 para WNV 

apresentavam anticorpos neutralizantes. Este resultado, demonstra que muitas 

amostras de soro com anticorpos neutralizantes para WNV e talvez também para 

outros flavivírus testados, não puderam ser detectadas pelo ELISA de bloqueio com 

MAb 6B6C-1.        

Apesar disso, considerando que o ELISA de bloqueio não exige a utilização 

de múltiplos anticorpos de captura, o que permite a utilização deste método para a 
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análise de amostras de virtualmente qualquer espécie de vertebrado, e que é um 

método menos laborioso que a PRNT90, o ELISA de bloqueio utilizando-se MAb 

6B6C-1 pode ser considerado um método eficiente de triagem para a circulação de 

flavivírus em inquéritos sorológicos envolvendo grande quantidade de amostras e de 

diferentes espécies.  

A alta prevalência de equídeos soropositivos no ELISA de bloqueio nas 18 

propriedades que juntas somam uma área total de aproximadamente 2.690 km2 

sugere ampla circulação de flavivírus em equídeos da Sub-região da Nhecolândia no 

Pantanal de MS. 

A diferença no critério de soropositividade utilizado para o ELISA de bloqueio, 

com ≥35% de inibição de MAb ao antígeno WNV para um grupo de amostras 

coletadas em quatro propriedades e ≥30% para as 14 propriedades restantes, não 

apresentou diferença estatisticamente significativa com relação à média de 

soropositividade entre as propriedades amostradas dos dois grupos. A média de 

soropositividade entre as 14 propriedades em que se utilizou o critério de percentual 

de inibição ≥30% foi de 54% e de 51% (p>0.05). De acordo com os resultados 

encontrados, a utilização de um critério de soropositividade no ELISA de bloqueio 

mais conservativo não apresentou diferença significativa no número de soropositivos 

detectados, provavelmente em virtude da baixa diferença entre os dois percentuais 

utilizados.      

Acerca da idade dos animais soropositivos no ELISA de bloqueio, a diferença 

de soropositividade entre as diferentes faixas etárias utilizadas no presente estudo 

foi significativa (p<0.05). A soropositividade foi diretamente proporcional à idade dos 

animais amostrados, e este resultado era esperado uma vez que quanto mais 

jovens, menor o período de exposição à infecção por flavivírus. Com relação a mais 

baixa soropositividade observada entre os animais de até dois anos de idade, a 

eventual ausência de circulação viral nos dois anos anteriores à amostragem, o que 

poderia justificar este resultado, foi descartada através da detecção de 14 animais 

soropositivos. 

Sobre a soroprevalência por ELISA de bloqueio dos equídeos quanto ao sexo, 

a diferença observada não foi estatisticamente significativa (p>0.05).  
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A maior soropositividade detectada entre machos castrados quando 

comparado com o grupo dos machos inteiros foi significativa (p<0.05). Entre as 

hipóteses para este achado está o manejo a que estes dois grupos de animais são 

submetidos na região estudada. Animais machos inteiros não são utilizados para 

trabalhos de campo nas propriedades e normalmente não são frequentemente 

manejados pelos funcionários das propriedades e por isso muitas vezes, em 

criações extensivas, não são mantidos próximos às moradias. Os animais castrados, 

por serem mais utilizados para os serviços gerais e trabalho de campo das 

propriedades são mantidos mais próximos das moradias e por isso podem estar 

mais susceptíveis às populações antropofílicas de Culex, que constitui um gênero 

importante para a transmissão de flavivírus. Estes culicídeos que são comumente 

observados em áreas ao redor aos domicílios próximos a galinheiros, coleções 

artificiais de água etc.  

Entretanto, a hipótese mais provável se mantém relacionada também à idade 

dos animais. Normalmente, animais com até dois anos de idade ainda não foram 

castrados. Entre os 65 equinos machos inteiros com registro de idade amostrados, 

32 (49,2%) eram animais com até dois anos de idade, enquanto entre os 189 

equinos machos castrados com registro de idade, apenas 11 (5,8%) eram animais 

com dois anos ou menos de idade. Como discutido anteriormente, menor 

soropositividade foi observada em mais animais jovens. 

A idade também parece ter influenciado a diferença de soropositividade entre 

animais domados e não domados. Maior soropositividade no ELISA de bloqueio foi 

observada em animais domados. Dos 275 equídeos soropositivos no ELISA de 

bloqueio, 225 (81,8%) eram domados e 42 (15,3%) não domados. Além da 

expressiva diferença do número de animais domados e não domados que foram 

estudados, entre os 849 equinos, 578 (68,1%) eram domados e 235 (27,7%) eram 

não domados, os equídeos na região também costumam ser castrados quando mais 

velhos e por isso um maior número de animais não castrados entre os animais 

jovens.  

Dos 296 equinos domados com registro de idade, dez (3,4%) tinham de 10 

meses até dois anos de idade e 286 (96,6%) tinham três ou mais anos de idade no 

momento da venopunção. Entre os 211 não domados com registro de idade, 120 
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(56,9%) tinham de 10 meses até dois anos de idade e 91 (43,1%) apresentavam três 

anos ou mais durante a punção. 

O conhecimento atual da ecologia de arbovírus no Brasil revela que 11 

flavivírus de vertebrados circulam no país. Considerando esta diversidade e a 

complexidade que envolve o diagnóstico sorológico para este grupo, técnicas de alta 

especificidade e critérios conservativos foram utilizadas para a pesquisa da 

circulação de WNV, ainda não detectado no país, na região do Pantanal de Mato 

Grosso do Sul. 

Anticorpos neutralizantes para WNV 

Um total de 27 (3%) equídeos de 892 amostrados na Sub-região da 

Nhecolândia no Pantanal brasileiro foi soropositivo para WNV por PRNT90. Animais 

soropositivos para WNV foram detectados em 12 (66,6%) das 18 propriedades 

amostradas. A detecção de uma égua de dois anos de idade soropositiva para WNV 

indica que o vírus pode ter circulado na região entre 2007 e 2009. 

As evidências sorológicas encontradas para a circulação de WNV em 

equídeos no Brasil corroboram as expectativas acerca da dispersão de WNV na 

América Latina (Komar & Clark 2006). As evidências aqui reportadas também foram 

encontradas em uma grande região de área úmida, assim como vem sendo descrito 

principalmente na Europa, como descrito na França (Joubert et al. 1970), Romênia 

(Tsai et al. 1998), Itália (Autorino et al. 2002) e Grécia (Danis et al. 2011).  

Até o momento e à exceção da Argentina, a circulação de WNV tem sido 

evidenciada na América do Sul primariamente através de estudos sorológicos, como 

reportado na Colômbia e Venezuela (Mattar et al. 2005; Bosch et al. 2007) e agora 

no Brasil. A confirmação da circulação de WNV no continente americano foi 

confirmada em 2006 quando, WNV foi isolado a partir de tecido cerebral de equinos 

com encefalite na Argentina (Morales et al. 2006).  

Ressalta-se que apesar da utilização de 11 flavivírus de vertebrados de 

reconhecida circulação no Brasil, e também do critério de soropositividade utilizado, 

com o objetivo de se minimizar a detecção de anticorpos neutralizantes não 

específicos para WNV, a definitiva confirmação da atividade de WNV no Brasil, 
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ainda depende de isolamento viral ou detecção molecular, tentativas conduzidas 

sem sucesso no presente estudo.   

A circulação no Pantanal de MS de outros flavivírus antigenicamente 

relacionados ou não à WNV e ainda não conhecidos na região deve ser 

considerada. Em 2004, um flavivírus relacionado a NJLV, ainda não detectado no 

Brasil, foi isolado de um marsupial na Amazônia brasileira (Rodrigues et al. 2004). 

Embora NJLV esteja relacionado ao grupo do vírus Aroa (Aroa virus ou AROAV) e 

não ao grupo do vírus da encefalite japonesa como WNV, é possível que a não 

inclusão de NJLV na PRNT90 possa ter influenciado os resultados.  

Embora no presente estudo não tenham sido detectadas amostras 

soropositivas por PRNT90 para IGUV e BSQV, que são os outros dois flavivírus que 

circulam no Brasil, que estão relacionados ao NJLV e classificados ao grupo do 

AROAV, no mesmo estudo entre os flavivírus relacionados do grupo do NTAV, 94 

amostras foram soropositivas por PRNT90 para ILHV e apenas uma para ROCV. 

Com estas diferenças de resultados observadas entre os flavivírus relacionados de 

diferentes grupos torna-se difícil avaliar a influência que teria a inclusão de NJVL 

nestas análises (King et al. 2012). 

Considerar a circulação no Pantanal de MS de flavivírus ainda desconhecidos 

pela ciência também é particularmente importante, uma vez que apesar de 

evidências de circulação de arbovírus na região desde a década de 1990 (Iversson 

et al. 1993), muito poucos estudos acerca da circulação de arbovírus no Pantanal de 

MS vêm sendo realizados. No presente estudo, entre 388 grupos de culicídeos 

avaliados, sete foram positivos para flavivírus por métodos moleculares, sendo uma 

amostra positiva para ILHV, cinco amostras positivas para um potencial novo 

flavivírus e mais uma amostra positiva para outro potencial novo flavivírus. 

Apesar disso, as fortes evidências da circulação de WNV aqui reportadas 

servem de alerta às autoridades de saúde pública e sanidade animal no Brasil, para 

eventual alteração do perfil epidemiológico e epizootiológico de agravos comumente 

reportados na região do Pantanal de MS, assim como em outras partes do país. A 

circulação de WNV em equídeos do Pantanal de MS evidenciada no presente 

estudo deve ser considerada principalmente para as futuras investigações de casos 
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de doença neurológica em equídeos da região. Apesar de até o momento, à 

exceção da Argentina, evidências sorológicas vêm sendo descritas em animais com 

ausência de quadro clínico em grande parte da América Central e do Sul, WNV tem 

sido envolvido em casos graves humanos e animais com acometimento neurológico 

na América do Norte e Europa (CDC 2012; Danis et al. 2011) e deve ser motivo de 

constante vigilância no Brasil. 

Apesar do critério conservativo utilizado no presente estudo, além da 

soropositividade para WNV em 27 (3%) equídeos, das 892 amostras de equídeos 

estudadas 94 (10,5%) foram soropositivas para ILHV, 52 (6,4%) para SLEV, cinco 

(0,6%) para CPCV, uma (0,1%) para ROCV e 275 (30,8%) para flavivírus 

indeterminado o que sugere a circulação no Pantanal de MS de pelo menos cinco 

flavivírus de importância médica.  

Anticorpos neutralizantes para flavivírus indeterminado 

O elevado número de amostras soropositivas para um flavivírus 

indeterminado pode ser atribuído à reação cruzada comumente observada entre os 

flavivírus, principalmente do grupo da encefalite japonesa (Tarr & Hammon 1974) e 

também ao fenômeno do pecado original, quando indivíduos sequencialmente 

infectados por flavivírus heterólogos podem amplificar os níveis de anticorpos para o 

vírus que foi originalmente infectado levando a produção de anticorpos heterólogos 

de origem cruzada (Inouye et al. 1984).  

Considerando que os flavivírus estudados apresentam ciclos de transmissão 

similares e que estes podem estar circulando concomitantemente no Pantanal de 

MS, o fenômeno do pecado original pode ter influenciado significativamente na 

diferença de títulos de anticorpos observados entre os flavivírus pesquisados e 

algumas infecções sequenciais por flavivírus heterólogos podem não ter sido 

detectadas. 

Critério de soropositividade utilizado 

Em razão dos diferentes métodos sorológicos e critérios de soropositividade 

que vêm sendo utilizados para o estudo da circulação de flavivírus, a comparação 

entre percentuais de soropositividade em diferentes trabalhos se torna difícil e 
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complexa. No presente estudo, considerando o conservativo critério de 

soropositividade utilizado, os resultados encontrados não refletem a real 

soroprevalência da infecção pelos flavivírus estudados no Pantanal de MS.  

Com relação aos resultados encontrados para WNV, por exemplo, mesmo se 

desconsiderarmos as 30 amostras soronegativas no ELISA de bloqueio que 

apresentaram anticorpos neutralizantes para WNV, das 892 amostras de soro de 

equídeos testadas, 206 (23,1%) apresentaram anticorpos neutralizantes para WNV, 

isto é, títulos de PRNT90 ≥1:10 para WNV. Destas 206, 91 (44,2%) apresentaram 

títulos de PRNT90 ≥1:40.  

Para SLEV, apesar do resultado final de 57 (6,4%) amostras soropositivas, 

das 892 amostras de soro de equídeos testadas, 288 (32,3%) apresentaram 

anticorpos neutralizantes e destas 185 (64,2%) apresentaram títulos de PRNT90 

≥1:40.  

O mesmo foi observado com os resultados de PRNT90 para ILHV, CPCV e 

ROCV. Um total de 356 equídeos, aproximadamente 40% dos equídeos testados 

apresentaram anticorpos neutralizantes para ILHV e destes, 221 (62,1%) com títulos 

de PRNT90 ≥1:40. Para CPCV, 173 (19,4%) dos equídeos testados apresentaram 

anticorpos neutralizantes, e destes 50 (28,9%) com títulos de PRNT90 ≥1:40. Com 

relação ao ROCV, 148 (16,6%) equídeos apresentaram anticorpos neutralizantes e 

entre estes, 29 (19,6%) com títulos de PRNT90 ≥1:40. 

Deve-se considerar também que os resultados encontrados nas 892 amostras 

de soro de equídeos do Pantanal foram interpretados levando-se em consideração 

os títulos de PRNT90 para 12 diferentes flavivírus, uma metodologia altamente 

conservativa ainda não reportada em outros inquéritos sorológicos.  

Desta forma, é importante ressaltar que caso tivesse sido utilizado um critério 

de soropositividade menos conservativo, o número de amostras consideradas 

soropositivas para cada um dos vírus testados poderia ser bem mais elevado do que 

o descrito no presente estudo.    

Estes resultados são uma forte evidência da circulação de cinco flavivírus no 

Pantanal de MS, WNV, SLEV, ILHV, ROCV e CPCV. A detecção de soropositividade 
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por PRNT90 em equídeos para WNV está sendo descrita pela primeira vez no Brasil 

e para CPCV e ROCV pela primeira vez no Pantanal. Os resultados também 

confirmam as evidências de circulação de ILHV e SLEV na região, como 

previamente descrito (Iversson et al. 1993; Pauvolid-Corrêa et al. 2010b). 

As evidências sorológicas da circulação de flavivírus de importância médica 

e/ou veterinária no Pantanal de MS em animais aparentemente hígidos sugere a 

circulação enzoótica silenciosa de arbovírus na região e deve servir de alerta para o 

sistema de vigilância de arbovírus no Brasil. 

Anticorpos neutralizantes para ILHV 

 Muito pouco ainda se sabe sobre a infecção por ILHV em animais domésticos, 

entretanto em virtude da proximidade antigênica de ILHV a outros flavivírus, ILHV 

vem sendo comumente utilizado como diagnóstico diferencial principalmente para a 

infecção por WNV em inquéritos sorológicos realizados em populações animais na 

América Central e do Sul (Dupuis II et al. 2003; Mattar et al 2005; Bosch et al. 2007). 

A circulação de ILHV no Pantanal brasileiro é sugerida desde 1992, quando 

anticorpos neutralizantes foram detectados em equinos também na Sub-região da 

Nhecolândia. Na ocasião anticorpos neutralizantes para ILHV em amostras 

inicialmente testadas por IH foram detectados em equinos de todas as cinco 

propriedades visitadas (Iversson et al. 1993).  

O presente estudo, realizado na mesma sub-região da Nhecolândia 17 anos 

depois, detectou anticorpos neutralizantes em equinos em 17 (94,4%) das 18 

propriedades estudadas sugerindo que ILHV permanece amplamente distribuído na 

região. Evidências sorológicas da circulação de ILHV foram obtidas em animais sem 

histórico de viagens para fora da região do Pantanal. Entretanto, a detecção de um 

animal soropositivo com histórico de viagem para Poconé, localizada em MT sugere 

investigação para a circulação do vírus também naquele estado. 

Além da evidência sorológica, o presente estudo reporta também a 

confirmação da circulação de ILHV no Pantanal de MS, através da detecção do vírus 

em amostras de culicídeos capturadas em abril de 2010. A circulação de ILHV foi 

confirmada através de isolamento viral a partir de 50 espécimes fêmeas não 
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ingurgitadas de Ochlerotatus scapularis, capturados durante a hematofagia em 

humanos na região. O isolamento viral em espécimes não ingurgitados sugere a 

espécie Ochlerotatus scapularis como potencial vetor de ILHV na região do Pantanal 

de MS. Além disso, o isolamento de ILHV nesta espécie na região apresenta 

particular importância por ter sido Ochlerotatus scapularis não só a mais prevalente 

espécie de culicídeo capturada, mas também por esta espécie ter apresentado um 

marcado comportamento antropofílico. Dos 1102 espécimes de Ochlerotatus 

scapularis capturados, 758 (68,8%) foram capturados em membros da equipe e dos 

1225 espécimes de culicídeos capturados em membros da equipe, 758 (61,9%) 

foram identificados como Ochlerotatus scapularis.  

Anticorpos neutralizantes para SLEV 

As evidências da circulação de SLEV em amostras de equídeos reportada no 

presente estudo vêm sendo recentemente descritas não só na mesma região 

estudada como também em outras regiões da América do Sul e Brasil. Em inquérito 

sorológico para circulação de SLEV em equinos realizado na região Amazônica, 

anticorpos neutralizantes para SLEV foram detectados em diferentes áreas da 

região (Rodrigues et al. 2010; Tauro et al. 2012). 

Em 1992, em inquérito sorológico realizado com equinos do Pantanal na 

mesma sub-região do presente estudo, anticorpos neutralizantes para SLEV não 

foram detectados em mais de 430 equinos avaliados (Iversson et al. 1993). 

Entretanto, em outro estudo para a pesquisa de arbovírus conduzido na mesma 

região em 2007, anticorpos neutralizantes para SLEV foram detectados em mais de 

40% dos equídeos com idade acima de sete meses, descartando eventual 

imunidade passiva, e sugerindo a circulação de SLEV em equídeos da região. A 

detecção de animais soropositivos para SLEV com três anos de idade no momento 

da venopunção sugere atividade pregressa de SLEV em equinos na região entre 

2004 e 2007 (Pauvolid-Corrêa et al. 2010b).  

Nos achados aqui reportados, SLEV assim como ILHV apresentou evidências 

sorológicas de ampla distribuição na região estudada. Das 18 propriedades 

amostradas, soropositividade para SLEV em equinos foi detectada em 17 (94,4%). 

De acordo com a idade dos animais soropositivos, a detecção de dois equinos com 
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apenas um ano de idade sugere circulação de SLEV na região entre 2008 e 2009. 

As evidências sorológicas foram encontradas em animais sem histórico de viagens 

para fora do Pantanal de MS. Entretanto, a detecção de um animal soropositivo com 

histórico de viagem para a cidade de Sidrolândia no MS, sugere investigação para 

circulação de SLEV também fora do Pantanal. As evidências sorológicas de ampla 

circulação de SLEV no Pantanal de MS associada a recentes relatos de casos de 

infecção humana e até mesmo epidemias por SLEV, principalmente na Argentina 

(Spinsanti et al. 2003, 2008; Mondini et al. 2007; Seijo et al. 2011), sugerem ampla 

atividade de SLEV por todo continente sul americano, não só em áreas urbanas, 

mas também através de ciclos enzoóticos silenciosos em áreas silvestres pouco 

povoadas, como o Pantanal brasileiro. 

Anticorpos neutralizantes para CPCV  

  Até o momento, evidências de infecção por CPCV em populações humanas e 

animais são eventos raros. Desde que foi isolado pela primeira vez de ave silvestre 

(Formicarius analis) no Norte do Brasil no final da década de 1970 (Karabatsos 

1985), o isolamento viral e até mesmo evidências sorológicas da atividade de CPCV 

não vêm sendo reportados com frequência.  

Informações sobre ciclo de transmissão e hospedeiros envolvidos também 

são escassas. Entretanto, recentemente um caso de infecção clínica humana por 

CPCV foi reportado no Norte do Brasil. CPCV foi isolado de um paciente com 

suspeita de febre amarela em RO (Batista et al. 2011). Outros relatos recentes 

reportam a detecção molecular de CPCV em grupos de Culex e Anopheles 

capturados também em RO e em espécimes de Aedes aegypti capturados no estado 

do Amazonas (Henriques 2008; Figueiredo 2010).  

No presente estudo, evidências sorológicas da circulação de CPCV em 

equídeos do Pantanal foram detectadas em três diferentes propriedades da Sub-

região da Nhecolândia. Considerando que um dos animais soropositivos tinha cinco 

anos de idade no momento da venopunção, a evidência sorológica encontrada no 

presente estudo sugere circulação de CPCV entre 2004 e 2009.  

Evidências da circulação de CPCV no Pantanal brasileiro são importantes não 

só pelo aspecto epidemiológico por se tratar de um vírus suspeito de envolvimento 
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recente em quadro de infecção clínica humana no Brasil, como também do ponto de 

vista técnico para futuros inquéritos sorológicos para a circulação de flavivírus a 

serem realizados na região. As evidências sorológicas da atividade de CPCV na 

região sugerem a inclusão deste flavivírus como diagnóstico diferencial para a 

pesquisa de flavivírus no Pantanal brasileiro. 

Anticorpos neutralizantes para ROCV 

Apesar das graves epidemias de encefalite causadas por ROCV na década 

de 1970 no litoral de SP, o ciclo natural de transmissão do ROCV ainda não está 

totalmente esclarecido (Tiriba et al. 1976). Entretanto, estudos ecológicos e 

experimentais sugerem que o ciclo de transmissão envolve aves silvestres e 

culicídeos vetores. Desde as epidemias na década de 1970, evidências sorológicas 

da circulação de ROCV não vêm sendo comumente reportadas no Brasil.  

Um equino domado, castrado e sem idade conhecida apresentou um título de 

PRNT90 para ROCV de 1:160, de 1:40 para WNV, SLEV e ILHV, de 1:10 para IGUV 

e <1:10 para todos os outros flavivírus pesquisados, caracterizando a única amostra 

do ensaio soropositiva para ROCV. Apesar de todos os ensaios de PRNT90 terem 

sido conduzidos em duplicata, a amostra soropositiva para ROCV também foi 

repetida e os títulos anteriormente encontrados confirmados. 

A evidência da circulação de ROCV no Pantanal é um achado inesperado, 

mas a detecção, ainda que de apenas uma amostra soropositiva com título de 

PRNT90 de 1:160, considerando o critério conservativo utilizado nos ensaios é 

importante. 

Os resultados encontrados para ROCV não são tão limitados quanto 

parecem. Das 466 amostras soropositivas no ELISA de bloqueio, 148 (31,8%) 

apresentaram anticorpos neutralizantes para ROCV. Destas 148 amostras, uma 

(0,7%) apresentou título de PRNT90 de 1:320, uma (0,7%) de 1:160, sete (4,7%) 

apresentaram títulos de 1:80 e 20 (13,5%) de 1:40, 36 (24,3%) de 1:20 e 83 (56,1%) 

de 1:10. 

A evidência sorológica da circulação de ROCV em hospedeiro terminal na 

região do Pantanal alerta para a potencial circulação silenciosa de arbovírus 
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potencialmente encefalitogênico na região e deve ser levado em consideração pelo 

sistema de vigilância para arbovírus no Brasil. 

Ausência de soropositividade para DENVs, YFV, IGUV e BSQV 

Não foi detectada soropositividade por PRNT90 para DENV-1, DENV-2, 

DENV-3, DENV-4, YFV, IGUV e BSQV nos equídeos estudados. A ausência de 

amostras soropositivas pode indicar a ausência da circulação destes flavivírus na 

região estudada e reforça os resultados específicos dos anticorpos neutralizantes 

para os flavivírus estudados. 

Entretanto, à exceção de DENV-3, anticorpos neutralizantes ≥1:10 foram 

detectados para todos os flavivírus estudados. Em sua maioria em baixos títulos e 

em apenas alguns animais, estes anticorpos são sugestivos de reação heteróloga. 

Todavia, um grande número de amostras apresentaram títulos de PRNT90 de 

1:10 para estes flavivírus, e três amostras apresentaram título de 1:40, com duas 

para YFV e uma para BSQV. Vale ressaltar ainda, que 61 amostras apresentaram 

títulos de 1:10 e quatro de 1:20 para IGUV.  

Entretanto, para um melhor entendimento acerca da circulação destes 

flavivírus na região, novos estudos envolvendo outros hospedeiros precisariam ser 

realizados. À exceção de IGUV, que foi unicamente isolado a partir de roedores 

sentinelas no litoral de SP por Coimbra et al. (1993), todos os outros flavivírus que 

não apresentaram soropositividade nos equinos avaliados vêm sendo descritos, 

quando em ciclos zoonóticos, em ciclos de transmissão que envolvem culicídeos 

como vetores e primatas não humanos como hospedeiros amplificadores 

(Karabatsos 1985). Desta forma, estudos para a circulação de arbovírus envolvendo 

a única espécie de primatas não humanos reportada na Sub-região da Nhecolândia, 

Allouata caraya, localmente conhecido como bugio, devem ser incentivados para um 

melhor entendimento da ecologia destes flavivírus na Sub-região da Nhecolândia, 

Pantanal de MS. 

Amostras de ovinos 

 A totalidade das amostras de ovinos soronegativas no ELISA de bloqueio é 

um resultado inesperado. Os ovinos pantaneiros são manejados extensivamente ou 
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semiextensivamente e por isso compartilham as mesmas áreas e condições 

ecológicas com equídeos e animais selvagens.  

Entre as principais hipóteses acerca da expressiva diferença observada entre 

o número de animais soropositivos no ELISA de bloqueio entre equinos (52,2%) e 

ovinos (0%) estão: (I) a não utilização dos ovinos como fonte de alimentação pelas 

espécies de culicídeos vetores que circulam na região, (II) a idade dos animais 

estudados e por fim (III) alguma característica específica deste tipo de soro que 

impediu, durante o processamento das amostras, a detecção de anticorpos para 

flavivírus pelo ELISA de bloqueio.  

A preferência por outros hospedeiros não ovinos por parte das espécies de 

culicídeos vetores de flavivírus na região do Pantanal pode ser considerada para a 

ausência de soropositividade para flavivírus nos ovinos estudados. A característica e 

intensa pelagem da maioria dos ovinos avaliados no presente estudo poderiam 

limitar a hematofagia por culicídeos diminuindo as chances de infecção por 

flavivírus.  

Em contrapartida, para muitas espécies de culicídeos capturadas no presente 

estudo, a hematofagia em diferentes espécies de hospedeiros vertebrados parece 

ser comum, como pode ser observado em estudos realizados com teste de 

precipitina conduzidos em culicídeos capturados no Pantanal de MT (Alencar et al. 

2005). No presente estudo, entre as espécies mais prevalentes, Ochlerotatus 

scapularis, Mansonia pseudotitillans, Mansonia titillans e Psorophora albigenu foram 

capturadas durante hematofagia em seres humanos, equinos e também em 

crocodilianos demonstrando a utilização de diferentes hospedeiros vertebrados para 

hematofagia. Além disso, a hematofagia por insetos em ovinos do Pantanal não 

parece ser um evento raro. Em um inquérito sorológico realizado com ovinos da 

região, a soropositividade de ovinos para BTV, transmitido por ceratopogonídeos, foi 

detectada em 10,9% dos animais amostrados (Tomich et al. 2009).  

  Com relação à ausência de soropositividade estar relacionada à faixa etária, 

apesar de 52,2% de todos os equídeos amostrados terem sido soropositivos no 

ELISA de bloqueio, dentre os 103 equídeos com idade entre 10 meses e dois anos, 

apenas 14 (13,6%) foram soropositivos. Uma vez que a idade dos ovinos 
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amostrados é desconhecida, caso os ovinos tivessem até dois anos de idade no 

momento da venopunção um baixo número de animais soropositivos também seria 

esperada. Entretanto, vale ressaltar que apesar de possível, é improvável que todos 

os 238 ovinos avaliados de nove diferentes propriedades, tivessem entre 10 meses 

e dois anos de idade no momento da venopunção.   

 A eventual característica específica do soro ovino que possa ter impedido a 

detecção de anticorpos para flavivírus pelo ELISA de bloqueio é difícil de ser 

avaliada uma vez que para uma melhor análise deste evento, todas as amostras de 

soro ovino e que foram soronegativas no ELISA de bloqueio teriam que ter sido 

submetidas ao PRNT90 para todos os 12 flavivírus estudados, a fim de se comparar 

os resultados e se chegar a sensibilidade. 

Esta hipótese embora possível é improvável, uma vez que o ELISA de 

bloqueio, por não exigir a utilização de múltiplos anticorpos de captura, é indicado 

para a análise de amostras de virtualmente qualquer espécie de vertebrado. Desta 

forma, o tipo de soro não deveria influenciar o resultado. O ELISA de bloqueio é 

indicado como um método de triagem para a circulação de flavivírus em inquéritos 

sorológicos envolvendo grande quantidade de amostras e de diferentes espécies 

(Blitvich et al. 2003, 2003c).  

Além disso, para confirmar os resultados negativos encontrados no ELISA de 

bloqueio com MAb 6B6C-1, todas as amostras de soro de ovino foram submetidas 

ao PRNT90 para WNV e das 238 amostras testadas, apenas duas (0,8%) 

apresentaram anticorpos neutralizantes para WNV com títulos de 1:10 e 1:20, 

resultado não muito diferente do encontrado no ELISA de bloqueio, considerando a 

sensibilidade do teste.  

Os resultados de PRNT90 pra WNV encontrado em ovelhas no presente 

estudo está de acordo com os resultados encontrados durante uma investigação 

para a circulação de WNV em mamíferos na Turquia. Das 100 ovelhas avaliadas por 

PRNT50 para WNV, apenas uma (1%) apresentou anticorpos neutralizantes e com 

título de 1:20 (Ozkul et al. 2006).  

Embora a presença de anticorpos neutralizantes para WNV em apenas duas 

amostras e em tão baixos títulos possam indicar reações heterólogas, estes 
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resultados indicam a presença de anticorpos neutralizantes para flavivírus nestas 

amostras. Desta forma  novos inquéritos sorológicos com um maior número maior de 

animais devem ser incentivados para uma melhor compreensão da susceptibilidade 

de ovinos no Pantanal à infecção por flavivírus. 

Amostras de jacaré-do-Pantanal 

A ausência de jacarés-do-Pantanal soropositivos no ELISA de bloqueio, em 

que se utilizou o MAb 6B6C-1 específico para o grupo de flavivírus, sugere que os 

animais amostrados não tiveram contato com flavivírus na região. Este dado 

associado à ausência de isolamento viral ou mesmo detecção molecular de flavivírus 

nos espécimes estudados sugere a não participação deste grupo de animais em 

ciclos de flavivírus no Pantanal.  

Entretanto, também devem ser consideradas para a ausência de jacarés-do-

Pantanal soropositivos no ELISA de bloqueio com MAb 6B6C-1, as mesmas 

restrições discutidas para as amostras de ovinos. Com relação à susceptibilidade 

destes animais à hematofagia por culicídeos na região, apesar da captura de 123 

espécimes de culicídeos das espécies Mansonia pseudotitillans, Mansonia titillans, 

Psorophora albigenu e Ochlerotatus scapularis durante hematofagia em espécimes 

de jacarés-do-Pantanal observada no presente estudo, a frequência e diversidade 

de culicídeos que utilizam estes animais como fonte de alimentação ainda não são 

comumente reportados e claramente conhecidos.  

Entre os aspectos técnicos acerca das capturas de culicídeos em jacarés-do-

Pantanal que poderia influenciar os resultados das capturas estava a retirada da 

água e manutenção forçada por algumas horas destes animais em ambiente 

terrestre durante o período de maior frequência de culicídeos.  

Caso esta não fosse uma situação natural os resultados poderiam não refletir 

a frequência natural de hematofagia por culicídeos nestes animais. Entretanto, 

durante as capturas muitos indivíduos da mesma espécie se mantinham à distância 

e naturalmente do lado de fora da água, sugerindo que a hematofagia por culicídeos 

em jacarés-do-Pantanal em ambiente terrestre durante o período do crepúsculo é 

um evento natural e comum na região pesquisada. 
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Assim como observado para as amostras de ovinos, algumas amostras de 

jacarés-do-Pantanal soronegativas no ELISA de bloqueio também foram submetidas 

ao PRNT90 para WNV. Das 89 amostras soronegativas no ELISA de bloqueio e 

submetidas ao PRNT90 para WNV, quatro (4,5%) apresentaram anticorpos 

neutralizantes com títulos de 1:10 (2), 1:10 (1) e 1:40 (1). Embora, assim como para 

os ovinos, o reduzido número de amostras em baixos títulos sugiram reação 

heteróloga, a detecção de uma amostra com título de 1:40 poderia ser interpretada 

como um amostra soropositiva para WNV por PRNT90 caso houvessem sido 

detectados títulos ≤1:10 para todos os 11 flavivírus que circulam no Brasil. 

Entretanto, infelizmente nenhuma das amostras de crocodilianos com anticorpos 

neutralizantes para WNV foi submetida ao PRNT90 para outros flavivírus. 

 O principal grupo de hospedeiros amplificadores de arbovírus é o grupo das 

aves. Entre os flavivírus pesquisados no presente estudo, à exceção de BSQV, 

DENV e YFV isolados em primatas e IGUV isolado apenas a partir de roedores 

sentinelas, os flavivírus CPCV, ILHV, SLEV, WNV e ROCV vêm sendo isolados 

primariamente a partir de aves (Rudnick et al. 1967; Karabatsos 1985; Rudnick 

1986; Coimbra et al. 1993). Entretanto, considerando o insucesso de recentes 

estudos realizados no Brasil para a detecção de WNV e outros arbovírus realizados 

em aves silvestres (Brasil 2003; 2004c, 2004d), além da pesquisa em vetores, um 

potencial hospedeiro amplificador secundário, o jacaré-do-Pantanal, foi utilizado para 

a tentativa de isolamento de WNV e outros arbovírus no Pantanal.  

Espécimes selvagens de jacaré-do-Pantanal foram incluídos no estudo para a 

detecção de WNV e outros arbovírus no Pantanal em virtude dos relatos da 

circulação de diferentes arbovírus em diferentes populações de crocodilianos em 

outras regiões, do escasso conhecimento acerca da circulação de arbovírus em 

espécies de crocodilianos no Brasil, e por fim em virtude de um estudo 

demonstrando que indivíduos jovens de aligátores americanos quando 

experimentalmente infectados por WNV apresentam uma viremia suficiente para 

infecção de artrópodes vetores (Klenk et al. 2004).  

Além disso, o jacaré-do-Pantanal apresenta algumas características 

ecológicas que suscitam sua eventual participação em ciclos de arbovírus na região. 

Mesmo durante os anos mais secos, espécimes de jacaré-do-Pantanal podem ser 



184 

 

vistos durante todo o ano em coleções remanescentes de água da Sub-região da 

Nhecolândia (Campos et al. 2003), onde estão submetidos a um intenso contato 

com populações de artrópodes hematófagos, eventuais vetores de arbovírus. Além 

disso, os jacarés-do-Pantanal demonstram movimentos terrestres extensos, onde 

80% são realizados em grupos, principalmente na época de seca no Pantanal e abre 

possibilidades de capturas em massa para estudos científicos (Campos et al. 2003).  

Todas as amostras de crocodilianos testadas foram negativas no isolamento 

viral em VERO e C6/36, no teste de placas em VERO e também na RT-PCR 

convencional e em tempo real para detecção de flavivírus. Os resultados negativos 

encontrados no presente estudo apontam limitações inerentes às tentativas de 

isolamento viral e até mesmo detecção molecular em hospedeiros de capacidade 

amplificadora ainda desconhecida. Mesmo para hospedeiros amplificadores 

primários conhecidos, o isolamento viral a partir de amostras coletadas em períodos 

não epidêmicos ou não epizoóticos não é um evento comum. O isolamento viral a 

partir de espécimes silvestres de aligátor americano, de capacidade amplificadora 

secundária experimentalmente comprovada, também não é comumente reportado.   

Além disso, o reduzido número de animais e de áreas de coleta pode ter 

influenciado os resultados encontrados, uma vez que os jacarés-do-Pantanal se 

apresentam amplamente distribuídos pelo Pantanal em elevada densidade 

populacional (Campos et al. 2003). 

Com relação aos aspectos técnicos, a utilização de outras linhagens celulares 

além de VERO e C6/36, eventualmente mais susceptíveis à infecção de 

determinados arbovírus como, por exemplo, a linhagem celular BHK-21 poderia ter 

contribuído para a detecção de vírus citopatogênicos em espécimes da região. Em 

contrapartida, a utilização de técnica molecular de alta sensibilidade sugere a 

ausência de flavivírus circulantes em amostras de soro e coágulo dos animais dos 

animais avaliados.  

Finalmente, o resultado negativo tanto por isolamento viral como por 

diagnóstico molecular em todas as amostras testadas sugere a não participação de 

jacarés-do-Pantanal em ciclos de transmissão de WNV ou outros arbovírus na Sub-

região da Nhecolândia. 
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Espécies de culicídeos e ixodídeos 

 De um total de 4.514 artrópodes entre culicídeos e ixodídeos distribuídos em 

429 grupos submetidos ao isolamento viral e teste de placas, oito (1,9%) grupos 

apresentaram alguma alteração em monocamada celular, com quatro grupos de 

Culex Culex spp., três de Ochlerotatus scapularis e um de Mansonia titillans. 

As espécies Mansonia titillans e Ochlerotatus scapularis que apresentaram 

ECP em culturas de células C6/36 e placas em VERO vêm sendo comumente 

reportadas como vetores de arbovírus. A espécie Ochlerotatus scapularis já foi 

descrita em infecção natural por diversos arbovírus como pelo alfavírus Mucambo, 

pelo flavivírus ILHV e os buniavirídeos MAGV, Melão, Kairi e Caraparu (Segura & 

Castro 2007). Experimentalmente, Ochlerotatus scapularis também demonstrou 

habilidade para transmitir ROCV e foi por isso considerado uma das principais 

espécies envolvidas na transmissão natural de ROCV no sudeste de SP (Mitchell & 

Forattini 1984).  

Na década de 1950, Mansonia titillans foi considerada vetor de VEEV no 

Equador e no Peru (Levi-Castillo 1952). A detecção de Mansonia titillans causando 

ECP em cultura de células na região do Pantanal é particularmente importante uma 

vez que esta espécie vem sendo capturada em altas prevalências durante 

hematofagia tanto em população humana, como também em equinos na mesma 

sub-região do Pantanal de MS amostrada no presente estudo (Pauvolid-Corrêa et al 

2010). A espécie também apresentou alta prevalência em capturas realizadas no 

Pantanal de MT (Alencar et al. 2005).  

Entre os grupos que apresentaram alguma alteração em cultura celular, 

apenas os grupos MQ294 e MQ332 foram positivos na RT-PCR em tempo real para 

flavivírus e posteriormente sequenciados. Entretanto, apenas o grupo MQ294 que 

havia causado ECP em C6/36 em 6 dpi e placas em VERO em 3 dpi gerou uma 

sequência nucleotídica que apresentou similaridade com sequências de ILHV 

depositadas no Genbank (EU073990.1 Ilheus virus strain PE 20545 NS5 gene, 

partial cds).  

A detecção de ILHV em espécimes de Ochlerotatus scapularis capturados no 

Pantanal de MS corrobora as evidências sorológicas para a circulação de ILHV em 
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equinos da mesma sub-região do presente estudo, reportadas no começo da década 

de 1990 (Iversson et al. 1993). Também na década de 1990, ILHV foi isolado de 

aves silvestres capturadas na cidade de São Paulo (Pereira et al. 2001). 

Embora a infecção humana por ILHV se apresentar primariamente 

assintomática, alguns casos raros de encefalite foram reportados principalmente na 

porção norte da América do Sul (Causey et al. 1961) . Recentemente, casos de 

infecção clínica por ILHV foram reportados na Bolívia e também no Equador 

(Johnson et al. 2007, Venegas et al. 2012).  

Apesar da baixa densidade demográfica da região do Pantanal, a circulação 

de um vírus potencialmente patogênico em espécimes de Ochlerotatus scapularis, 

espécie de maior prevalência no presente estudo, capturados durante hematofagia 

em humanos, deve ser de conhecimento do sistema de vigilância para arbovírus no 

Brasil e deve ser motivo de alerta para o sistema de atenção à saúde na região. 

Apesar de apenas um dos oito grupos de culicídeos que causaram ECP em 

culturas de células C6/36 ter sido identificado por métodos moleculares como um 

flavivírus, seis grupos de culicídeos que foram negativos no isolamento viral e teste 

de placas, mas positivos no PCR em tempo real para flavivírus foram sequenciados 

e apresentaram alguma similaridade com as sequências de flavivírus depositadas no 

Genbank. 

Um grupo com 43 fêmeas não ingurgitadas de Culex chidesteri, capturado em 

abril de 2010 apresentou uma baixa similaridade com um vírus Barkedji, um 

flavivírus recentemente isolado no Senegal. O sequenciamento de 1061 

nucleotídeos da amostra detectada no Pantanal apresenta uma similaridade de 74% 

com o vírus Barkedji e 71% com SLEV, sugerindo se tratar de um flavivírus 

potencialmente desconhecido. 

Os outros cinco grupos de culicídeos positivos na PCR em tempo real, todos 

da espécie Mansonia pseudotitillans, apresentaram uma baixa similaridade com 

flavivírus de culicídeos como Culex flavivirus, Kamiti river virus e Calbertado virus 

sugerindo se tratar provavelmente de um flavivírus de mosquitos potencialmente 

desconhecidos e relacionados à espécie Mansonia pseudotitillans. 
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A maioria dos grupos de culicídeos, em que foi detectada presença de 

flavivírus por isolamento viral ou métodos moleculares, foi capturada na propriedade 

PC. Nesta propriedade, as amostras positivas foram detectadas em três diferentes 

sítios. A maior detecção nesta propriedade pode estar relacionada ao maior número 

de capturas realizadas. Das 74 capturas, 49 (66,2%) foram realizadas na 

propriedade PC. Diferentes pontos na propriedade PC foram utilizados, sendo que 

dos oito grupos de culicídeos capturados com isolamento positivo ou sugestivo, seis 

foram capturados em dois sítios. Três no sítio A, localizado em uma área de reserva 

próxima a um lago natural, e três no sítio C, localizado relativamente próximo a 

moradias em uma área degradada ao redor de coleção artificial de água.   

A detecção molecular de flavivírus potencialmente novos na região do 

Pantanal deve ser levada em consideração não só pelo aspecto epidemiológico e 

epizootiológico que envolve a circulação de arbovírus ainda não descritos na região, 

como também no que diz respeito ao complexo diagnóstico sorológico para flavivírus 

a ser realizado na região. 

 No presente estudo um total de 19 espécies de culicídeos e três de ixodídeos 

foi detectado na Sub-região da Nhecolândia. As três espécies de ixodídeos 

reportadas neste estudo vêm sendo comumente reportadas em estudos ecológicos 

sobre fauna de ixodídeos, desenvolvidos na região do Pantanal (Bechara et al. 2000; 

Cançado et al. 2009). 

Entre os culicídeos, um total de cinco espécies não previamente reportadas 

na sub-região foi detectado durante as coletas de 2009 e 2010. De acordo com 

estudo publicado acerca das espécies de culicídeos encontradas na região da 

Nhecolândia realizado em 2007, as espécies Aedes taeniorhynchus, Anopheles 

argyritarsis, Culex coronator, Mansonia pseudotitillans e Uranotaenia lowii 

detectadas no presente estudo estão sendo reportadas pela primeira vez nesta sub-

região (Pauvolid-Corrêa et al. 2010).  

Até o momento, considerando as espécies detectadas em 2007 e as espécies 

relatadas no presente estudo, um total de 27 espécies de culicídeos foi detectado na 

Sub-região da Nhecolândia. Apesar de uma diversidade até o momento conhecida 
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relativamente pequena, pelo menos 13 destas espécies vêm sendo reportadas como 

vetores de arbovírus (Segura & Castro 2007; Pauvolid-Corrêa et al. 2010). 

Além disso, muitas espécies detectadas no Pantanal de MS têm apresentado 

características antropofílicas. No presente estudo, das 19 espécies encontradas, 13 

(68,4%) foram capturadas durante hematofagia em humanos. Em estudo realizado 

na região em 2007, das 22 espécies capturadas, 18 (81,8%) haviam sido capturadas 

em membros da equipe (Pauvolid-Corrêa et al. 2010). Até o momento, considerando 

os achados do presente estudo, um total de 20 espécies de culicídeos apresentou 

característica antropofílica na Sub-região da Nhecolândia. 

Com relação aos equinos, das 19 espécies de culicídeos capturadas no 

presente estudo, 12 (63,2%) foram capturadas durante hematofagia nestes animais, 

o dobro do número de espécies reportado no estudo realizado na região em 2007 

(Pauvolid-Corrêa et al. 2010). O grande número de espécies observadas em 

hematofagia em equinos na região é um importante fator a ser considerado para a 

utilização destes animais como marcadores de circulação de arbovírus na região do 

Pantanal.  

Muito pouco se sabe acerca de espécies de culicídeos que utilizam jacarés-

do-Pantanal como hospedeiro no Brasil. Em um estudo realizado sobre a circulação 

de Hepatozoon caimani conduzido em jacarés-do-Pantanal entre 2006 e 2009 no 

Pantanal, dez espécies de culicídeos foram identificadas em mais de 5.700 

espécimes avaliados (Viana et al. 2010). No presente estudo, um total de quatro 

espécies foi identificado entre os 123 espécimes capturados. Apesar dos resultados 

negativos no ELISA de bloqueio e isolamento viral, a detecção de quatro espécies 

de culicídeos previamente reportados como vetores de arbovírus durante 

hematofagia em jacarés-do-Pantanal, sugere o potencial da espécie como 

hospedeiro susceptível à circulação de arbovírus em ciclos enzoótico no Pantanal. 

 Além de ter sido a espécie mais prevalente no presente estudo, Ochlerotatus 

scapularis foi detectada em infecção natural por ILHV no Pantanal de MS. A captura 

de espécimes infectados e não ingurgitados durante hematofagia em humanos 

sugere a espécie como potencial vetor de ILHV no Pantanal de MS. A participação 

de Ochlerotatus scapularis como vetor de ILHV é conhecida no Brasil e sua 
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capacidade de transmissão de ILHV foi experimentalmente comprovada (Aitken & 

Anderson 1959; Karabatsos 1985).  

A detecção de flavivírus desconhecidos circulando em culicídeos capturados 

no Pantanal é um achado muito importante não só para o estudo da ecologia de 

arbovírus no Brasil como também para o planejamento de futuras investigações para 

a circulação de arbovírus na região do Pantanal. Considerando a complexidade do 

diagnóstico sorológico para flavivírus, a circulação de um flavivírus desconhecido e 

por isso não investigado na região poderia levar à resultados falso positivos para os 

flavivírus conhecidos e investigados, por reação cruzada.  

Novos estudos para a circulação de arbovírus na região do Pantanal, 

envolvendo potenciais hospedeiros vertebrados amplificadores como primatas não 

humanos e também aves devem ser fortemente incentivados para uma melhor 

compreensão da ecologia e evolução dos arbovírus evidenciados no Pantanal.      

Importância do Pantanal para a vigilância das arboviroses no Brasil 

Até o momento, considerando os resultados do presente estudo, já foram 

reportadas no Pantanal evidências sorológicas da circulação de nove diferentes 

arbovírus, entre eles EEEV, WEEV, WNV, CPCV, ROCV e SLEV de importância 

médica, com EEEV, WEEV e WNV de importância também veterinária (Iversson et 

al. 1993; Pauvolid-Corrêa et al. 2010b; Pauvolid-Corrêa et al. 2011). Além disso, 

além do isolamento de ILHV e da detecção de potencialmente novos flavivírus em 

culicídeos da região, de um total de 27 espécies de culicídeos já reportadas até o 

momento, 12 foram capturadas durante hematofagia em equinos e 20 apresentaram 

comportamento antropofílico (Alencar et al. 2005; Pauvolid-Corrêa et al. 2010). Estes 

aspectos são particularmente importantes considerando que apesar da baixa 

densidade demográfica da região, anualmente o Pantanal recebe milhares de 

visitantes principalmente em virtude do turismo da pesca na região (Oliveira et al. 

2009; IBGE 2012).  

Considerando os resultados encontrados no presente estudo e os prévios 

relatos acerca da circulação de arbovírus e culicídeos vetores na região, o Pantanal 

apresenta grande importância para o estudo de arbovírus no Brasil e deve ser 
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motivo de atenção do sistema de vigilância das arboviroses de importância médica e 

veterinária do país.  
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6 CONCLUSÕES 

 A detecção de soropositividade em equídeos sem histórico de viagens para 

fora do Pantanal de MS constitui a primeira evidência por PRNT90 da 

circulação de WNV no Brasil. 

 A presença de equídeos soropositivos para CPCV e ROCV na região do 

Pantanal de MS constitui a primeira evidência por PRNT90 da circulação 

destes vírus na região.   

 O isolamento viral seguido de detecção molecular confirma a circulação de 

ILHV em populações de Ochlerotatus scapularis no Pantanal de MS. 

 A detecção de equídeos soropositivos por PRNT90 para SLEV e ILHV no 

Pantanal, confirma evidências previamente reportadas da circulação destes 

vírus em equídeos da região. 

 A detecção molecular de flavivírus com baixa identidade com sequências 

depositadas no Genbank sugere a circulação de novos flavivírus no Pantanal 

de MS. 

 A alta prevalência de anticorpos anti-flavivírus detectados por ELISA de 

bloqueio em equídeos de todas as propriedades amostradas indica alta e 

ampla circulação de flavivírus em equídeos da região do Pantanal de MS. 

 Não foi detectada soropositividade por ELISA de bloqueio em populações de 

ovinos e crocodilianos sugerindo baixa ou ausente circulação de flavivírus 

nestas populações no Pantanal de MS. 

 Não foram encontradas evidências da participação de crocodilianos como 

hospedeiros amplificadores secundários em ciclos de transmissão de 

flavivírus no Pantanal de MS. 

 Evidências moleculares e sorológicas apresentadas neste trabalho confirmam 

a região do Pantanal de MS como uma importante área para o estudo da 

circulação de flavivírus em ciclos enzoóticos no Brasil. 
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Anexo J 

 

 
Preparação de antígeno para ELISA de bloqueio 

 
1. Infecção das garrafas de C6/36 

 

a. Prepare duas garrafas de 150cm2 (T-150) com C6/36, uma a ser 

infectada (T-150A) e outra a ser usada para controle do antígeno (T-

150B). Prepare também uma garrafa de 25 cm2 (T25) a ser usada 

como controle celular. 

 

b. Quando as monocamadas estiverem confluentes, normalmente dois 

dias de preparadas, considere um índice de multiplicidade de infecção 

(MOI) de 0.1 e calcule o volume do inoculo viral a ser diluído em 5 mL 

de meio de manutenção com 2% de SFB. 

 

Exemplo: 

 

 Uma T-150 C6/36 confluente = 5 x 107 células. 

 

 Título de WNV = 1.6 x 108 UFP/100 µL. 

 

 MOI de 0.1 = 1 partícula viral infecciosa para cada 10 células. 

 

5 x 107/10 = Logo, 5 x 106 partículas virais infecciosas são necessárias. 

 

1.6 x 108 PFU   -------------------  100 µL      1.6 x 108 x X µL = 5 x 108        X = 3.12 µL 

   5 x 106 PFU   -------------------    X µL   X µL = 5 x 108/1.6 x 108 

 

(MOI) – O índice de multiplicidade de infecção é a razão entre o número de 
partículas virais infecciosas e o número de células alvo em um determinado espaço.  

Por exemplo: MOI de 0.1 significa uma partícula viral infecciosa para cada dez 
células. 
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Anexo J (Continuação) 

 

 

 Descartar o meio das garrafas. 

 

 Inocular as células de T-25 com 1 mL de meio de manutenção. 

 

 Inocular as células de T-150B com 5 mL de meio de manutenção. 

 

 Inocular as células de T-150A com 5 mL de vírus diluído. 

 

 Incubar as garrafas por 1h a 28⁰C com 5% CO2, movimentando 

gentilmente as garrafas a cada quinze minutos. 

 Adicionar 5 mL de meio de manutenção a T-25, 20 mL de meio de 
manutenção a T-150B e por fim, adicionar 20 mL de vírus diluído a T-150A 
e então incubar todas as garrafas a 28⁰C com 5% CO2. 

 
2. Coleta das células 

 
a. No auge da replicação viral, usualmente 120h após inoculação por WNV, 

coletar as células de T-150B e depois de T-150A usando cell scraper. 

  

b. Visualizar e então descartar T-25. 

 
c. Transferir o sobrenadante de T-150B para um tubo para centrífuga (CT) de 

50 mL. 

 
d. Transferir o sobrenadante de T-150A para um tubo para centrífuga (CT) de 

50 mL. 

 

e. Centrifugar os CTs a 4000 rpm a 0⁰C por 10 minutos. 

 
f. Descartar o sobrenadante. 

 
g. Usando uma pipeta sorológica, resuspender os pellets em 6 mL de 

solução salina borato pH 9 (BS9) e transferir para um CT de 15 mL. 

 
h. Centrifugar a 4000 rpm a 4°C por 20 minutos. 
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Anexo J (Continuação) 

 

 

i. Repetir as letras f, g e h duas vezes (Total de 3 lavagens) e então 

descartar os sobrenadantes.  

 
j. Adicionar 0.9 mL de 0.1% SDS, seguida pela adição de 0.1 mL of Triton-X 

100 e então resuspender com pipeta sorológica. 

 
k. Adicionar 2 mL de BS9, somando um total de 3 mL. Não adicionar BS9 

para um antígeno mais concentrado.  

 
l. Agitar em vortex! 

 
m. Com um sonicador que a probe entra no tubo, sonicar iniciando-se pelas 

células de T-150B, utilizando-se 30 de amplitude por 30 segundos a 3 

minutos. Os tubos devem estar em gelo durante a sonicação! (A amplitude 

e o tempo de sonicação podem ser aumentados caso o pellet não tenha 

sido desintegrado). O pellet precisa estar totalmente desintegrado a 

olho nu! Caso ainda seja possível se ver grumos de células deve-se 

continuar a sonicaçao até a total desintegração do pellet. Recomenda-

se fazer um teste com o sonicador em água antes de iniciar a sonicação 

nas células 

 
n. Centrifugar a 8000 rpm por 10min a 4°C. Caso não tenha uma centrífuga 

que atinja esta velocidade, considerar aliquotar os 3 mL em dois tubos de 

2 mL para centrifugação em microcentrífuga!  

 
o. Armazenar em novos tubos, alíquotas de 200 µL dos sobrenadantes em 

congelador -70ºC e descartar os tubos centrifugados com debris celulares. 

Marcar no rótulo dos tubos aqueles que contêm antígeno de WNV (a partir 

de T-150A) e aqueles apenas com células (a partir de T-150B). 

 
p.  Evitar congelar e descongelar o antigeno! Por isso a recomendação 

em se aliquotar em 200 µL.    

  

(CT) - 50 mL Self-Standing Centrifuge Tube, Plug Seal Cap, Polypropylene, 
RNase-/DNase-free, Nonpyrogenic, Sterile CORNING® 430897. 

(BS9) - Para 1 Litro: 80 mL sodium chloride (1.5M NaCl), 100 mL boric acid 
(0.5M H3BO3), 24 mL sodium hydroxide (1.0M NaOH), q.s para 900ml dH2O, 
ajustar pH para 9 com NaOH ou HCL, q.s para 1L dH2O e armazenar a 4⁰C. 
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Anexo J (Continuação) 

 

 

(Boric acid - 0.5M H3BO3) - 30.92g H3BO3, adicionar 700 mL de dH2O quente, 
dissolver, quando frio q.s para 1L dH2O e armazenar em temperatura 
ambiente. 

(Sodium chloride - 1.5M NaCl) - 87.66g NaCl, q.s para 1L dH2O e armazenar 
em temperature ambiente. 
 
(Sodium hydroxide - 1.0M NaOH) - 10g NaOH, q.s para 250 mL dH2O (fresca) 
(0.1% SDS) - 100 µL SDS 10% em 9900 µL de dH2O.   
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Anexo K 

 

TESTE PARA CÁLCULO DE DILUIÇÃO DE ANTÍGENO E ANTICORPO 
MONOCLONAL 

 
1. Adicionar antígeno diluído em placa de poliestireno de 96 poços (96WPS)  

 

 Diluir antígeno (Ag) em Coating Buffer (CB) da diluição 1:40 até 1:5120 

como segue: 

 

 Em um eppendorff® de 2 mL adicionar 30 µL de Ag + 1170 µL de CB = 

1200 µL diluído a 1:40. 

 

 Homogeneizar por pelo menos 10 segundos em vortex e então 

transferir 200 µL de antígeno a 1:40 à linha A (Do poço A1 até o poço 

A5) 

 

 Adicionar 100 µL de CB da linha B (B1 até B5) para a linha H (H1 to 

H5) 

 

 Com uma pipeta multicanal transferir 100 µL da linha A para B, então 

da linha B para C e assim sucessivamente. Ao final, todos os poços da 

coluna 1 até a coluna 5 têm que ter 100 µL de Ag diluído. 

 Envolver 96WPS com PF e então incubar overnight a 4°C. 

 
2. Diluição de Anticorpos monoclonais (MAb) 

 

 Durante a incubação de 96WPS, usando uma placa de polipropileno de 

96 poços (96WPP) diluir MAb em Blocking Buffer (BB) da diluição 1:40 

até 1:5120 como segue:  

 

 Em um eppendorff® de 2 mL adicionar 5 µL de MAb + 1245 µL de BB = 

1250 µL em diluição de 1:250. 

 

 Homogeneizar por pelo menos 10 segundos em vortex e então 

transferir 120 µL de MAb diluído a 1:250 para a coluna 1. 

 

 Adicionar 60 µL de BB da coluna 2 para 5. 
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Anexo K (Continuação) 
 

 

 

 Com pipeta multicanal transferir 60 µL da coluna 1 para 2, então da 

coluna 2 para a coluna 3 e assim sucessivamente. Ao final, todos os 

poços da coluna 1 até a coluna 5 devem ter 60 µL de MAb diluído. 

 
3. Adicionar BB 

 

 Depois de uma incubação overnight, lavar a 96WPS de quarto a seis 

vezes com solução de lavagem (WS) usando lavador de placas 

automático. 

 

 Adicionar 200 µL de BB a cada poço da 96WPS. 

 

 Incubar 96WPS a 37°C por pelo menos 40min. 

 

 Depois da incubação, lavar a 96WPS de quarto a seis vezes com WS 

usando um lavador de placas automático. 

 
4. Teste de Ag e MAb 

 

 Transferir 50 µL das diluições de MAb da 96WPP para seus 

respectivos poços em 96WPS. 

 

 Envolver 96WPS com PF e então incubar a 37°C por 1h. 

 
5. Aquecer a o leitor de ELISA 

 

 Faltando 30 minutos para o fim da última incubação, ligar o leitor de 

placas e regular para measure optical density 405 ou 415 nm. 

 

6. Utilização do substrato peroxidase 

 

 Faltando 10 minutos para o fim da última incubação combinar igual 

volume de cada uma das duas soluções (A e B) do Peroxidase 

Substrate System ABTS® (ABTS) usando um CT. 

 Depois da incubação, lavar 96WPS de quarto a seis vezes com o 
lavador de placas automático. 
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Anexo K (Continuação) 

 
 

 Homogeneizar ABTS por pelo menos 10 segundos em vortex antes de 
transferir para um reservatório de reagente. 

 

 Adicionar 75 µL da solução de ABTS diretamente a cada poço da 

96WPS. 

 

 Incubar a 37⁰C por 10 minutos 

 
7. Leitura das placas 

 

 Levar as placas ao leitor de placas e gravar e imprimir os resultados. 
 

8. Interpretando os resultados 
 

 Aplicar os resultados na seguinte fórmula: 
 
 

100 – [(TS – B)/(CS – B)] x 100 

TS - Mean optical density da amostra de soro testada 

CS - Mean optical density do soro utilizado como controle negativo 

B - Background optical density, usualmente a média dos 36 poços da 

coluna 5 até a coluna 12 (poços B). 
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Anexo K (Continuação) 

 

(CT) - 50 mL Self-Standing Centrifuge Tube, Plug Seal Cap, Polypropylene, 
RNase-/DNase-free, Nonpyrogenic, Sterile CORNING® 430897 

(96WPS) - 96 well cell culture cluster, Flat bottom with low evaporation lid, 
Tissue culture treated, Nonpyrogenic, Polystyrene, Sterile COSTAR® 3595 

(96WPP) - 96 well cell culture cluster, Round bottom with Polystyrene lid, 
Nonpyrogenic, Polypropylene, Sterile COSTAR® 3879 

 (CB) – Para 1 litro: 50mM sodium carbonate (5.3g), 50mM sodium 
bicarbonate (4.2g), Ajustar o pH para 9.6 e armazenar a 4⁰C. 

(BB) - 5% leite sem gordura em solução WS. Para 1 Litro: 50g de leite em pó 
sem gordura, 1 mL Tween20, 100 mL PBS10X e qs para 1 litro de água 
deionizada. 

(PF) – Parafilm ”M” laboratory film, American National Can™   

(WS) - 0.1% Tween20 em phosphate Buffered saline (PBS) 1X. Para 1 litro: 1 
mL Tween20, 100 mL PBS10X e qs para 1 litro de água deionizada.   

(PBS10X) - 92.3g hemagglutination buffer e qs para 1 litro de água 
deionizada. 

(PBS1X) - 100 mL de PBS10X e qs para 1 litro de água deionizada.  
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Anexo L 

 

PROTOCOLO DE ELISA DE BLOQUEIO PARA FLAVIVÍRUS 

 
1. Adicionar antígeno aos poços da placa de poliestireno de 96 poços (96WPS)  

  

 Diluir o antígeno* em Coating Buffer (CB) usando tubos para centrífuga 

(CT) de acordo com a diluição de antígeno ótima. 

 

 Homogeneizar por pelo menos 10 segundos em vortex antes de 

transferir para o reservatório de reagente. 

 

 Adicionar a 60 poços da 96WPS, 100 µL do antígeno diluído*. 

                

 Envolver a 96WPS com parafilm (PF) e então incubar overnight a 4⁰C.    

 
2. Lavar placas 

 

 Lavar a 96WPS de quarto a seis vezes com Washing Solution (WS) 

usando um lavador de placa automático. 

 
3. Adicionando Blocking buffer (BB) 

 

 Adicionar 200 µL de BB a cada poço da 96WPS. 

 

 Incubar a 37⁰C por pelo menos 40 minutos. 

 
4. Lavagem das placas 

 

 Lavar a 96WPS de quarto a seis vezes com WS usando um lavador de 

placas automático. 

 
5. Diluição das amostras de soro 

 

 Durante a incubação de 96WPS, usando uma placa de polipropileno de 
96 poços (96WPP) diluir as amostras de soro a serem testadas em 
diluição de 1:10 em BB.  

 

 Incluir três poços para cada amostra, além de controle positivo e 
negativo. 
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Anexo L (Continuação) 
 
 
 
 
 
 
* Na primeira vez, adicionar o antígeno negativo (produzido a partir de apenas células) em metade dos poços para avaliar a 
especificidade do MAb usado. 

 

 Transferir 50 µL do soro diluído, além dos controles da 96WPP para os 
poços internos da 96WPS. 

 

 Envolver a 96WPS com PF e então incubar a 37⁰C por 2h. 

  
6. Lavagem das placas 

 

 Lavar a 96WPS de quarto a seis vezes com WS usando um lavador de 

placas automático. 

 
7. Diluição do anticorpo monoclonal (MAb)  

 

 Faltando alguns minutos para o fim da última incubação, diluir MAb 
horse radish peroxide labeled em BB usando um CT de acordo com a 
diluição ótima. 

 

 Homogeneizar por pelo menos 10 segundos em vortex antes de 
transferir para um reservatório de reagentes. 

 

 Adicionar 50 µL de MAb diluído diretamente a cada poço da 96WPS. 

 

 Envolver a 96WPS com PF e então incubar a 37⁰C por 1h. 

 
8. Lavagem de placas 

 

 Lavar 96WPS de quarto a seis vezes com WS usando um lavador de 

placas automático. 

 
9. Aquecer o leitor de ELISA 

 

 Faltando 30 minutos para o fim da última incubação, ligar o leitor de 

placas e regular para measure optical density 405 ou 415 nm.  
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Anexo L (Continuação) 
 

10. Utilização do substrato peroxidase 

 

 Faltando 10 minutos para o final da última incubação, combinar iguais 

volumes de cada uma das soluções (A e B) da Peroxidase Substrate 

System ABTS® usando um CT. 

 

 Homogeneizar por pelo menos 10 segundos em vortex antes de 
transferir para o reservatório de reagente. 

 

 Adicionar 75 µL de solução de ABTS diretamente a cada poço da 

96WPS. 

 

 Incubar a 37⁰C por 10 minutos. 

 
11. Leitura de placas 

 

 Levar as placas para o leitor de placas e depois gravar e imprimir os 
resultados. 

 
12. Interpretação dos resultados 

 

 Aplicar os resultados na seguinte fórmula: 

 

100 – [(TS – B)/(CS – B)] x 100 

TS - Mean optical density da amostra de soro testada 

CS - Mean optical density da amostra de soro utilizado como controle 
negativo 

B - Background optical density, usualmente a média dos 36 poços 
externos (poços B) 

C até U - Amostras; + controles positivos; - controles negativos 
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Anexo L (Continuação) 

 

B B B B B B B B B B B B 

B C C C I I I P P P + B 

B D D D J J J Q Q Q + B 

B E E E L L L R R R + B 

B F F F M M M S S S - B 

B G G G N N N T T T - B 

B H H H O O O U U U - B 

B B B B B B B B B B B B 

 

(CT) - 50 mL Self-Standing Centrifuge Tube, Plug Seal Cap, Polypropylene, RNase-
/DNase-free, Nonpyrogenic, Sterile CORNING® 430897 

(96WPS) - 96 well cell culture cluster, Flat bottom with low evaporation lid, Tissue 
culture treated, Nonpyrogenic, Polystyrene, Sterile COSTAR® 3595 

(CB) - Por 1 litro: 50mM sodium carbonate (5.3g), 50mM sodium bicarbonate (4.2g), 
Ajustar o pH para 9.6 e armazenar a 4⁰C 

(PF) - Parafilm”M” laboratory film, American National Can™   

(WS) - 0.1% Tween20 em phosphate Buffered saline (PBS) 1X. Para 1 litro: 1 mL 
Tween20, 100 mL PBS10X e qs para 1 litro de água deionizada.   

(PBS10X) - 92.3g hemagglutination buffer e qs para 1 litro de água deionizada 

(PBS1X) - 100 mL de PBS10X e qs para 1 litro de água deionizada 

(BB) - 5% de leite em pó sem gordura em solução WS. Para 1 litro: 50g de leite em 
pó sem gordura, 1 mL Tween20, 100 mL PBS10X e qs para 1 litro de água 
deionizada. 

(96WPP) - 96 well cell culture cluster, Round bottom with Polystyrene lid, 
Nonpyrogenic, Polypropylene, Sterile COSTAR® 3879 
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Anexo M 

 

Propagação e titulação viral 

 

 Preparar uma garrafa de 150 cm2 (T-150), a ser infectada, e uma de 25 cm2 
(T-25), a ser usada como controle celular, de células VERO ou C6/36. 
Normalmente a propagação de WNV é realizada em C6/36 e a dos demais 
flavivírus em VERO. 

 Com monocamadas semi-confluentes ou confluentes calcular a diluição da 
suspensão viral considerando um MOI 0,1 como descrito em Anexo (J)  

 Descartar o meio de cultura das garrafas 

 Inocular T-25 com 1 mL de meio de manutenção 

 Inocular T-150 com 5 mL de suspensão viral diluída 

 Incubar as garrafas por 1h a 28⁰C (C6/36) ou 37°C (VERO) com 5% CO2 
agitando levemente a cada 15 minutos 

 Ao final da incubação, adicionar 5 mL de meio de manutenção em T-25 e 20 
mL de meio de manutenção em T-150 e incubar as garrafas em mesmas 
condições de temperatura com 5%CO2 

 No pico de replicação viral, como 120h após a infecção por WNV, coletar e 
transferir o sobrenadante para um tubo a ser centrifugado e desprezar as 
garrafas. 

 Centrifugar em 10000 rpm a 4⁰C por 10 minutos 

 Coletar o sobrenadante, adicionar 20% de SFB, agitar em vortex, e aliquotar 
em pequenas frações a serem mantidas a -70°C  

 Para evitar sucessivos descongelamentos, durante a propagação viral 
preparar diversas alíquotas de modo que para cada ensaio seja utilizada uma 
alíquota ainda não previamente descongelada.  
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Anexo M (Continuação) 

 

Titulação viral 

 

Materiais: 

• Criotubos estéreis de 1.8 mL 

• Micropipetas 200 µL 

• Ponteiras com barreira de 200 µL estéreis 

• Gelo triturado 

• Estufa 37°C com 5% CO2 

• Banho Maria a 43°C 

• Pipeta sorológica de 25 mL 

• Fonte luminosa 

• Balança 

• Vortex 

Reativos: 

• Meio 2X Ye-lah (L-15 2X, MEM 2X...) 

• Bicarbonato de Sódio (NaCHO3) 

• Penicilina/Estreptomicina 

• Gentamycin 

• L-Glutamina 

• Fungizone 

• Agarose 

• Meio diluente (Eagle earle, MEM, L-15...)  

• Água deionizada 
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Anexo M (Continuação) 

 

• Suspensões virais tituladas 

• Vermelho Neutro 

 

Procedimentos: 

Antes de iniciar o trabalho, devem-se observar as monocamadas celulares das 
microplacas de 6 poços que deverão estar em condições ótimas com 
aproximadamente 80% de confluência e mantê-las em estufa a 37°C com 5% CO2. 

 Rotular oito criotubos de 1,8 mL com as diluições 10-1 até 10-8 e um 
tubo CC (Controle celular). 

 Aplicar 900 µL de diluente em todos os oito criotubos e manter todos os 
tubos em gelo. 

 Preparar a primeira solução de overlay como segue: 

Primeiro precisa-se calcular o volume que será utilizado. Para cada poço das 
microplacas de seis poços, utiliza-se 3 mL da primeira solução de overlay.  

Neste exemplo, temos oito diluições e utilizaremos uma microplaca de seis poços 
para cada diluição (seis poços para cada diluição). Logo serão utilizadas oito 
microplacas de seis poços para as diluições. Além disso, utilizaremos uma 
microplaca para controle celular.  

Desta forma, ao final serão utilizadas 8 + 1 = 9 microplacas de seis poços. Logo, 9 X 
6 X 3 = 162 mL. Entretanto pela viscosidade sempre se perde volume na preparação 
e por isso é altamente recomendável preparar aproximadamente 100 mL a mais do 
necessário. Portanto 250 mL serão preparados.  

Para cada 100 mL da primeira solução de overlay utiliza-se: 

 

 NaCHO3   3 mL 

 Pen/Estrepto  100X  1 mL 

 L-Glutamina   1 mL 

 Anfotericina B 1000X 100 µL 

 Gentamicina 1000X  100 µL 
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Anexo M (Continuação) 

 

 2X Ye-lah*   q.s. to 50 mL 

 1% agarose   50 mL (0,5g de agarose, 50 mL de água 
deionizada) 

 

De acordo com o exemplo precisamos de 250 mL, logo: 

 

 NaCHO3   7,5 mL 

 Penicilina/Estrepto 100X 2,5 mL 

 L-Glutamina   2,5 mL 

 Anfotericina B 1000X 250 µL 

 Gentamicina 1000X  250 µL 

 2X Ye-lah*   q.s. to 125 mL 

 1% agarose   125 mL (1,25g de agarose, 125 mL de água 
deionizada) 

 

Para a preparação da primeira solução de overlay, primeiro se prepara a agarose: 

Em um Becker que caiba dentro de um micro-ondas, adiciona-se agarose em pó e 
depois a água deionizada. A agarose deve ser aquecida em micro-ondas até ficar 
uma solução límpida totalmente dissolvida, assim como se utiliza em preparação de 
gel de eletroforese. O tempo de aquecimento varia de acordo com o volume e o tipo 
de micro-ondas.   

*Os componentes do meio 2X Ye-lah estão descritos no Anexo (P). 

Preparada a agarose, manter o Becker tampado evitando contaminação e em 
Banho-maria à 43°C. Para facilitar todo o processo, se possível manter um Banho-
Maria dentro do fluxo. 

Recomenda-se preparar e manter em Banho-Maria a agarose logo no início da 
primeira incubação. A agarose preparada há apenas alguns minutos antes de sua 
utilização poderia estar muito quente e queimar a monocamada celular.  
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Anexo M (Continuação) 

 

Prepara-se agora o restante da solução: 

Em uma proveta adicionar todos os reagentes deixando por último a adição do meio 
2X Ye-lah até atingir o volume final que neste exemplo é de 125 mL. 

Transfere-se todo o volume para outro frasco a ser também mantido no mesmo 
Banho-Maria da agarose. Não se deve misturar a solução de agarose e o restante 
da solução neste momento porque muitas vezes como o restante da solução está 
bem mais frio do que a agarose que acabou de ser preparada em micro-ondas, a 
mistura dos dois poderia solidificar a agarose impedindo o seu uso. A solução 
deverá estar líquida para ser utilizada.  

Se possível, manter o nível de água do banho-Maria suficiente para cobrir o nível 
tanto da agarose como do restante da solução. 

 Preparada a primeira solução de overlay, numeram-se as microplacas 
de seis poços com cultura de VERO. 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

      

 

 

 

 

 

10-1
 10-1

 10-1
 

Titulação -  microplaca-1 
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Anexo M (Continuação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inicia-se a diluição viral. Descongelar o estoque viral, vortexar e aplicar 100 µL no 

tubo 10-1, vortexar e aplicar 100 µL do tubo 10-1 para o tubo 10-2, vortexar e aplicar 

100 µL do 10-2 para o tubo 10-3 e assim sucessivamente: 

 

 

   

  

             

 

 

 

ATENÇÃO ! CASO A SUSPENSÃO VIRAL QUE ESTÁ SENDO TITULADA 
VENHA A SER UTILIZADA APENAS PARA PRNT INCLUIR AS ETAPAS A1 e A2  

A1 - Após preparadas as diluições, aplicar a uma microplaca de 96 poços 140 µL de 
cada diluição, além do diluente em seis poços usando uma coluna para cada 
diluição, como por exemplo: Coluna 1 (poço A até poço F) 140 µL de diluente, 
coluna 2 (poço A até poço F) 140 µL de diluição 10-8, coluna 3 (poço A até poço F) 
140 µL de diluição 10-7 ... 

A2 - Incubar a placa de 96 poços por 1h a 37ºC com 5% CO2 simulando a incubação 
entre soro diluído e suspensão viral diluída que ocorre na PRNT.  

Titulação – microplaca 2 

    0,1mL             0,1mL                 0,1mL         

 

 

Estoque viral          0,9mL dlte      0,9mL dlte    0,9mL dlte   

 

 

    0,1mL                              0,1mL                 0,1mL         

 

 

        0,9mL dlte      0,9mL dlte     0,9mL dlte   0,9mL dlte   0,9mL dlte   

 

 

0,1mL                                 0,1mL                   

 

 

10-1         10-2           10-3                 10-4              10-5            10-6           10-7                  10-8                        

 

 

Titulação – microplaca 3 

10
-2

 10
-2

 10
-2
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Anexo M (Continuação) 

 

Descarta-se o meio de cultura dos poços da primeira microplaca de seis poços a ser 
inoculada que é a microplaca do controle celular, apenas vertendo a microplaca e 
derramando o meio em um descarte sobre a caixa retangular forrada com papel 
toalha que é usado para impedir que espirre. 

Deixa-se a microplaca aberta e inicia-se a inoculação de 100 µL de diluente em cada 
um dos seis poços da microplaca do controle celular.  

Depois se inicia a inoculação em mesmo volume das diluições iniciando-se pela 
maior diluição 10-8 até a menor diluição 10-1. Nesta ordem pode se quiser usar a 
mesma ponteira com barreira. Após inoculação fechar a microplaca mantendo-a no 
fluxo. Inicia-se o descarte de meio da segunda microplaca 10-7 e assim 
sucessivamente.  

ATENÇÃO! A inoculação deve ser feita pelo canto dos poços e o mais rápido 
possível para se evitar o ressecamento das monocamadas celulares. O horário do 
início da incubação das microplacas também deverá ser anotado para que cada 
microplaca tenha sido incubada por 1h.  

Quando as nove microplacas já foram inoculadas e estão empilhadas no fluxo, levá-
las para a estufa a 37°C com 5% de CO2 onde serão incubadas por 1 h. Esta 
caracteriza a primeira incubação (segunda incubação caso incluídas etapas A1 e 
A2). 

Durante a incubação as microplacas inoculadas deverão ser levemente 
movimentadas a cada 15 a 20 minutos de modo a facilitar a adsorção viral e também 
manter úmida a monocamada celular. 

Faltando 20 minutos para o fim da incubação, adicionar o restante da primeira 
solução de overlay, que estava em um frasco separado, ao frasco com agarose. 

Ao final de 1h da incubação, trazer as microplacas de seis poços para o fluxo e 
iniciar no fluxo a aplicação da primeira solução de overlay. 

ATENÇÃO! Lembrar que se deve iniciar a aplicação do overlay pelas primeiras 
microplacas inoculadas que estarão naturalmente embaixo na pilha.  

Usando uma pipeta sorológica aplicar pelo canto do poço, 3 mL da solução de 
overlay na mesma ordem em que os poços foram inoculados. 

Após aplicação da solução de overlay deixar as microplacas por 20 minutos no fluxo 
para permitir a solidificação. Levar as microplacas para o fluxo para nova incubação. 

Agora estas microplacas ficarão incubadas se possível sem qualquer movimentação 
até a formação de placas que pode variar de dois dias para alfavírus, três dias para 
WNV e quatro dias para SLEV, ILHV etc. 
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Anexo M (Continuação) 

 

Segunda solução de overlay 

O dia da aplicação da segunda solução de overlay varia de acordo com o vírus que 
está sendo utilizado e basicamente tem como princípio fornecer mais nutrientes para 
a cultura celular e corar as células vivas permitindo a detecção de placas, que por 
serem áreas de morte celular não estarão coradas.  

ATENÇÃO! O corante utilizado na segunda solução de overlay é uma solução tóxica 
para as células prejudicando o metabolismo celular e por isso o segundo overlay 
deverá ser feito apenas na véspera ou a poucos dias da leitura final do resultado. 

Para WNV, por exemplo, pode-se aplicar a segunda solução de overlay no 3º dia 
pós-infecção para realização da leitura no 4º dia. O ideal é aplicar a segunda 
solução de overlay um pouco antes do ápice do ECP.  

A preparação da segunda solução de overlay é praticamente a mesma da primeira 
solução de overlay com exceção para a inclusão do corante vermelho neutro 

ATENÇÃO! O modo de preparação da segunda solução de overlay deve ser feito 
exatamente como feito para a preparação da primeira solução de overlay! Isso 
significa preparar a solução aproximadamente 1h antes de sua aplicação e deixando 
a mistura da solução final para uns 20 minutos antes do início da aplicação.  

A segunda solução de overlay deve ser preparada como segue:  

Para cada 100 mL da segunda solução de overlay utiliza-se: 

 NaCHO3   3 mL 

 Vermelho Neutro  2 mL 

 Pen/Estreptomicina 100X 1 mL 

 L-Glutamine   1 mL 

 Anfotericina B 1000X 100 µL 

 Gentamicina 1000X  100 µL 

 2X Ye-lah   q.s. to 50 mL 

 1% agarose   50 mL (0,5g de agarose, 50 mL de água 
deionizada) 
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Anexo M (Continuação) 

 

Usando uma pipeta sorológica aplicar pelo canto do poço, 3 mL da segunda solução 
de overlay. 

Após aplicação da solução de overlay deixar as microplacas por 20 minutos no fluxo 
e então levar as microplacas para o fluxo para a última incubação. 

A partir de quatro horas depois ou no dia seguinte, realizar a contagem de placas em 
uma sala escura com uma fonte luminosa. Marcar as placas pelo lado de baixo da 
microplaca com um marcador escuro. Melhor visualização é feita pelo fundo da 
microplaca, isto é com o lado de baixo da microplaca voltado para o pesquisador. 

Confirmar a ausência de placas formadas por vírus na microplaca do controle 
celular, assim como confirmar a qualidade das monocamadas celulares. Iniciar a 
leitura anotando o número de placas em cada poço. 

Cálculo do título 

Fazer a média do número de placas nos seis poços de cada microplaca, resultando 
em média de placas por diluição. 

Fazer a média das duas médias das últimas duas diluições em que se pode contar 
pelo menos 15 placas, considerando as diluições. 

Por exemplo: 

Muitas placas em todos os poços de 10-5 impedindo a contagem  

Média de 120 placas em 10-6  

Média de 18 placas em 10-7 

Média de 3 placas em 10-8 

 
 
120 X 106 + 18 X 107             12 X 107 + 18 X 107          30 X 107 
__________________ =   ________________ =  ______________
         
              2        2     2 
 
15 X 107 = 1,5 X 108 

Logo o título desta suspenasão viral é de 1,5 X 108 por 100 µL 

 

Alex Pauvolid-Correa 
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Anexo N 

 

Teste de neutralização por redução de placas (PRNT) 

Materiais: 

 Microplacas de polipropileno e com tampa de poliestireno, de 96 poços com fundo 
curvo e estéreis. O polipropileno impede agregação de anticorpos ao fundo dos 
poços e é a microplaca mais indicada uma vez que esta microplaca será utilizada 
apenas para diluição do soro e incubação com a suspensão viral)  

 Microplacas de poliestireno com tampa, de seis poços com fundo plano e estéreis e 
com monocamada de células VERO semi-confluente de preferência com dois a três 
dias de preparadas. 

 Micropipetas 200 µL 

 Micropipeta multicanal 200 µL 

 Ponteiras com barreira de 200 µL estéreis 

 Ponteiras sem barreira de 200 µL estéreis 

 Gelo triturado 

 Tubos eppendroff 

 Tubos Falcon de 15 e 50 mL 

 Estufa 37°C com 5% CO2 

 Banho Maria a 43°C e a 56°C 

 Pipeta sorológica de 25 mL 

 Fonte luminosa 

 Balança 

 Vortex 
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Anexo N (Continuação) 

 

Reativos: 

• Meio 2X Ye-lah (L-15 2X, MEM 2X...) 

• Bicarbonato de Sódio (NaCHO3) 

• Penicilina/Estreptomicina 

• Gentamycin 

• L-Glutamina 

• Fungizone 

• Agarose 

• Meio diluente (Eagle earle, MEM, L-15...)  

• Água deionizada 

• Suspensões virais tituladas 

• Vermelho Neutro 

 

Procedimento 

 

 Antes de iniciar o trabalho, devem-se observar as monocamadas celulares das 
microplacas de seis poços que deverão estar em condições ótimas com 
aproximadamente 80% de confluência e mantê-las em estufa a 37°C com 5% CO2. 

 Se as amostras já tiverem sido utilizadas para isolamento viral ou caso não venham 
a ser submetidas ao isolamento viral, inativar as amostras por 30 minutos a 56°C em 
Banho-Maria. Caso as amostras ainda sejam utilizadas para isolamento viral, 
fracionar uma alíquota e então inativar.  
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Anexo N (Continuação) 

 

Rotular uma microplaca de 96 poços da seguinte forma: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotular outra microplaca de 96 poços a ser utilizada para titulação da diluição viral 

que será utilizada no ensaio da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

        1        2        3         4        5        6         7        8       9        10     11       12   

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

P6 

P7 

P8 

 P9 

P10 

P11 

P12 

P13 

P14 

P15 

P16 

Microplaca titulação: SD= Sem diluição, CV= Controle viral, 
CC=Controle celular e α= Amostra controle positiva  

 

CV 

CC 

αD 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

                 1         2       3         4        5        6        7        8        9       10      11      12   

 SD 

 1:5 

1:10 

1:20 

 

 CC 

 CV 

  α 

 

 

Microplaca amostras: P1 até P16 representam amostras com seis 
diluições. 
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Anexo N (Continuação) 

 

Diluições das amostras a serem utilizadas 

 Decidir o fator de diluição a ser utilizado para as amostras: 

 Fator de diluição 2 (1:10, 1:20, 1:40, 1:80, 1:160 e 1:320) 

 Fator de diluição 4 (1:10, 1:40, 1:160, 1:640, 1:2560, 1:10240) 

Cálculo das diluições das amostras a serem aplicadas às microplacas de 96 poços:  

  

Para se fazer a diluição inicial da amostra a ser utilizada na PRNT, deve-se levar em 
consideração que além do soro diluído, aos poços serão inoculados 
consecutivamente e em igual volume a suspensão viral diluída. 

Desta forma, para diluir em microplaca de 96 poços uma amostra a ser iniciada no 
ensaio de PRNT em 1:10, deve-se calcular a primeira diluição como 1:5 
considerando que após a inoculação em igual volume da suspensão viral, a amostra 
passará então a 1:10, a diluição 1:20 passará a ser 1:20 e assim sucessivamente. 

 

Diluição e aplicação nas microplacas das amostras e titulação: 

Exemplo 1: Para uma PRNT com 16 amostras (P1 até P16) em microplaca de seis 
poços utilizando-se Fator de diluição 2 e iniciando-se por 1:10, aplica-se à 
microplaca de 96 poços: 

Microplaca amostras 

 

 192 µL de diluente nas colunas 1 e 7 

 120 µL de diluente em todas as outras colunas 

 48 µL de cada amostra inativada nas colunas 1 e 7 
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Anexo N (Continuação) 

 

Microplaca Titulação 

 

 *Aplica-se à fileira SD (A1 a A6), 100 µL de diluente 

 *Aplica-se à fileira 1:5 (B1 a B6), 240 µL de diluente 

 *Aplica-se à fileira 1:10 (C1 a C6), 150 µL de diluente 

 *Aplica-se à fileira 1:20 (D1 a D6), 150 µL de diluente 

 Aplica-se ao poço CC, 240 µL de diluente 

 Aplica-se ao poço CV, 120 µL de diluente 

 Aplica-se ao poço α, 96 µL de diluente 

 Aplica-se ao poço α, 24 µL da amostra controle positivo 

 

*A titulação da suspensão viral que está sendo utilizada no ensaio que será 
explicada a frente! 

Utilizando-se a micropipeta multicanal e ponteiras sem barreira se desejar, após 
homogeneização da coluna 1 serão passadas 120 µL para a coluna 2, após 
homogeneização 120 µL para a coluna 3 e assim sucessivamente até a coluna 6. Ao 
final, 120 µL da coluna 6 serão descartados para que todos os poços tenham o 
mesmo volume de 120 µL com diluições de 1:5 até 1:160.  

Posteriormente serão inoculados 120 µL de suspensão viral diluída e as diluições 
passarão a ser de 1:10 até 1:320. O volume final de 240 µL de cada diluição foi 
calculado para ser suficiente para a aplicação de 100 µL em duplicatas em poços da 
microplaca de seis poços de cultura celular.  
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Anexo N (Continuação) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ao final da diluição dos soros e da aplicação de diluente na microplaca titulação, 
manter as microplacas fechadas a 8°C (geladeira) enquanto se prepara a diluição 
viral!  

Diluição da suspensão viral 

 

Preparar uma diluição da suspensão viral de modo que o volume final de 100 µL de 
soro diluído mais suspensão viral (SR+SV) que será inoculado em cada poço da 
microplaca de cultivo celular tenha um número adequado de UFP. O número 
adequado de UFP deve ser ajustado ao tamanho da placa de lise produzida pelo 
vírus e o tipo de microplaca que foi selecionada e não deverá ser menor que 30UFP 
para PRNT90.  

Microplacas de seis poços são sempre preferidas porque, pelo tamanho dos poços, 
as placas podem ser contadas com maior clareza e por isso com acurácia. 
Normalmente se recomenda trabalhar com 50 a 80 UFP em 100 µL de SR+VR. Para 
vírus que produzem placas de lise grandes recomenda-se a utilização de um número 
menor de UFP.  

Exemplo1: Considerando PRNT para DENV-1, utilizando-se Fator de diluição 2 e 
iniciando-se por 1:10 em uma microplaca de 6 poços. Calcula-se a diluição viral da 
seguinte forma: 

Devido às relativamente grandes placas de lise de DENV-1 sugere-se a utilização de 
80UFP (Normalmente calcula-se para um número de UFP acima do desejado, de  

 Microplaca amostras: Diluição das amostras de soro 

         1         2          3           4       5         6          7         8         9         10       11      12   

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

 P9 

P10 

P11 

P12 

P13 

P14 

P15 

P16 

P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

P6 

P7 

P8 
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Anexo N (Continuação) 

 

pelo menos de 10 a 20 mais, porque muitas vezes o que se vê nos ensaios é um 
número de placas inferior ao que foi calculado). Isso é particularmente importante 
porque para que o resultado de um ensaio possa ser confiável em uma PRNT90 é 
preciso haver ao menos 30 placas no controle viral.  

* Apesar de serem inoculados 100 µL em cada poço, prepara-se 120 µL (60 µL SR + 
60 µL VR) por poço para haver uma margem confiável durante a passagem da 
microplaca de 96 poços para a microplaca de seis poços com cultura celular. Neste 
exemplo prepararemos 240 µL porque utilizaremos dois poços por diluição  

 

100 µL SR+VR ------------------- 80 UFP 

*120 µL SR+VR ------------------- X 

100X = 120 x 70UFP X= 96UFP 

 

Conhecido o título viral, calcula-se o número de UFP no volume a ser utilizado para 
formação do conjugado na microplaca de 96 poços. 

 

1000 µL -------------------- 1.6 x 106 UFP 

60 µL ----------------------- X  X = 9.6 x 104 UFP  

Calcula-se a diluição viral, dividindo-se o número de UFP presente em 60 µL da 
suspensão viral estoque não diluída (9,6 x 104) pelo número de UFP que queremos 
ter em 120 µL (60 µL SR + 60 µL VR), que neste caso é 96UFP: 

 
9,6 x 104    =  1000 
     96 

Logo, o estoque viral a ser utilizado deverá estar diluído em 1:1000.  

Para fazer a diluição viral primeiro precisamos saber quanto de suspensão viral será 
necessário. 

Neste exemplo temos 16 amostras em uma microplaca de 96 poços a serem 
inoculados 120 µL de suspensão viral diluída em cada um dos poços das seis 
diluições. Serão 120 µL de soro diluído e 120 µL de vírus diluído em cada poço.  
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Anexo N (Continuação) 

 

Logo, 96 poços X 120 µL= 11,520 µL. Entretanto ainda temos a microplaca titulação 
em que serão utilizados + 840 µL = 12,360 µL (A aplicação na microplaca titulação 
será mais bem explicada à frente).  

Normalmente prepara-se um volume maior do que o necessário de suspensão viral 
para que não haja o risco de faltar suspensão viral durante o ensaio 

 

Logo, a seguinte diluição poderia ser realizada: 

  
   

  

             

 
 

       

  

 

Atenção! Toda a diluição viral deverá ser realizada e mantida em gelo e cada 
diluição deverá ser homogeneizada em vortex antes de se retirar uma alíquota para 
a seguinte diluição.  

Vortexar a última diluição e colocar todo o volume em um recipiente estéril 
(reservatório de reagente ou placa de petri) de modo a ser possível se utilizar a 
pipeta multicanal. Manter o recipiente em gelo.  

Trazer as microplacas de 96 poços da geladeira e aplicar, utilizando uma pipeta 
multicanal e com ponteiras com barreira, 120 µL de suspensão viral diluída em cada 
poço da microplaca amostras. 

Aplica-se 120 µL de suspensão viral diluída no poço CV e α. Utilizando-se pipeta 
multicanal iniciar a aplicação da suspensão viral no restante da microplaca titulação 
como segue:  

A titulação da diluição viral que está sendo utilizada para o ensaio é realizada para 
confirmar o número de UFP que está sendo utilizado, uma vez que o número de 
UFP observado no ensaio pode ser diferente do número de UFP que foi calculado. 

Preparar quatro diluições iniciando-se pela diluição 1:2, refletindo a situação do 
SR+VR, e a partir desta diluição realizar as diluições seguintes. Por exemplo,  

10-1         10-2                       10-3             

 

 
Estoque viral          0,9 mL dlte      2,7 mL dlte       18 mL dlte Total= 20 mL a 1:1000              

 

 

    0,1mL          0,3mL           2mL         

 

 

10
-1         

10
-2                   

10
-3  
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trabalhando com 90% de neutralização se recomenda as diluições “sem diluir” (na 
verdade é 1:2) refletindo SR+VR, 1:5, 1:10 e 1:20, como segue: 

Aplica-se à fileira SD (A1 a A6) com ponteira com barreira, 100 µL da suspensão 
viral na diluição 1:1000*.    

Após homogeneização com micropipeta multicanal com ponteira com barreira 
passar 60 µL da fileira SD para a fileira 1:5 (B1 a B6). 

Após homogeneização com micropipeta multicanal com ponteira com barreira 
passar 150 µL da fileira 1:5 para a fileira 1:10 (C1 a C6). 

Após homogeneização com micropipeta multicanal com ponteira com barreira 
passar 150 µL da fileira 1:10 para a fileira 1:20 (D1 a D6). 

Envolver em parafilm as microplacas amostras e titulação e incubar por 1 hora a 
37°C. 

Durante a incubação, numerar as microplacas de seis poços de cultura VERO de 
acordo as amostras e diluições e colocar novamente na estufa a 37°C com 5% CO2 

 

A primeira solução de overlay 

Ainda durante a incubação preparar a primeira solução de overlay. Primeiro precisa-
se calcular o volume que será utilizado. Para cada poço das microplacas de seis 
poços, utiliza-se 3 mL da primeira solução de overlay.  

Neste exemplo, temos 16 amostras e utilizaremos duas microplacas de seis poços 
para cada amostra (duplicatas para cada diluição). Logo serão utilizadas 32 
microplacas de seis poços para as amostras. Além disso, utilizaremos uma 
microplaca para cada diluição SD, 1:5, 1:10 e 1:20 a ser utilizado como controle da 
diluição viral a ser utilizada no ensaio (4 microplacas) e também mais uma 
microplaca que será utilizada para o controle celular (2 poços), controle positivo (2 
poços), controle viral que é o mesmo que SD (2 poços).  

Desta forma, ao final serão utilizadas 32 + 4 + 1 = 37 microplacas de seis poços. 
Logo, 37 X 6 X 3 = 666 mL. Entretanto pela viscosidade sempre se perde volume na 
preparação e por isso é altamente recomendável preparar aproximadamente 100 mL 
a mais do necessário. Portanto 800 mL serão preparados.  
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Para cada 100 mL da primeira solução de overlay utiliza-se: 

 

 NaCHO3   3 mL 

 Pen/Estrepto  100X  1 mL 

 L-Glutamina   1 mL 

 Anfotericina B 1000X 100 µL 

 Gentamicina 1000X  100 µL 

 2X Ye-lah*   q.s. to 50 mL 

 1% agarose   50 mL (0,5g de agarose, 50 mL de água 
deionizada) 

De acordo com o exemplo precisamos de 800 mL, logo: 

 

 NaCHO3   24 mL 

 Penicilina/Estrepto 100X 8 mL 

 L-Glutamina   8 mL 

 Anfotericina B 1000X 800 µL 

 Gentamicina 1000X  800 µL 

 2X Ye-lah*   q.s. to 400 mL 

 1% agarose   400 mL (4g de agarose, 400 mL de água 
deionizada) 

 

Para a preparação da primeira solução de overlay, primeiro se prepara a agarose: 

Em um Becker que caiba dentro de um micro-ondas, adiciona-se 4g de agarose em 
pó e depois 400 mL de água deionizada. A agarose deve ser aquecida em micro-
ondas até ficar uma solução límpida totalmente dissolvida, assim como se utiliza em  
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preparação de gel de eletroforese. O tempo de aquecimento varia de acordo com o 
volume e o tipo de micro-ondas.   

*Os componentes do meio 2X Ye-lah estão descritos no Anexo (P). 

Preparada a agarose, manter o Becker tampado evitando contaminação e em 
Banho-maria a 43°C. Para facilitar todo o processo, se possível manter um Banho-
Maria dentro do fluxo. 

Recomenda-se preparar e manter em Banho-Maria a agarose logo no início da 
primeira incubação. A agarose preparada há apenas alguns minutos antes de sua 
utilização poderia estar muito quente e queimar a monocamada celular.  

Prepara-se agora o restante da solução: 

Em uma proveta adicionar todos os reagentes deixando por último a adição do meio 
2X Ye-lah até atingir o volume final que neste exemplo é de 400 mL. 

Transfere-se todo o volume para outro frasco a ser também mantido no mesmo 
Banho-Maria da agarose. Não se deve a solução de agarose e o restante da solução 
neste momento porque muitas vezes como o restante da solução está bem mais frio 
do que a agarose que acabou de ser preparada em Micro-ondas, a mistura dos dois 
poderia solidificar a agarose impedindo o seu uso. A solução deverá estar líquida 
para ser utilizada.  

Se possível, manter o nível de água do Banho-Maria suficiente para cobrir o nível 
tanto da agarose como do restante da solução. 

Restando 10 minutos para o final da primeira incubação, trazer todas as microplacas 
de seis poços já rotuladas que estão na estufa para dentro do fluxo. 

Levar um descarte em forma de caixa retangular forrado com uma ou duas folhas de 
papel toalha para dentro do fluxo, para descarte do meio de manutenção das placas. 

Ao fim da incubação de 1 h a 37°C com 5% CO2, 100 µL das amostras diluídas e 
incubadas com a suspensão viral diluída assim como a titulação da diluição viral que 
está sendo utilizada para o ensaio serão inoculados nos respectivos poços das 
microplacas de seis poços. 

Ao final da incubação trazer as microplacas de 96 poços que estavam incubadas na 
estufa para dentro do fluxo 

Descarta-se o meio de cultura dos poços da primeira microplaca de seis poços a ser 
inoculada, apenas vertendo a microplaca e derramando o meio em um descarte 
sobre a caixa retangular forrada com papel toalha que é usado para impedir 
respingos. 
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Deixa-se a microplaca aberta e inicia-se a inoculação da diluição 1:10 para 1:320 
utilizando-se a mesma ponteira com barreira para cada amostra. Assim, com a 
mesma ponteira aplica-se 100 µL da diluição 1:10 em dois poços, com a mesma 
ponteira aplica-se 100 µL da diluição 1:20 em dois poços e assim sucessivamente. 
Descarta-se a ponteira.  

Após inoculação fechar a microplaca mantendo-a no fluxo. Inicia-se o descarte de 
meio da segunda microplaca e assim sucessivamente.  

Quando dez microplacas já foram inoculadas e estão empilhadas no fluxo, levá-las 
para a estufa a 37°C com 5% de CO2 onde serão incubadas por 1 h. Esta 
caracteriza a segunda incubação! 

ATENÇÃO! O processo de inoculação deverá ser feito o mais rápido possível e o 
horário do início da incubação de cada pilha de 10 microplacas deverá ser anotado 
para que cada pilha tenha sido incubada por 1h.  

Durante a incubação as pilhas de 10 placas inoculadas deverão ser levemente 
movimentadas a cada 15 a 20 minutos de modo a facilitar a adsorção viral e também 
manter úmida a monocamada celular.  

Faltando 20 minutos para o fim da segunda incubação, adicionar o restante da 
primeira solução de overlay, que estava em um frasco separado, ao frasco com 
agarose. 

Ao final de 1h da segunda incubação, trazer a pilha de microplacas para o fluxo e 
iniciar no fluxo a aplicação da primeira solução de overlay.  

ATENÇÃO! Lembrar que se deve iniciar a aplicação do overlay pelas primeiras 
microplacas inoculadas que estão naturalmente estarão embaixo na pilha.  

Usando uma pipeta sorológica aplicar pelo canto do poço, 3 mL da solução de 
overlay na mesma ordem em que os poços foram inoculados. 

Após aplicação da solução de overlay deixar as microplacas por 20 minutos no fluxo 
para permitir a solidificação. Levar as microplacas para o fluxo para a terceira 
incubação. 

Agora estas microplacas ficarão incubadas se possível sem qualquer movimentação 
até a formação de placas. 

Segunda solução de overlay 

O dia da aplicação da segunda solução de overlay varia de acordo com o vírus que 
está sendo utilizado e basicamente tem como princípio fornecer mais nutrientes para  
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a cultura celular e corar as células vivas permitindo a detecção de placas, que por 
serem áreas de morte celular não estarão coradas.  

ATENÇÃO! O corante utilizado na segunda solução de overlay é uma solução tóxica 
para as células prejudicando o metabolismo celular e por isso o segundo overlay 
deverá ser feito apenas na véspera ou a poucos dias da leitura final do resultado. 

Para WNV, por exemplo, pode-se aplicar a segunda solução de overlay no 3º dia 
pós-infecção para realização da leitura no 4º dia. O ideal é aplicar a segunda 
solução de overlay um pouco antes do ápice do ECP.  

A preparação da segunda solução de overlay é praticamente a mesma da primeira 
solução de overlay com exceção para a inclusão do corante vermelho neutro 

ATENÇÃO! O modo de preparação da segunda solução de overlay deve ser feito 
exatamente como feito para a preparação da primeira solução de overlay! Isso 
significa preparar a solução aproximadamente 1h antes de sua aplicação e deixando 
a mistura da solução final para uns 20 minutos antes do início da aplicação.  

A segunda solução de overlay deve ser preparada como segue:  

Para cada 100 mL da segunda solução de overlay utiliza-se: 

 NaCHO3   3 mL 

 Vermelho Neutro  2 mL 

 Pen/Estreptomicina 100X 1 mL 

 L-Glutamine   1 mL 

 Anfotericina B 1000X 100 µL 

 Gentamicina 1000X  100 µL 

 2X Ye-lah   q.s. to 50 mL 

 1% agarose   50 mL (0,5g de agarose, 50 mL de água 
deionizada) 
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Usando uma pipeta sorológica aplicar pelo canto do poço, 3 mL da segunda solução 
de overlay. 

Após aplicação da solução de overlay deixar as microplacas por 20 minutos no fluxo 
e então levar as microplacas para o fluxo para a quarta e última incubação. 

No dia seguinte, realizar a contagem de placas em uma sala escura com uma fonte 
luminosa. Marcar as placas pelo lado de baixo da microplaca com um marcador 
escuro. Melhor visualização é feita pelo fundo da microplaca, isto é com o lado de 
baixo da microplaca voltado para o pesquisador. 

Iniciar a leitura pela microplaca titulação, anotando o número de placas em cada 
poço. 

Fazer a média do número de placas das duplicatas de CV, CC e α. 

Fazer a média do número de placas dos seis poços de SD, 1:5, 1:10 e 1:20. SD é a 
mais importante microplaca porque a média do número de placas desta microplaca é 
o que foi utilizado em todas as amostras e por isso será utilizado como referência. A 
média do número de placas de 1:5, 1:10 e 1:20 são importantes quando o ensaio 
apresenta um número muito grande de placas que impede a contagem em SD. 
Neste caso, se utiliza estas diluições para saber o número real de placas no ensaio. 

Por exemplo, suponhamos que neste ensaio havia tantas placas, que ao se tocarem 
ficou impossível contar quantas havia nos poços de SD. Pelo número menor de 
placas isso provavelmente não vai acontecer nas diluições seguintes. Então 
fazemos a média de placas de 1:5, por exemplo, e ao multiplicar por 5 estimamos 
quantas placas haviam em SD.  

Suponhamos que em uma PRNT90, a média do número de placas da diluição SD foi 
de 50UFP. Amostras positivas apresentarão uma média de cinco ou menos placas e 
as amostras negativas apresentarão uma média de seis ou mais placas. 

Caso a média de placas não seja um número inteiro, arredondam-se os valores. Por 
exemplo, em uma média de 56 placas em SD, as amostras positivas serão aquelas 
em que há 5,6 ou menos placas. Como não se conta fração de placa podemos 
arredondar os 10% para seis placas. Se o mesmo acontecer com 5,4 arredonda-se 
para 5. 

 

 

 

Alex Pauvolid-Correa 
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Anexo P 

 

2X Ye-Lah MEIO DE OVERLAY SEM BICARBONATO DE SÓDIO: 

 

  
 

    
1L 

 
5L 

 
10L 

 10X Earle's BSS w/o Phenol Red 196 mL 
 

980 mL 
 

1960 mL 
 Ye-Lah Meio 

  
66 mL 

 
330 mL 

 
660 mL 

 Soro fetal bovino (2%) 
 

40 mL 
 

200 mL 
 

400 mL 
 Fungizona 1000X 

  
2 mL 

 
10 mL 

 
20 mL 

 Gentamicina 1000X 
 

2 mL 
 

10 mL 
 

20 mL 
 Água destilada estéril 

 
694 mL 

 
3470 mL 

 
6940 mL 

 
          

        
Ye-Lah meio: 

 
Combinar solução de Yeast extract + solução de Lactalbumin hydrolysate 1:1, 
autoclavar por 15 min, aliquotar e rotular.  
 
Armazenar Meio Ye-Lah a 4°C por até 3-4 meses. 
 

      
Solução Yeast extract: 

 
 

 
Yeast extract 20 g 

 

  
       

 H2O 1000 mL 
     

 
Solução Lactalbumin hydrolysate: 
 
Lactalbumin hydrolysate 100 g 

H2O    1000 mL 

 

 

 

 

Jason Velez (CDC) 


