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RESUMO 

 

Os vírus dengue (DENV) sorotipos 1, 2, 3 e 4 tem causado surtos anuais no Brasil. No 

entanto, a estrutura populacional dos vírus transmitidos em Goiás não é bem compreendida. 

Neste estudo, investigamos o padrão filogenético de amostras do DENV identificadas em 

Goiânia, Goiás, Brasil, durante a epidemia de 2012/2013. Para isso, a região completa do gene 

codificante da proteína do envelope (E) (1485pb) de 16 amostras DENV-1 assim como a 

região parcial deste gene (363pb) de sete amostras DENV-4, foram sequenciadas. A análise 

filogenética mostrou que o DENV-1 pertence ao genótipo V e apresenta-se dividido em dois 

clados, sugerindo a cocirculação de duas linhagens distintas na região. Ainda, as análises 

moleculares indicaram uma alteração significativa na posição do aminoácido E348. Para 

DENV-4, as sequências segregaram em um grupo monofilético, sendo classificadas como 

genótipo II subclado americano. As análises moleculares e filogenéticas indicaram que a 

região sofreu múltiplas introduções pelo DENV. Este é o primeiro relato de cocirculação de 

duas linhagens de DENV-1, assim como circulação do DENV-4 no estado de Goiás. 

 

Palavras-chave: Dengue, Linhagens, Análise Filogenética. 
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ABSTRACT 

 

Dengue viruses (DENV) serotypes 1, 2, 3, and 4 have been causing yearly outbreaks in Brazil. 

Nevertheless, the population structure of the viruses transmitted in Goiás state is not well 

understood. In this study, we investigated the phylogenetic pattern of DENV samples 

identified in Goiânia, Goiás, Brazil during the 2012/2013 epidemic. Therefore, the entire 

region of the gene of the envelope (E) protein (1485bp) of 16 DENV-1 samples as well as 

partial region of this gene (363bp) of seven DENV-4 samples were sequenced. Phylogenetic 

analysis showed that DENV-1 belongs to the genotype V and presents itself divided into two 

clades, suggesting co-circulation of two distinct lineages in this region. Still, the molecular 

analyzes indicated a significant change in the amino acid level E348 position. For DENV-4, 

the sequences were segregate in a monophyletic group and are classified as genotype II 

American subclade. The molecular and phylogenetic analysis showed that the region suffered 

multiple introductions by dengue virus. This is the first report of co-circulation of two 

lineages of DENV-1, and the circulation of DENV-4 in Goiás state. 

 

keywords: Dengue virus, Lineages, Phylogenetic Analysis. 
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1 INTRODUÇÃO / REVISÃO DA LITERATURA 

 

1.1 Infecção Pelo Vírus Dengue 

 

A dengue é uma doença infecciosa causada por um dos quatro sorotipos do vírus 

dengue (DENV) (DENV-1-4), considerada uma importante arbovirose, principalmente em 

regiões de clima tropical e subtropical do mundo, sobretudo em áreas urbanas e semiurbanas 

(Gubler 1998, Tauil 2001, WHO 2014). Trata-se de uma doença de notificação compulsória 

caracterizada por epideminas sazonais que em condições ambientais favoráveis, pode 

apresentar comportamento endêmico com aumento sazonal como ocorre no Brasil (Villabona-

Arenas et al. 2014). 

A infecção causada pelo DENV pode ser assintomática ou variar entre casos de 

dengue até dengue grave (BRASIL 2014a). Segundo a Organização Mundial de Saúde 

(OMS), estima-se que dois quintos da população mundial estejam sob risco de contrair o 

dengue e ainda, aponta para uma ocorrência anual superior a 50 milhões de casos de infecção 

pelos vírus em mais de 100 países de todos os continentes, sendo que aproximadamente 

550.000 casos requerem hospitalização, com cerca de 3,64% de óbitos (Guzman et al. 2010, 

WHO 2014). 

Assim sendo, o DENV representa atualmente o mais importante patógeno viral 

transmitido por um vetor artrópode para humanos em todo o mundo em termos de morbidade, 

mortalidade e impacto econômico (Guzman et al. 2010, Choudhury et al. 2014). 

Considerando esses aspectos, pesquisas recentes demonstram a importância do 

monitoramento contínuo, assim como da caracterização genética dos vírus circulantes em 

regiões com padrão de endemicidade. 

 

1.1.1 Histórico 

Os primeiros registros de sintomas semelhantes ao provocado pelo vírus dengue 

foram relatados na China, durante as dinastias Chin (265-420 D.C.), Tang (610 D.C.) e Sung 

do Norte (992 D.C.) (Nobuchi 1979 apud Gubler 1998). Posteriormente, surtos sugestivos 

desta infecção foram reportados no final do século XVIII, em Java (sudeste asiático), na 

Filadélfia (Estados Unidos), no Cairo e Alexandria (Egito). No século seguinte, quatro 

grandes epidemias assolaram o Caribe e o sul dos Estados Unidos (Nobuchi 1979 apud 

Gubler 1998, Thomas et al. 2003, Petersen & Marfin 2005). No Brasil, há referências de 
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epidemias causadas pelo dengue que datam do início do século XX, porém sem comprovação 

laboratorial (Pedro 1923, Franco 1976). 

O DENV foi isolado pela primeira vez em 1943 durante uma epidemia ocorrida 

em Nagasaki (Japão) (Kimura & Hotta 1944). Nas Américas, que permaneceram livres 

durante décadas, o marco para a reemergênica do vírus foi a identificação do DENV-1 na 

Jamaica em 1977, sendo posteriormente difundido para outros países das Américas, e a partir 

de então, o continente passou a ser acometido por epidemias causadas pelo sorotipo 1 do vírus 

(PAHO 1979, Messina et al. 2014). 

Em 1981, o vírus aparece no cenário brasileiro com a introdução dos sorotipos 

DENV-1 e DENV-4, isolados em uma epidemia de dengue ocorrida em Boa Vista, estado de 

Roraima (Osanai 1983). Em 1986-1987, o DENV-1 invadiu o Sudeste (Rio de Janeiro e 

Minas Gerais) e Nordeste (Alagoas, Ceará, Pernambuco, Bahia), iniciando um processo de 

intensa dispersão viral, com epidemias que atingiram progressivamente todas as regiões 

brasileiras (Schatzmayr et al. 1986). Em 1990-1991 ocorreu a entrada do DENV-2 (Nogueira 

et al. 1991), seguido pelo DENV-3 em 2001 (Nogueira et al. 2001) e a reintrodução do 

DENV-4 em 2010 (Nogueira et al. 2011, Souza et al. 2011). 

Atualmente, o Brasil caracteriza-se por uma ampla distribuição do DENV (San-

Martín et al. 2010, Messina et al. 2014, Villabona-Arenas et al. 2014), sendo a circulação do 

mesmo facilitada pelo processo de urbanização e globalização, como a intensidade e 

facilidade do tráfego aéreo e terrestre (Gubler 1998, Tauil, 2001, Guzman & Kouri 2002, 

Weaver 2013, Messina et al. 2014, Nunes et al. 2014). 

 

1.1.2 Vetor e Ciclo de Transmissão 

O vírus dengue é o principal agente transmitido por um vetor artópode (arbovírus) 

em regiões tropicais e subtropicais, principalmente na Ásia, África e Américas, infectando 50 

a 100 milhões de pessoas anualmente (Wilder-Smith & Gubler 2008, Guzman et al. 2010, 

WHO 2014). As espécies pertencentes ao gênero Aedes desempenham um papel importante 

na transmissão do vírus, sendo os principais mosquitos associados o Aedes aegypti e Aedes 

albopictus, os quais apresentam características ecológicas distintas (Gubler 1998, Tauil 2001, 

Taranto et al. 2015). Os mosquitos transmissores podem ser encontrados praticamente em 

todas as regiões tropicais e subtropicais, sobretudo em áreas urbanas e semiurbanas (Gubler 

1998, WHO 2014, Taranto et al. 2015). 

O DENV é mantido na natureza através de dois ciclos distintos de transmissão: o 

ciclo urbano/rural - epidêmico/endêmico (transmissão horizontal homem-mosquito-homem) e 
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o ciclo silvestre - florestal/enzoótico (transmissão horizontal macaco-mosquito-macaco) 

(Monath 1994, Gubler 1998, Esteva & Vargas 2000). O primeiro ciclo ocorre entre humanos 

servindo de reservatórios e amplificação no hospedeiro invertebrado. Neste ciclo, o A. aegypti 

é o principal transmissor urbano e está associado a epidemias que, em geral, têm início 

durante as estações chuvosas por favorecerem a proliferação do mosquito vetor (Wang et al. 

2000, Weaver & Vasilakis 2009). Esta espécie estabelece a postura dos ovos em recipientes 

de armazenamento de água nas proximidades de habitações humanas, sendo os ovos 

depositados na superfície da água e, após embrionados, podem permanecer viáveis por vários 

meses. Todos estes comportamentos aumentam a competência vetorial da transmissão para 

hospedeiros humanos (Harrington et al. 2001, Weaver & Barrett 2004). 

O segundo ciclo de transmissão circula entre primatas não humanos (que servem 

de reservatórios) e o agente transmissor é representado por outras espécies do gênero Aedes 

(Gubler 1998). A transmissão silvestre ocorre principalmente em florestas da África Ocidental 

(Senegal, Nigéria, Burquina Faso e Guiné) com prevalência de DENV-2 e espécies de A. 

formosus, A. luteocephalus, A. furcifer, A. taylori e A. vittalus. Já nas florestas da região da 

Malásia, o DENV-1 e DENV-4 prevalecem (Wang et al. 2000). Embora o ciclo silvestre seja 

geograficamente isolado do ciclo urbano/rural, existem registros de infecções em humanos 

ocasionadas por vírus que circulam no ciclo silvestre (Rico-Hesse 1990, Gubler 1998, Wang 

et al. 2000, Kyle & Harris 2008). 

Ainda, as fêmeas do gênero Aedes podem transmitir o DENV diretamente para a 

prole (transmissão vertical), dispensando a passagem pelo hospedeiro humano para o seu 

ciclo. Essa transmissão transovariana representa uma forma de adaptação para sobrevivência 

do DENV em condições limitantes, como por exemplo, em estações secas ou frias do ano, 

ausência de locais propícios para a oviposição e também uma limitação de hospedeiros 

humanos ou animais susceptíveis (Monath 1994, Barreto & Teixeira 2008). 

O ciclo de transmissão para o homem inicia-se com fêmeas do mosquito A. 

aegypti no momento do repasto sanguíneo em um indivíduo que se encontra na fase virêmica 

da doença. Inicialmente, o DENV replica-se no intestino médio, atinge a hemocele e a 

hemolinfa, disseminando-se por diferentes tecidos do mosquito (Rey 2013, Zhang et al. 

2013). Após a replicação viral nas glândulas salivares, o mosquito infectado pode iniciar a 

transmissão viral para um hospedeiro susceptível (McBride et al. 2000). 
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1.1.3 Ciclo de Replicação 

Após o vírus ser transmitido para um hospedeiro humano susceptível, a proteína 

do envelope (E) do vírus (principal alvo responsável pela adsorção durante a entrada do vírus 

na célula) interage com receptores presentes na membrana plasmática de células do 

hospedeiro, favorecendo a entrada em células hospedeiras permissivas, como monócitos, 

hepatócitos, macrófagos, células B, células T e células dendríticas (Chawla et al. 2013). 

O vírus é endocitado e o nucleocapsídeo é liberado no citoplasma por meio da 

fusão do envelope viral com a membrana endossomal. O baixo pH endossomal induz uma 

mudança conformacional da proteína E, mediando a fusão do envelope do vírus com a 

membrana, induzindo a liberação do nucleocapsídeo associado ao RNA viral no citoplasma 

(Allison et al. 1995, Modis et al. 2003, 2004). Após o desnudamento, o genoma viral é 

liberado no citoplasma das células infectadas, sendo traduzido no retículo endoplasmático 

rugoso (RER), dando origem a uma poliproteína de aproximadamente 3400 aminoácidos. A 

poliproteína é clivada por uma combinação de proteases celulares e virais dando origem a 

proteínas estruturais (C, prM/M, E) e não estruturais (NS) (NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, 

NS4B, NS5) (Chambers et al. 1990, Kuhn et al. 2002, Lindenbach et al. 2013). 

Após a tradução e processamento viral, um complexo proteico constituído pela 

proteína NS5 com atividade de RNA polimerase RNA dependente (RpRd), pela proteína NS3, 

que possui atividade de helicase/protease, proteínas NS acessórias e presumivelmente fatores 

da célula hospedeira, associam-se com o RNA viral induzindo a replicação do genoma. O 

primeiro passo do processo replicativo do RNA viral é a síntese de fitas complementares de 

polaridade negativa que servem como molde para síntese de novas fitas de RNA de 

polaridade positiva. Essas, por sua vez, são utilizadas na síntese de novas fitas de polaridade 

negativa e na tradução de proteínas virais, além de serem utilizadas na montagem de novas 

partículas (Chambers et al. 1990, Kuhn et al. 2002, Lindenbach et al. 2013). 

A morfogênese viral acontece em associação com membranas intracelulares no 

interior das quais se completa o processo de maturação das proteínas, culminando com a 

liberação de novas partículas virais da célula hospedeira. Esse transporte para a membrana 

plasmática é realizado por meio de vesículas que se fundem com a membrana celular, 

liberando as partículas por exocitose e assim, o vírus dissemina-se para os tecidos musculares 

como as células musculares estriadas, lisas e fibroblastos, bem como linfonodos locais 

(Chambers et al. 1990, Kuhn et al. 2002, Mota & Rico-Hesse 2011, Christofferson et al. 2013, 

Rey 2013). 
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1.1.4 Aspectos Clínicos 

Na infecção causada pelo DENV, o vírus é inoculado através da picada de um 

mosquito infectado e, após replicação inicial em células musculares lisas, estriadas e 

fibroblastos é disseminado via corrente sanguínea e linfática para todo o organismo, chegando 

a órgãos como fígado, baço, nódulos linfáticos, medula óssea, podendo atingir pulmão, 

coração e trato gastrointestinal, sendo esse período marcado como início da fase de viremia da 

infecção (Kurane & Eennis 1992). As infecções causadas pelo vírus apresentam um amplo 

espectro e evolução variável, podendo cursar de uma síndrome viral inespecífica e benigna, 

até um quadro de dengue grave (WHO 2009, 2014). 

Os sintomas gerais provocados pelo DENV caracterizados por febre e mal-estar, 

surgem após o período de incubação entre dois e sete dias, coincidindo com a fase de viremia. 

Esses sintomas relacionam-se a níveis séricos elevados de citocinas liberadas por macrófagos 

ao interagirem com linfócitos T (LT) helper ativados. Observam-se altos teores séricos de 

interleucina-2 (IL-2) e de seu receptor solúvel, de CD4 solúvel, interferon-γ (IFN-γ), 

interferon-α (IFN-α) que se mantem elevado até a convalescença, fator de necrose tumoral-α 

(TNF-α), interleucina 1 β (IL-1β) e o fator de ativação de plaquetas (PAF). A leucopenia e a 

discreta e transitória depressão medular que se apresentam nesses casos, também relacionam-

se aos altos teores de citocinas macrofágicas. As mialgias são consequentes, em parte, à 

multiplicação viral no próprio tecido muscular e são acometidos inclusive músculos 

oculomotores, sendo responsáveis pela cefaléia retroorbitária que muitos pacientes 

apresentam (Kurane & Eennis 1992). 

A febre do dengue, nas formas indiferenciada e clássica é autolimitada e o 

desaparecimento da doença coincide com o surgimento de vigorosa resposta imune (Kurane 

& Eennis 1992). Os anticorpos, principalmente os que se ligam a epítopos da proteína E, 

promovem lise do envelope e bloqueiam a ligação do vírus à célula alvo (Pierson & Diamond 

2008). Fatores que afetam a capacidade do vírus para ser neutralizado incluem o nível de 

anticorpos que interagem com a proteína E do vírion, a afinidade do anticorpo para os 

epítopos presentes na proteína, a acessibilidade para o epítopo na superfície do vírion, assim 

como a subclasse do anticorpo (Pierson et al. 2008, Mehlhop et al. 2009). 

A patogênese da infecção pelo DENV em casos graves com evolução para dengue 

hemorrágica e/ou choque por dengue, permanece ainda não totalmente compreendida. 

Acredita-se que haja um conjunto de fatores envolvidos, dentre os quais, fatores virais, tais 

como a existência de linhagens mais virulentas dentro dos sorotipos (Rico-Hesse et al. 1997, 

Guzman et al. 2007), fatores ambientais, como densidade e população do agente transmissor 
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(Wilder-Smith & Gubler 2008) assim como a infecção sequencial por um outro sorotipo 

(Halstead & O'Rourke 1977, Guzman et al. 2007) e ainda fatores intrínsecos do hospedeiro 

como tempo entre infecções, sexo, idade, etnia, fatores genéticos, entre outros (Kyle & Harris 

2008). 

A classificação da dengue em febre clássica do dengue (dengue fever - DF), febre 

hemorrágica do dengue (dengue hemorrhagic fever - DHF) e síndrome do choque do dengue 

(dengue shock syndrome - DSS) foi formulada pela OMS em 1974 e apesar de algumas 

pequenas modificações sugeridas, a classificação da doença permaneceu a mesma durante um 

longo período (Bandyopadhyay et al. 2006). No entanto, algumas limitações desta 

classificação levaram o Tropical Disease Research (TDR), em 2006-2007 patrocinar um 

estudo multicêntrico em sete países da Ásia e da América Latina (Alexander et al. 2011), a 

partir do qual foi proposto um novo esquema de classificação (WHO 2009) com o objetivo de 

torná-la mais simples e prática quando comparada ao sistema anterior. 

Atualmente, a doença provocada pelo DENV é classificada em dengue, dengue 

com sinais de alarme e dengue grave (Alexander et al. 2011, WHO 2014). Essa classificação 

entrou em vigor no Brasil em 2014, onde os casos são classificados como dengue quando 

estão presentes duas ou mais das seguintes manifestações: náusea, vômito, exantema, mialgia, 

artralgia, cefáleia, dor retroorbitária, petéquias, prova do laço positiva ou leucopenia. Para 

definição de um caso como dengue com sinais de alarme, no período de defervescência da 

febre é necessário observar um ou mais dos sinais de alarme, tais como dor abdominal intensa 

e contínua, ou dor à palpação do abdômen, vômitos persistentes, acumulação de líquidos 

(ascites, derrame pleural, pericárdico), sangramento de mucosas, letargia ou irritabilidade, 

hipotensão postural (lipotímia), hepatomegalia maior do que 2 cm ou aumento progressivo do 

hematócrito. Para o dengue grave, considera-se um ou mais dos seguintes resultados: choque 

devido ao extravasamento grave de plasma evidenciado por taquicardia, extremidades frias e 

tempo de enchimento capilar igual ou maior a três segundos, pulso débil ou indetectável, 

pressão diferencial convergente ≤ 20 mm Hg; hipotensão arterial em fase tardia, acumulação 

de líquidos com insuficiência respiratória; sangramento grave, segundo a avaliação do médico 

(hematêmese, melena, metrorragia volumosa, sangramento no sistema nervoso central), 

comprometimento grave de órgãos tais como dano hepático importante (AST ou ALT>1000), 

sistema nervoso central (alteração da consciência), coração (miocardite) ou outros órgãos 

(BRASIL 2014a, WHO 2014). 
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1.1.5 Diagnóstico laboratorial 

A infecção causada pelo vírus dengue produz um largo espectro de sintomas, 

incluindo desde formas clinicamente inaparentes até quadros graves que podem evoluir para o 

óbito (Dias et al. 2012, Tsai et al. 2013). A abordagem do paciente com suspeita de dengue 

deve seguir uma rotina mínima de anamnese e exame físico, com o objetivo de estadiamento e 

planejamento terapêutico adequado. Porém, um diagnóstico clínico baseado apenas em 

sintomas apresenta baixa precisão, sendo necessários métodos laboratoriais específicos para 

identificação do vírus (WHO 2009, 2014). O diagnóstico laboratorial da infecção causada 

pelo DENV pode ser realizado através de técnicas sorológicas para a demonstração de 

anticorpos e pela detecção do vírus ou antígenos virais (Lanciotti et al. 1992, WHO 2009, 

Peeling et al. 2010). 

Na fase aguda da doença (até o quinto dia após o início dos sintomas) é possível a 

detecção do vírus na corrente sanguínea ou em tecidos do indivíduo infectado, através de 

técnicas que realizem a identificação do vírus, material genético ou antígenos virais. O 

isolamento viral pode ser realizado em linhagens celulares contínuas provenientes de 

mosquitos, como Toxorhynchites amboinensis (TRA-284), Aedes albopictus (C6/36), e Aedes 

pseudoscutellaris (AP-61) (Kuno et al. 1985). Após o isolamento, o vírus pode ser 

identificado e sorotipado, comumente por imunofluorescência utilizando anticorpos 

monoclonais sorotipo-específicos. 

Nessa fase da doença, pode-se aplicar ainda para identificação do vírus técnicas 

moleculares como a reação em cadeia pela polimerase pós-transcrição reversa (RT-PCR – 

reverse transcriptase – polimerase chain reaction) e PCR em tempo real, que são métodos 

com maior aplicabilidade na investigação epidemiológica e pesquisas, contribuindo na 

compreensão de aspectos moleculares associados ao vírus (WHO 2009, Peeling et al. 2010). 

Para tipagem molecular do vírus, a metodologia mais difundida para pesquisa e diagnóstico é 

a descrita por Lanciotti et al. (1992), que permite a identificação do sorotipo viral a partir de 

uma reação semi-nested multiplex RT-PCR a partir da região de junção C/prM. Com o 

desenvolvimento das tecnologias para sequenciamendo para ácidos nucleicos, diferentes 

regiões genômicas passaram a ser utilizadas para caracterização molecular do vírus (Twiddy 

et al. 2002, Wittke et al. 2002, Rico-Hesse 2003, Klungthong et al. 2008, Amarilla et al. 2009, 

Costa et al. 2012) recebendo o gene da proteína E destaque, por apresentar amplitude de 

informações em estudos epidemiológicos, filogenéticos e moleculares (Wittke et al. 2002, 

Rico-Hesse 2003, Amarilla et al. 2009, Klungthong et al. 2008). 
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Ainda, a presença do vírus pode ser demonstrada por meio da identificação da 

proteína NS1, uma proteína não estrutural altamente conservada que, durante a fase aguda da 

infecção, passa a ser expressa na superfície das células infectadas e também é secretada para a 

circulação sanguínea onde pode ser identificada (Alcon et al. 2002, Libraty et al. 2002). A 

pesquisa desta proteína tem sido bastante utilizada em testes de diagnóstico, existindo 

protocolos disponíveis comercialmente utilizando-se reações com princípios imunoenzimático 

e imunocromatográfico (WHO 2009, Peeling et al. 2010). 

Após o sexto dia da doença, inicia-se o surgimento da resposta imunológica 

(WHO 2009, Peeling et al. 2010). Nessa fase, os testes sorológicos para identificação de 

anticorpos tornam-se mais adequados. O diagnóstico sorológico é comumente feito pela 

detecção de anticorpos de classe M (IgM) específicos, por teste imunoenzimático de captura 

(Mac-ELISA). A IgM aparece logo após o término da febre e começa a diminuir após dois 

meses, quando pode-se observar o surgimento de anticorpos da classe IgG. Os métodos 

sorológicos clássicos podem também ser utilizados e dependem da demonstração do aumento 

em quatro ou mais vezes do título de anticorpos detectados por inibição da hemaglutinação 

(IH), fixação de complemento (FC) ou neutralização (NT). A principal limitação dos testes 

baseados na captura de anticorpos é a não diferenciação entre os sorotipos virais do dengue, 

assim como a possibilidade de ocorrer a imunoreatividade cruzada com outros flavivírus 

(Blacksell et al. 2006, WHO 2009). 

 

1.1.6 Prevenção e Controle 

A prevenção e o controle para diminuir a propagação viral do DENV baseiam-se 

principalmente no combate ao vetor, o Aedes aegypti, com eliminação de fontes de água 

peridomésticas e aplicações de inseticidas (Tauil 2001). Esta estratégia teve sucesso em locais 

neotropicais de 1950-1970, durante as campanhas com o objetivo de eliminação dos casos de 

febre amarela, mas não se manteve, sendo o A. aegypti posteriormente encontrado como 

reinfestação em áreas neotropical e semineotropical, o que levou à reintrodução do DENV 

nessas regiões (Monath 1994, Gubler 1998). 

Em todo o mundo, mudanças nos estilos de vida têm favorecido o aumento da 

densidade populacional do A. aegypti, fornecendo locais para reprodução de larvas para 

espécies antropofílicas e peridomésticas. O intenso processo de globalização e aumento do 

tráfego aéreo resultou no movimento de estirpes do vírus entre os focos de transmissão, 

proporcionando oportunidades para a infecção sequencial das populações por dois ou mais 
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sorotipos, resultando em um aumento da incidência de casos graves da dengue em muitas 

áreas (Tauil 2001, Guzman et al. 2010, Nunes et al. 2014). 

O desenvolvimento de uma vacina contra o DENV tem se mostrado desafiador 

para obtenção de proteção contra os quatro sorotipos com uma resposta imune equilibrada. A 

abordagem mais comum em pesquisas que visam uma vacina para o vírus dengue é através da 

tecnologia recombinante. Várias vacinas candidatas surgiram nas últimas décadas (Guy et al. 

2010, Azevedo et al. 2011, Sabchareon et al. 2012, Dayan et al. 2013, Huang et al. 2013) e 

atualmente, algumas das vacinas propostas encontram-se em fase de ensaios clínicos. A 

vacina candidata em fase mais avançada de desenvolvimento é a vacina tetravalente para 

dengue da Sanofi-Pasteur (ChimeriVax - CYD-TDV, Sanofi, Lyon, France), que tem passado 

por uma extensa fase pré-clínica, clínico e de desenvolvimento industrial (Guy et al. 2010, 

Sabchareon et al. 2012). Essa vacina passou por grandes estudos de fase III na Ásia e na 

América Latina, que demonstraram que a vacina protege contra a doença, protegendo contra 

os quatro sorotipos, diminuindo os casos graves e o risco de internações (Capeding et al. 

2014, Villar et al. 2015). 

Com a ausência de drogas antivirais eficazes disponíveis para o tratamento de 

infecções causadas pelo dengue e de vacinas licenciadas para uso (Guy & Almond 2008, 

Mahoney 2014), as estratégias de controle ao vetor permanecem como principal medida para 

a diminuição da transmissão da infecção. 

 

1.1.7 Epidemiologia do Dengue no Brasil 

A primeira epidemia documentada clínica e laboratorialmente no Brasil ocorreu 

em 1981-1982, em Boa Vista, Roraima, causada pelos sorotipos 1 e 4 (Osanai 1983). Em 

1986-1987, o DENV-1 invadiu o Sudeste (Rio de Janeiro e Minas Gerais) e Nordeste 

(Alagoas, Ceará, Pernambuco, Bahia), iniciando um processo de intensa dispersão viral, com 

epidemias que atingiram progressivamente todas as regiões brasileiras (Schatzmayr et al. 

1986, Figueiredo et al. 1990). Entre 1990 e 2002, foram notificados casos de DENV-1 em 

diversas localizações do território brasileiro (Vasconcelos et al. 1995, Santos et al. 2002, 

Feres et al. 2006). 

Em 1990-1991 ocorreu a entrada do DENV-2 no Rio de Janeiro (Nogueira et. al. 

1991), seguido pelo DENV-3 em 2001 (Nogueira et al. 2001) que rapidamente se espalhou 

por outras regiões do Brasil (Feres et al. 2006, Araújo et al. 2012). No período de 2007 a 

2009, ocorreu uma alteração no sorotipo predominante, com a substituição do DENV-3 pelo 
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DENV-2, causando epidemias em diversos locais do Brasil (Oliveira et al. 2010, Romano et 

al. 2010). 

Em 2008 o DENV-1 voltou a causar surtos no país, passando a ser o sorotipo 

predominante no estado de Roraima, sendo observado a cocirculação dos sorotipos 1, 2 e 3 

em todo o país (BRASIL 2008). No mesmo ano, o DENV-4 foi isolado em três pacientes de 

Manaus, Amazonas, sugerindo novamente a reintrodução desse sorotipo (Melo et al. 2009), 

sendo o mesmo, posteriormente difundido para diferentes regiões geográficas do Brasil 

(Souza et al. 2011, Temporão et al. 2011). 

Em Goiás, o DENV foi identificado pela primeira vez em 1994, com a 

identificação dos DENV-1, DENV-2, DENV-3 até 2003 (Feres et al. 2006). Em 1994 ocorreu 

a primeira epidemia de dengue em Goiânia causada pelo DENV-1, e nos anos posteriores 

foram identificados casos em municípios do interior do estado, indicando a interiorização e 

disseminação do vírus. Em 1999 indentificou-se pela primeira vez em Goiânia o DENV-2, 

que passou a cocircular com o DENV-1. O DENV-3 foi identificado pela primeira vez em 

2003, e no ano seguinte foi o sorotipo predominante entre os pacientes infectados pelo vírus, 

permanecendo assim até 2007, quando o DENV-2 voltou a predominar (Feres et al. 2006, 

Maciel et al. 2008, Castro et al. 2010). 

Na epidemia de 2013, o Ministério da Saúde do Brasil confirmou a circulação dos 

quatro sorotipos, sendo registrado o maior número de casos notificados da doença na história 

do Brasil. O cenário foi composto pela maior prevalência de DENV-4 seguido pelo DENV-1 

com a concentração da maioria dos casos notificados em oito estados (Mato Grosso do Sul, 

Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Mato Grosso e Espírito Santo) 

(BRASIL 2014b). Atualmente, o Brasil caracteriza-se por uma ampla distribuição do DENV 

(Messina et al. 2014, Villabona-Arenas et al. 2014), sendo registrados 224.101 casos 

notificados de dengue até a semana epidemiológica (SE) 9 (01/03/15 a 07/03/15), com maior 

índice de incidências nas regiões Sudeste e Centro-Oeste (BRASIL 2015), o que demonstra a 

importância do monitoramento contínuo, uma vez que o vírus continua circulando com um 

número importante de casos notificados. 

 

1.2 Características Biomoleculares do Vírus Dengue 

 

1.2.1 Classificação e Estrutura Molecular 

O vírus Dengue está classificado no gênero Flavivirus, pertencente à família 

Flaviviridae, que ainda possui dois gêneros: Pestivirus e Hepacivirus. O DENV apresenta-se 



11 

 

 

classificado em quatro sorotipos geneticamente relacionados, mas antigenicamente distintos 

(DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4) (Costa et al. 2012, ICTV 2013) (Figura 1), 

circulando concomitantemente em diferentes regiões do globo (Guzman et al. 2010, Messina 

et al. 2014). Ainda, análises moleculares classificam cada sorotipo em genótipos (Rico-Hesse 

1990, Vasilakis et al. 2007, Araújo et al. 2009, Kukreti et al. 2009, Costa et al. 2012). 

 

 

Figura 1. Família Flaviviridae: Árvore filogenética da família Flaviviridae baseada no método de 

neighbor-joining usando o gene da RNA polimerase RNA dependente (RpRd). Na árvore, são 

mostrados os membros do gênero Flavivirus, Pestivirus e Hepacivirus. 

Fonte: Lindenbach et al. (2013). 

 

A partícula infectante do vírus apresenta morfologia esférica com 

aproximadamente 50 nanômetros (nm) de diâmetro, sendo envolta por um envelope viral 

formado por uma bicamada lipídica. O vírus apresenta sedimentação entre 170 e 210S 

(unidade de Svedberg) e possui uma densidade de flutuação de 1,19 a 1,23 g/cm3, dependendo 

da composição lipídica da partícula, que pode variar de acordo com o hospedeiro (Kuhn et al. 

2002, Lindenbach et al. 2013). 
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Figura 2. Organização estrutural do vírus Dengue: Proteínas E (Envelope), M (Membrana), C 

(Capsídeo) contendo em seu interior o RNA (Genoma viral). 

Fonte: http://viralzone.expasy.org/ (adapatado). 

 

Ancorados à bicamada lipídica, encontra-se a proteína do envelope (E), a proteína 

de membrana (M) e pequenos resíduos de proteína pré-membrana (prM) (Figura 2) 

(Chambers et al. 1990, Zhang et al. 2003). A proteína E é o principal componente da 

superfície do vírion, sendo associada a várias atividades biológicas. Ela participa na 

montagem do vírus, atua como uma proteína de ligação interagindo com receptores celulares 

(em ambos os hospedeiros, mosquito e humano) e representa o principal alvo de anticorpos 

neutralizantes, caracterizando-se assim como uma proteína de alto poder antigênico 

(Chambers et al. 1990, Jaiswal et al. 2003, Wahala et al. 2009, 2012). A arquitetura molecular 

dessa glicoproteína é essencial para a infecção viral e qualquer alteração conformacional 

reflete na superfície da partícula (Modis et al. 2003, Rey 2013). A proteína M é derivada de 

uma clivagem proteolítica, por proteases de origem celular, a partir da proteína prM 

(Lindenbach & Rice 2001) e encontra-se ancorada à bicamada lipídica. Sua principal função é 

proteger a proteína E de possíveis alterações durante o processamento da partícula viral 

(Henchal & Putnak 1990, Stocks & Logibs 1998, Lindenbach & Rice 2003, Zhang et al. 

2003). 

O envelope viral envolve o capsídeo icosaédrico formado pela proteína do 

capsídeo (C) que associado ao RNA genômico do vírus, constitui o nucleocapsídeo. A 

principal função da proteína C é assegurar a montagem da partícula viral, onde o RNA viral e 

os dímeros proteicos associam-se para a formação final do nucleocapsídeo (Henchal & Putnak 

1990, Ferlenghi 2001, Ma et al. 2004). 
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A função da maior parte das proteínas não estruturais do DENV não foi ainda 

totalmente elucidada. A proteína NS1 localiza-se nas regiões de replicação do genoma viral 

junto ao dsRNA (double - stranded RNA – intermediário replicativo), atuando como cofator 

na replicação do material genético. Essa proteína induz a produção de anticorpos (Valdés et 

al. 2000), podendo estar presente na superfície celular ou ser secretada pela célula infectada 

(Winkler et al. 1989, Chambers et al. 1990, Alcon et al. 2002, Libraty et al. 2002). 

A proteína NS2A associa-se ao complexo de replicação do material genético 

(Westaway et al. 2003) e é antagonista dos interferons α e β através da inibição da sinalização 

gerada pelos mesmos (Mackenzie et al. 1998, Leung et al. 2008). A proteína NS2B forma um 

dímero com a NS3 e age como cofator para a serina endopeptidase NS2B-NS3 (Henchal & 

Putnak 1990, Falgout et al. 1991). 

A NS3 é a proteína não estrutural mais estudada dos Flavivírus, uma vez que 

desempenha funções essenciais no ciclo replicativo dos mesmos e constitui um alvo potencial 

de terapias antivirais. Essa proteína é caracterizada na literatura como uma proteína 

multifuncional e que além da atividade de serina-protease, desempenha outras três atividades, 

a de helicase, RNA trifosfatase (Chambers et al. 1990) e nucleotídeo trifosfatase (nucleotide 

triphosphatase, NTPase) (Wengler et al. 1991, Clyde et al. 2006, Lindenbach et al. 2007). 

As proteínas NS4A e NS4B são pouco estudadas pela comunidade científica, com 

a proteína NS4A sendo implicada como tendo funções no rearranjo de membranas 

intracelulares que facilitaria a síntese de RNA e na montagem da partícula viral, enquanto 

NS4B interage com a proteína NS3, desempenhando um papel na replicação além de bloquear 

a transdução de sinal induzida por interferon alfa ou beta e gama (IFNα/β e γ) (Perera & Kuhn 

2008), assim como NS2A e NS2B em menor grau (Muñoz-Jordán et al. 2003, Clyde et al. 

2006). 

A proteína NS5 é a mais conservada entre os Flavivírus, apresentando função de 

metiltransferase e RNA polimerase RNA dependente (RpRd). Essa proteína ainda é capaz de 

induzir a transcrição e secreção de IL-8, colaborando com a propagação viral no hospedeiro 

através do recrutamento de células inflamatórias para o sítio de infecção (Ackermann & 

Padmanabhan 2001, Medin et al. 2005). Mutações que ocorrem no gene codificador dessa 

proteína pode ter efeito significativo na replicação, tradução, maturação e infectividade do 

vírus (Pryor et al. 2007, Klungthong et al. 2008). 
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1.2.2 Genoma Viral 

O genoma viral é constituído por uma molécula linear de RNA com polaridade 

positiva (+ssRNA) de aproximadamente 11 kilobases (Kb) de comprimento (sedimentação, 

42S) (Chambers et al. 1990, Lindenbach et al. 2013). Apresenta um nucleotídeo modificado 

denominado cap (7 metil guanosina) na extremidade 5’ (5’ - m7GpppAmpNpN – 3’) (Iglesias 

& Gamarnik 2011) que é responsável por estabilizar o ácido nucleico viral, iniciar a tradução 

das proteínas virais e por inibir a defesa antiviral do hospedeiro (Iglesias & Gamarnik 2011, 

Lindenbach et al. 2013). 

O genoma possui uma única Região de Leitura Aberta (RLA, ~3400 códons), a 

qual codifica para um polipeptídeo de aproximadamente 3400 aminoácidos. Este é clivado por 

proteases celulares e virais, para dar origem às três proteínas estruturais (capsídeo - C, 

envelope – E, e precursora de membrana - prM), assim como sete não estruturais (NS) (NS1, 

NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B e NS5) (Figura 3). Estudos demonstram que os genes que 

possuem atividades biológicas e/ou estruturais importantes para o vírus apresentam 

sequências com maior percentual de identidade quando comparado com os demais, sendo as 

regiões mais conservadas da RLA localizadas nos genes das proteínas E, NS3 e NS5 (Murthy 

et al. 1999, Allison et al. 2001, Egloff et al. 2002, Modis et al. 2004, Xu et al. 2005, Moureau 

et al. 2015). Khan et al. (2008) demonstraram que essas sequências conservadas apresentam 

uma notável estabilidade ao longo do processo evolutivo do vírus, sendo as mesmas 

consideradas improváveis de divergir significativamente em isolados emergentes no futuro e 

representam alvos atraentes para o desenvolvimento específico de compostos anti-virais, 

vacinas candidatas e para estudos moleculares (Khan et al. 2008, Klungthong et al. 2008). A 

RLA é flanqueada pelas regiões 5’ e 3’ não codificantes (5’UTR/3’UTR) (Figura 3) 

(Chambers et al. 1990, Lindenbach et al. 2013) que possuem elementos essenciais que 

modulam a função do RNA viral (Iglesias & Gamarnik 2011). 

A extremidade 5’UTR (~100 nucleotídeos) contém dois domínios de RNA com 

funções distintas durante a síntese do RNA viral. O primeiro domínio possui ~70 nucleotídeos 

e dobra-se em uma longa estrutura em forma de grampo que tem sido indicado como 

promotor para iniciar a replicação do RNA através da ligação à RpRd (Filomatori et al. 2006, 

Yu et al. 2008, Iglesias & Gamarnik 2011). O segundo domínio possui uma pequena estrutura 

em forma de grampo que contém sequências de interação RNA-RNA de alta afinidade 

(Alvarez et al. 2005). Os dois domínios são separados por uma sequência oligo(U), com 

função de espaçador entre os dois stem-loops (Lodeiro et al. 2009). Estudos realizados 

comparando diferentes flavivírus demonstram que estruturas secundárias presentes na região 
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5’UTR mantém-se conservadas (Brinton & Dispoto 1988, Mandl et al. 1993, Gritsun & Gould 

2007). 

Por outro lado, a 3’UTR (~450 nucleotídeos) pode ser dividida em três domínios. 

O domínio I está localizado logo após o códon de parada (Alvarez et al. 2005) e é considerado 

a região mais variável em termos de identidade e tamanho entre os sorotipos. O domínio II 

apresenta um estado moderado de conservação e compreende vários motivos hairpin. Embora 

as estruturas assumidas pelo RNA dentro dos domínios I e II sejam dispensáveis para a 

replicação dos vírus, essas estruturas são utilizadas pelos vírus como enhancers na replicação 

(Alvarez et al. 2005, Iglesias & Gamarnik 2011, Lindenbach et al. 2013). O domínio III é a 

região mais conservada e possui sequências responsáveis pela interação RNA-RNA de alta 

afinidade entre as extremidades do genoma (Hahn et al. 1987). 

A presença de sequências conservadas para o DENV e outros flavivírus com 

repetições invertidas nas extremidades do genoma é responsável por interações RNA-RNA, 

causando a circularização do genoma (Hahn et al. 1987, You & Padmanabhan 1999, 

Khromykh et al. 2001, Thurner et al. 2004, Alvarez et al. 2005, Gritsun & Gould 2007). O 

significado dessa estrutura durante a replicação viral ainda não está completamente 

compreendido (Friebe et al. 2010). Essas regiões de complementariedade presente nas 

extremidades do genoma do vírus têm sido apontadas como fundamentais para a manutenção 

do processo de replicação do material genético (Alvarez et al. 2005). Esse processo de 

circularização que ocorre no RNA do DENV é similar ao que ocorre no mRNA de eucariotos, 

onde possuem como função principal a garantia de estabilidade da molécula. Ainda, a 3’UTR 

interage com várias proteínas importantes, incluindo as proteínas virais NS2A, NS3, NS5 

(RpRd) e o fator de elongação da tradução (EF1a) de origem celular (Lindenbach et al. 2013). 

 

 

Figura 3. Organização genômica do vírus Dengue: proteínas estruturais (C, prM, E) e não estruturais 

(NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B e NS5) flanqueadas pelas regiões 5’ e 3’UTR. 

Fonte: Guzman et al. (2010). 

 

1.2.3 Sorotipos, Genótipos e Linhagens 

O DENV é classificado em quatro sorotipos imunologicamente distintos, porém 

geneticamente relacionados (DENV-1-4). Estudos realizados na década de 70 mostraram a 
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existência de variação antigênica dentro dos DENV-3, onde isolados de Porto Rico 

mostraram-se antigenicamente diferentes aos da Ásia (Russell & McCown 1972). 

Posteriormente, o método de “RNA fingerprinting” foi usado para identificação do sorotipo 

viral e para análises antigênicas dentro de cada sorotipo (Repik et al. 1983, Trent et al. 1983). 

Com o desenvolvimento das metodologias de sequenciamento para ácidos 

nucleicos, os estudos de diversidade genética introduziram a classificação em grupos 

genômicos ou genótipos para o DENV, inicialmente usando sequências nucleotídicas 

correspondentes à região de junção E/NS1 com 240pb (Rico-Hesse 1990). Desde então, 

estudos de genotipagem têm se expandido, com a maioria das avaliações recentes 

contemplando o gene E (1485pb) (Lanciotti et al. 1997, Rico-Hesse et al. 1997, 1998, Twiddy 

et al. 2002, Klungthong et al. 2008, Araújo et al. 2009, Costa et al. 2012). Neste contexto, 

para um determinado sorotipo, a sequência das bases apresenta-se bem conservada para o 

gene E, com um grau de similaridade entre 90% e 96% (Chu et al. 1989, Lewis et al. 1993, 

Lanciotti et al. 1994, 1997, Goncalvez et al. 2002), enquanto que entre sorotipos esta 

similaridade é, em geral, de 60-70%. Esta característica permite então, a identificação dos 

quatro sorotipos distintos por meio de métodos imunológicos baseados na resposta 

imunológica à proteína E, e ainda, permite a caracterização genotípica com o uso de métodos 

moleculares para caracterização do vírus (Westaway & Blok 1997, Klungthong et al. 2008). 

Estudos filogenéticos têm demonstrado a existência de grupos monofiléticos bem 

definidos dentro de cada sorotipo viral, os quais, com base na diversidade genética e 

distribuição geográfica, são definidos como genótipos (Rico-Hesse 1990, Vasilakis et al. 

2007, Araújo et al. 2009, Kukreti et al. 2009, Costa et al. 2012). Para DENV-1 e DENV-2, 

cinco e seis genótipos têm sido descritos, respectivamente (Rico-Hesse 1990, Twiddy et al. 

2002, Villabona-Arenas & Zanotto 2013), enquanto que DENV-3 possui cinco genótipos 

(Lanciotti et al. 1994, Araújo et al. 2009) e DENV-4 têm sido subdividido em quatro 

genótipos (Lanciotti et al. 1997, Weaver & Vasilakis 2009, Villabona-Arenas et al. 2011). 

Estudos demonstram a existência de clados dentro de cada genótipo do vírus, 

sugerindo a adoção do termo linhagem, usado para designar os vírus agrupados em clados 

abaixo do nível genótipo, com base especialmente na distribuição cladal e/ou aglomeração 

geográfica com uma distribuição espacial/temporal bem definida (Myat et al. 2005, Kukreti et 

al. 2009, Méndez et al. 2010, Santos et al. 2011, Figueiredo et al. 2014). A ausência de 

sobreposição de genótipos para a maioria dos sorotipos pode promover a diversificação de 

linhagens virais refletidas pelo acúmulo de polimorfismos geograficamente estruturados (ou 

seja, sinapomorfias regionais) (Villabona-Arenas & Zanotto 2011). Embora a existência de 
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linhagens seja demonstrada pela literatura, os processos evolutivos que controlam a 

epidemiologia, a distribuição e o padrão de dispersão viral não são totalmente compreendidos 

pela comunidade científica. 

 

1.2.4 Filogeografia do DENV 

As origens do DENV têm sido objeto de especulação durante décadas, entretanto, 

relações filogenéticas entre o DENV e outros flavivírus permanecem obscuras, pois estirpes 

relacionadas ao DENV ocorrem em vários continentes. Neste contexto, apesar desta origem 

evolutiva incerta (Holmes & Burch 2000), alguns autores afirmam que o vírus teria evoluído a 

partir de estirpes silvestres, sendo sua origem atribuída à África ou Ásia (Smith 1956, 

Christophers 1960, Powell et al. 1980, Gluber 1998, Wang et al. 2000, Holmes & Burch 2000, 

Diallo et al. 2005). 

Conforme referido anteriormente, o DENV possui quatro sorotipos 

antigenicamente distintos e dentro dos mesmos, existem grupos filogenéticos bem definidos, 

os quais, com base na diversidade genética e distribuição geográfica, são definidos como 

genótipos (Rico-Hesse 1990, Vasilakis et al. 2007, Araújo et al. 2009, Kukreti et al. 2009, 

Costa et al. 2012). Inicialmente, para todos os genótipos houve uma fase inicial de invasão 

caracterizada por um aumento da diversidade genética, que coincidiu com os primeiros casos 

confirmados de cada genótipo em regiões específicas, sendo os mesmos mantidos em escala 

espacial até a década de 1970, a qual é definida pela estabilidade do genótipo e ausência de 

variabilidade em uma mesma região (Araújo et al. 2009, Villabona-Arenas & Zanotto 2011, 

2013, Messina et al. 2014). Após este período, estudos mostraram um aumento na frequência 

de substituições, o que pode ser reflexo de mudanças na prevalência dos sorotipos circulantes, 

bem como pelo aumento da dispersão do mosquito vetor (Worobey et al. 1999, Messina et al. 

2014). Houve, no entanto, centros de dispersão viral que foram envolvidos repetidamente no 

fluxo gênico com locais mais distantes (Méndez et al. 2010, Allicock et al. 2012). A partir da 

década de 1990, observa-se uma oscilação no padrão de dispersão viral, com fases de alta 

prevalência e períodos estacionários, sendo esse processo moldado por substituições cladais, 

resultando em aumento da diversidade viral (Thu et al. 2004, Zhang et al. 2005, Méndez et al. 

2010, Allicock et al. 2012, Costa et al. 2012, Villabona-Arenas & Zanotto 2013). 

A sobreposição entre genótipos de um mesmo sorotipo em uma mesma 

localização geográfica é um evento raro e pouco compreendido (Araújo et al. 2009, Costa et 

al. 2012, Villabona-Arenas & Zanotto 2011, 2013). Possivelmente, a competição entre 

genótipos, e/ou diferenças regionais na competência vetorial para cada genótipo podem estar 
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envolvidos (Armstrong & Rico-Hesse 2001, A-Nuegoonpipat et al. 2004, Cologna et al. 2005, 

Anderson & Rico-Hesse 2006). Outra possível explicação para os padrões observados pode 

envolver a neutralização viral por imunidade cruzada entre isolados intimamente relacionadas 

em função de uma população humana pré-exposta. Isto permite a co-circulação de sorotipos 

distintos, mas dificulta a de genótipos, devido a uma redução no número de hospedeiros 

humanos suscetíveis disponíveis para níveis abaixo do necessário para sustentar epidemias 

significativas (Adams et al. 2006). 

Entretanto, para DENV-2 a sobreposição é um evento frequente, sendo 

documentado na China, Tailândia, Malásia, Sri Lanka, nas ilhas do Pacífico, Vietnã, nas 

Américas e no Caribe (Twiddy et al. 2002), em muitos casos com genótipos contemporâneos, 

indicando que os diferentes genótipos desse sorotipo cocirculam em populações individuais, 

proporcionando assim oportunidades para recombinação intrasorotípica (Holmes et al. 1999, 

Worobey et al. 1999, Tolou et al. 2001, Uzcategui et al. 2001). 

 

1.2.5 Origem e distribuição geográfica do vírus Dengue 

Tem sido postulada que a origem do ancestral comum mais recente (Time to the 

Most Recent Common Ancestor - Tmrca) do DENV teria ocorrido a cerca de 1000 anos atrás, a 

partir de um ciclo infeccioso envolvendo primatas não-humanos e mosquitos. A transmissão 

para seres humanos teria seguido por caminhos independentes para todos os quatro tipos do 

vírus a apenas algumas centenas de anos atrás (Zanotto et al. 1996, Wang et al. 2000, Holmes 

& Twiddy 2003, Costa et al. 2012). Inferências genealógicas apontam a origem do DENV 

(estado ancestral) ao continente asiático para todos os sorotipos (Costa et al. 2012), sendo a 

mesma consistente com a ocorrência geográfica do ciclo silvestre dos DENVs 1-4 na região 

(Vasilakis et al. 2011). 

História evolutiva do DENV-1 – O DENV-1 apresenta Tmrca entre 102 a 109 anos 

atrás (Costa et al. 2012, Villabona-Arenas & Zanotto 2013), sendo atualmente propostos 

cinco genótipos bem estabelecidos (Goncalvez et al. 2002, Weaver & Vasilakis 2009) com 

Tmrca para cada genótipo com valores semelhantes (~72,5 anos). Os genótipos I, IV e V têm 

sido considerados de maior relevância, enquanto os genótipos II e III são considerados 

extintos (Costa et al. 2012, Villabona-Arenas & Zanotto 2013). 

O genótipo I está restrito ao continente asiático, com regiões de incursão na 

península arábica. O centro mais provável para difusão viral é a Tailândia que, em associação 

às áreas adjacentes, constitui a provável região disseminadora do genótipo I (Villabona-

Arenas & Zanotto 2013). Nas últimas décadas, o número de casos de infecção por DENV-1 
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genótipo I aumentou de forma constante na região (Kantachuvessiri 2002, Raghwani et al. 

2011, Villabona-Arenas & Zanotto 2013). 

O genótipo IV está associado à Ásia e regiões do Pacífico, com uma incursão no 

Oceano Índico, Américas e Austrália. A área mais provável para difusão do vírus seria as 

Filipinas, sendo difundido posteriormente para regiões do pacífico e Américas. No entanto, a 

Indonésia tem sido descrita como localização dominante em toda a filogenia, sendo a fonte 

provável para dispersão para toda a região, além de países do oceano índico (Kantachuvessiri 

2002, Villabona-Arenas & Zanotto 2013). Atualmente, o sudeste asiático e pacífico ocidental 

têm vivenciado surtos de DENV-1 por este genótipo, o qual tem sido comum na região (Chen 

& Vasilakis 2011, Mizuno et al. 2012). 

O genótipo V encontra-se distribuído amplamente nas Américas, sendo atribuído 

ao Caribe como epicentro para a difusão viral, principalmente para a América Latina. Por 

análise filodinâmica, foi postulada a introdução deste genótipo aproximadamente em 1971 no 

Caribe, sendo posteriormente difundido para Granada, México e países vizinhos (Méndez et 

al. 2010, Allicock et al. 2012, Villabona-Arenas & Zanotto 2013). Essa introdução foi oriunda 

de isolados do Sudeste Asiático, sendo os isolados de ambas as regiões intimamente 

relacionados no contexto temporal. Uma segunda teoria sugere que a disseminação teria 

ocorrido a partir do Sudeste Asiático para as Ilhas Virgens Britânicas e, de lá para o Brasil, 

entretanto esta é pouco creditada pela comunidade científica (Kantachuvessiri 2002, 

Villabona-Arenas & Zanotto 2013). 

O DENV-1 foi identificado pela primeira vez em 1977 no continente americano 

(Wilder-Smith & Gubler 2008, Mendéz et al. 2010, Allicock et al. 2012) sendo rapidamente 

disseminado pelos outros países do continente (Messina et al. 2014) e entre 1995-2007, a 

Organização Pan-Americana da Saúde atribuiu ao DENV-1 e 2 como os sorotipos mais 

frequentes do continente (San Martín et al. 2010). 

História evolutiva do DENV-2 – O DENV-2 apresenta seis genótipos bem 

definidos (Twiddy et al. 2002, Salda et al. 2005, Chen & Vasilakis 2011) que apresentam 

forte estrutura temporal. Em comparação aos demais sorotipos, o DENV-2 apresenta o tempo 

de coalescência mais antigo, com as análises de Tmrca indicando 308 anos atrás, tanto para 

isolados silvestres quanto humanos (Costa et al. 2012). Este dado sugere que este sorotipo 

teria sido o primeiro a desenvolver o ciclo de transmissão sustentada entre humanos (Holmes 

& Twiddy 2003, Costa et al. 2012). A presença de vários genótipos em populações 

individuais é uma ocorrência comum para o DENV-2, sendo documentado na China, 
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Tailândia, Malásia, Vietnã, nas Américas e Caribe, Sri Lanka, e as ilhas do Pacífico (Twiddy 

et al. 2002, Costa et al. 2012). 

O genótipo Americano/Asiático é representado por isolados americanos 

principalmente da América do Sul (Brasil, Porto Rico, Colômbia, Venezuela) e América 

Central (Nicarágua) e um subgrupo com isolados do sudeste asiático (Vietnã, Camboja, 

Tailândia, Taiwan e Mianmar) (Twiddy et al. 2002, Romano et al. 2010, Costa et al. 2012, 

Méndez et al. 2012, Nunes et al. 2014). Isolados encontrados em frequência maior no 

continente asiático dividem-se em dois genótipos distintos (Genótipo asiático I e II), sendo o 

primeiro genótipo representado por isolados da Tailândia e Malásia, enquanto o segundo 

possui isolados do Vietnã, Taiwan, Filipinas, China e Sri Lanka (Twiddy et al. 2002). O 

genótipo cosmopolita possui uma ampla distribuição geográfica e apresenta isolados no 

pacífico como Austrália e Ilhas Cook, asiáticas e africanas da Arábia Saudita, Seicheles, 

Gana, Somália e Uganda e isolados americanos do México (1988) e Suriname (1996) 

(Twiddy et al. 2002, Costa et al. 2012). O “genótipo IV” é descrito como Genótipo 

Americano e representa um conjunto de isolados do continente americano como Peru e Porto 

Rico, e ainda representa isolados da Oceania como Tonga e asiáticas como Índia isoladas 

entre 1950 e 1970 (Rico-Hesse 1990, Rico-Hesse et al. 1997, Twiddy et al. 2002, Costa et al. 

2012). O último genótipo é representado por um cluster com isolados do ciclo silvestre da 

Malásia encontrados em 1970 e 2008 (Twiddy et al. 2002, Costa et al. 2012). 

História evolutiva do DENV-3 – para o DENV-3 foram estabelecidos cinco 

genótipos com Tmrca variando entre 109 e 116 anos atrás (Lanciotti et al. 1994, Wittke et al. 

2002, Araújo et al. 2009), os quais apresentam clados com uma forte subdivisão geográfica 

sem evidência significativa de cocirculação de genótipos distintos em uma única localidade 

(Araújo et al. 2009). Inferências genealógicas apontam como estado ancestral e ponto de 

dispersão do DENV-3 à Indonésia, sendo posteriormente difundido para várias áreas do globo 

(Araújo et al. 2009). 

O genótipo I está restrito ao Sudeste Asiático, com isolados circulantes na 

Indonésia e Malásia, com grupos monofiléticos bem sustentados isolados no Pacífico Sul, 

Filipinas, e Timor Leste. O genótipo II está restrito à Tailândia, com regiões de incursão em 

outros países do Sudeste Asiático. O genótipo III é composto por clados com localizações 

bem definidas no Sri Lanka, com isolados individuais em regiões do pacífico, África e Ásia 

Ocidental (Araújo et al. 2009). Além disso, a partir de 1994 todas as sequências americanas 

agruparam em um único grupo monofilético, sendo sugestivo de uma única introdução deste 

genótipo no continente (Messer et al. 2002, Peyrefitte et al. 2005, Rodriguez-Roche et al. 
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2005, Aquino et al. 2006, Diaz et al. 2006, Araújo et al. 2009). O cluster americano possui 

isolados na América Central e América do Sul (Araújo et al. 2009). O genótipo IV é 

composto por isolados que circularam em Porto Rico entre os anos 1960-1970. O genótipo V 

é representado por isolados circulantes nas Filipinas, sendo a mais antiga identificada como 

DENV-3 em 1956, com isolados asiáticos encontrados até a década de 1980 (Araújo et al. 

2009). Os genótipos IV e V são genótipos considerados extintos, enquanto que os três 

primeiros constituem os principais genótipos de DENV-3, sendo sua diversidade atual 

moldada nos últimos 30-40 anos, coincidindo com os primeiros casos de epidemias de grande 

escala com quadros de DHF/DSS na Ásia (Araújo et al. 2009). 

História evolutiva do DENV-4 – O DENV-4 apresenta quatro genótipos bem 

difinidos com Tmrca variando entre 157 e 203 anos atrás (Twiddy et al. 2003, Villabona-

Arenas & Zanotto 2011, Costa et al. 2012). Usando métodos de inferência bayesiana para 

reconstrução das relações evolutivas e os padrões de dispersão espacial do DENV-4, 

Villabona-Arenas & Zanotto (2011) demonstraram que este sorotipo exibe a maior 

conservação genômica entre os outros três sorotipos. Inferências genealógicas apontam o 

estado ancestral do DENV-4 ao sudeste asiático, mais especificamente para a Malásia e 

Tailândia (Villabona-Arenas & Zanotto 2011). 

O DENV-4 é filogeneticamente separado em dois grupos principais. O primeiro 

compreende o genótipo I, com isolados nas Filipinas, Tailândia e Sri Lanka, e o genótipo II, 

associado a isolados da Indonésia, Polinésia francesa, e latino-americanas (Lanciotti et al. 

1997, Villabona-Arenas & Zanotto 2011). Os genótipos III e IV constituem grupos menores, 

sendo o genótipo III correspondente a isolados Tailandeses da década de 1990 e o genótipo IV 

a isolados silvestres (Klungthong et al. 2004, Villabona-Arenas & Zanotto 2011). 

O genótipo I possui o estado ancestral atribuído à Tailândia, sendo posteriormente 

espalhado para as Filipinas e países vizinhos. Para o genótipo II, o estado ancestral é atribuido 

à Indonésia, sendo posteriormente difundido para países vizinhos alcançando o sudoeste do 

pacífico. O mesmo evoluiu independentemente nas Américas e no Sudeste Asiático à ~30 

anos, com troca genética limitada entre ambos (Villabona-Arenas & Zanotto 2011). O 

genótipo II encontra-se amplamente difundido nas Américas desde sua introdução no Caribe 

na década de 1980 (Foster et al. 2003, Souza et al. 2011). 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Análises moleculares e filogenéticas demonstraram extensiva variabilidade 

genética do DENV, o que permitiu a classificação de diferentes genótipos dentro de cada 

sorotipo. Assim, a fixação de mutações benéficas podem levar à evolução do vírus, alterando 

a antigenicidade, a virulência ou tropismo pelos tecidos, e eventualmente, influenciando os 

padrões de transmissão do agente (Behura & Severson 2013). 

Neste contexto, estudos de evolução e epidemiologia molecular tornaram-se mais 

frequentes, sendo demonstrada a ocorrência de clados dentro de cada genótipo, sugerindo a 

adoção do termo “linhagem”, usado não oficialmente para designar os vírus agrupados em 

clados, em um táxon abaixo do nível de genótipo, com base especialmente na distribuição 

cladal ou aglomeração geográfica. Por essa razão, a caracterização genética do vírus tornou-se 

uma questão crucial para a compreensão de padrões de epidemia e propagação viral. 

Recentemente, tem sido sugerido que apesar da endemicidade de um sorotipo 

particular em uma localização geográfica definida por um longo período, diferentes clados 

virais podem estar envolvidos no período, determinando a substituição ou a circulação de 

múltiplas linhagens (Zhang et al. 2005, Raghwani et al. 2011, Figueiredo et al. 2014). 

Ademais, podemos destacar que o surgimento de novos sorotipos/genótipos/linhagens é um 

fator de risco para epidemias de dengue. Compreender o padrão de transmissão do dengue em 

populações endêmicas para o vírus é, portanto, fundamental para a implantação racional de 

atividades de controle do vetor e para o desenvolvimento de estratégias de intervenção. A este 

respeito, é crítico determinar a estrutura genética espacial do DENV em populações 

endêmicas. 

Neste cenário, o monitoramento do DENV é de grande relevância para a 

observação da difusão de isolados potencialmente virulentos, assim como avaliar o seu 

impacto sobre a população durante um surto (Santos et al. 2011, Behura & Severson 2013). 

No intuito de contribuir para um entendimento mais preciso, sobre o padrão molecular de 

circulação do DENV na cidade de Goiânia, este trabalho pretende, através de técnicas 

moleculares e análises filogenéticas, classificar e analisar o padrão filogenético de amostras 

isoladas. Ademais, estas análises podem permitir avanços na compreensão de processos que 

controlam esses eventos de evolução, os quais são pouco conhecidos em Goiânia, Goiás. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

 Investigar o padrão filogenético de amostras do vírus Dengue isoladas em Goiânia-

Goiás no período epidêmico 2012-2013, avaliando eventos associados à evolução do vírus. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar o percentual de identidade entre as sequências de DENV obtidas; 

 Identificar os genótipos e linhagens circulantes do DENV na cidade de Goiânia no 

período do estudo; 

 Sugerir o padrão de migração dos DENV isolados na cidade de Goiânia, Goiás, Brasil; 

 Identificar a presença de substituições de aminoácidos na proteína E dos DENV 

isolados. 
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4 MÉTODOS 

 

4.1 Material de Estudo 

 

O material de estudo foi constituído por amostras de soro previamente triadas em 

estudo preliminar de investigação epidemiológica para o DENV realizado no Laboratório de 

Virologia Humana - IPTSP/UFG. As amostras foram provenientes de indivíduos 

apresentando quadro clínico da infecção pelo vírus dengue, atendidas em unidades da rede 

pública de saúde da cidade de Goiânia, Goiás, durante o período epidêmico (Outubro/2012 a 

Maio/2013). A investigação prévia foi desenvolvida por Guimarães (2014), com a triagem 

molecular sendo realizada seguindo o protoloco para sorotipagem molecular estabelecido por 

Lanciotti et al. (1992) com modificações, e a identificação do antígeno NS1 e dos anticorpos 

específicos para DENV IgM e IgG, usando o ensaio imunocromatográfico Dengue Duo Test 

(Bioeasy), seguindo as instruções do fabricante. 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Humana do 

Hospital Materno Infantil (CEP-HMI) (Protocolo N° 17/12) (Anexo 1). O consentimento livre 

e esclarecido foi informado por escrito por todos os participantes da pesquisa. 

 

4.2 Extração do RNA Viral 

 

O ssRNA (single-stranded RNA) viral foi extraído utilizando-se o reagente 

TRIzol® (Life Technologies, Foster City, California, USA) seguindo as instruções do 

fabricante com modificações. Resumidamente, a partir de 300µL da amostra de soro (diluída 

1:2 em H2O livre de RNAse) adicionou-se 900µL do reagente TRIzol® e 240µL de 

clorofórmio para separação da fase aquosa contendo o RNA viral. Em seguida, à solução 

aquosa obtida após centrifugação, foram adicionados 600µL de álcool isopropílico para 

precipitação do material genético, seguindo-se lavagem com 1mL de etanol 75%. Após 

centrifugação, adicionou-se ao precipitado H2O livre de RNAse sendo incubado por 10 

minutos a 56°C. O RNA extraído serviu de molde para a confecção de cDNA e para 

realização da amplificação do gene E. 
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4.3 Transcrição Reversa 

 

A transcrição do RNA viral em cDNAs foi realizada usando 14µL da solução do 

RNA extraído. Resumidamente, foi utilizado Primer Randômico (PdN6 - Invitrogen® Life 

Techonologies, Foster City, California, USA) (0,04ng/µL), 2 mM de desoxirribonucleotídeos 

(dNTPs) (Invitrogen® Life Techonologies, Foster City, California, USA), 1 mM de cloreto de 

magnésio (MgCl2) (Invitrogen® Life Techonologies, Foster City, California, USA), 80U da 

enzima transcriptase reversa (MMLV - Invitrogen® Life Techonologies, Foster City, 

California, USA), 8U de enzima inibidora de RNAse (RNAseOUTTM – Invitrogen, Foster 

City, California, USA), Dithiothreitol (DTT) (2mM) (Invitrogen® Life Techonologies, Foster 

City, California, USA), tampão 5X –MgCl2 (Invitrogen® Life Techonologies, Foster City, 

California, USA), H2O livre de RNAse para o preparo da mistura de reação, acrescido pelo 

RNA viral, constituindo o volume final em 50µL. A reação foi processada em termociclador 

(Esco PCR Thermal Cyclers) usando um único ciclo nas temperaturas de 42ºC/5min seguido 

por 37°C/30min. 

 

4.4 Reação em Cadeia pela Polimerase (PCR) 

 

Para amplificação da região do gene E completo de amostras DENV-1 e parte do 

gene E de amostras DENV-4 positivas, foram utilizados pares de iniciadores descritos por 

Zheng et al. (2009) (Quadro 1) e Lanciotti et al. (1997) (Quadro 2), respectivamente, seguindo 

a estratégia de “primer walking” para DENV-1 (Figura 4). A reação de amplificação foi 

realizada separadamente para cada par de iniciadores. 

Para composição do sistema de reação foi utilizado o reagente GoTaq® Colorless 

Master Mix 2X (Promega corporation, Madison, Wisconsin, USA) (50 U/mL de Taq DNA 

polymerase, Reaction Buffer (pH 8.5), 400µM dATP, 400µM dGTP, 400µM dCTP, 400µM 

dTTP e 3mM MgCl2), água livre de nuclease, 0,32µM de cada iniciador, 3µL do cDNA, 

constituindo um volume final de 25µL. 

Para o DENV-1 a reação foi processada em termociclador (Esco PCR Thermal 

Cyclers) usando 94°C por 01 minuto seguido por amplificação em 40 ciclos de: 94°C/30s, 

(D1E1: 60°C, D1E2: 56°C, D1E3: 57°C)/40s e 72°C/1min, seguido por uma extensão final à 

72°C/10min. Para o DENV-4 a ciclagem utilizada foi de 94°C por 01 minuto seguindo 

amplificação por 40 ciclos de: 94°C/30s, 62°C/1min e 72°C/2min com extensão final à 

72°C/10min. 

http://www.escoglobal.com/thermal-cyclers.php
http://www.promega.com.br/resources/protocols/product-information-sheets/g/gotaq-colorless-master-mix-m714-protocol/
http://www.promega.com.br/resources/protocols/product-information-sheets/g/gotaq-colorless-master-mix-m714-protocol/
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FMadison_(Wisconsin)&ei=qOSNU9b6N4K_sQT6soHYAQ&usg=AFQjCNGSEi_ofTfCGRv4Iea6V2VN9WwUtg
http://www.escoglobal.com/thermal-cyclers.php
http://www.escoglobal.com/thermal-cyclers.php


26 

 

 

 

Quadro 1: Relação de oligonucleotídeos utilizados para amplificação e sequenciamento do DENV-1. 

Região Sequência (5' - 3') Posição no 

Genoma 

Tamanho do 

Fragmento (pb) 

D1E1 TTAGCACACGCCATAGGAACATC 

GGAGGTTGAGGTGTTATGGTTGC 

854 

1440 

586 

D1E2 AAGTGTGTGACAAAACTGGAAGG 

GGTCACTCCCTTCTCATCTTGG 

1292 

1972 

680 

D1E3 TAGAGAAGGAAGTGGCTGAGACC 

TTTGTATTGCTCTGTCCAAGTGTG 

1857 

2518 

661 

Fonte: Zheng et al. (2009). 

 

Quadro 2: Relação de oligonucleotídeos utilizados para amplificação e sequenciamento do DENV-4. 

Região Sequência (5' - 3') Posição no 

Genoma 

Tamanho do 

Fragmento (pb) 

D4E1 TGGGATTGGAAACAAGAGCTGAGACATGGATGTC 742 1096 

 CGTGTATGACATTCCCTTGATTCTCAATTTCTCCA 1838  

Fonte: Lanciotti et al. (1997). 

 

 

Figura 4: Sequenciamento utilizando o método “primer walking” para DENV-1. A- Diagrama 

representativo do genoma total do vírus dengue; B- Sequenciamento para o gene E completo do 

DENV-1, onde D1 representa o sorotipo, E corresponde ao gene do envelope seguido pela região 

sequenciada, onde cada uma foi sequenciada na região inicial (primer forward) e região final (primer 

reverse); C- Template correspondente ao gene E montado em um único contig. 

 

4.5 Eletroforese em Gel de Agarose 

 

Os produtos de amplificação (10µL), assim como o padrão molecular 100bp DNA 

ladder (Invitrogen® Life Techonologies, Foster City, California, USA) foram misturados a 

1µL do tampão de corante da amostra (Azul de bromofenol, Xilenocianol e Glicerol) e 

aplicados em gel de agarose (Invitrogen® Life Techonologies, Foster City, California, USA) 
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a 1,5% contendo 0,5µg/mL de brometo de etídeo e submetido à eletroforese durante 60 

minutos a 100 volts em tampão TBE 0,5X (Tris/Borato/EDTA). Posteriormente o gel foi 

examinado em transluminador (Vilbert Loumart) com luz ultravioleta para a visualização dos 

fragmentos de tamanho esperado (Quadro 1, Quadro 2). 

 

4.6 Purificação do Produto de Amplificação 

 

Os produtos da amplificação foram purificados utilizando uma metodologia in-

house, onde os produtos de PCR foram precipitados com isopropanol 65%, lavados com 

etanol 60% e ressuspensos com 20µL de água Milli-Q/DEPC. O produto de purificação foi 

submetido à quantificação usando o NanoDrop 2000/2000c Spectrophotometer (Thermo 

Scientific, Waltham, Massachusetts, USA), sendo considerado satisfatório para o 

procedimento de sequenciamento do DNA, produto com no mínimo 50 a 100ng de DNA/µL 

de reação. O DNA purificado foi armazenado a -20°C até o momento do uso. 

 

4.7 Reação de Sequenciamento 

 

O DNA purificado foi submetido à reação cíclica de sequenciamento, em ambos 

os sentidos, seguindo o procedimento descrito por Sanger et al. (1977) automatizado. O 

sistema de reação utilizou o Genetic analyzer BigDye terminator v.3.1 cycle sequencing kit 

(Applied Biosystems, Foster City, California, USA) e, o sequenciamento foi procedido com 

os mesmos iniciadores da PCR para o gene E usando o sequenciador automático Applied 

Biosystems Prism 3130 (Applied Biosystems, Foster City, California, USA). 

 

4.8 Análise das Sequências Nucleotídicas 

 

A qualidade dos eletroferogramas gerados e a formação das sequências consenso 

(contig) correspondente ao gene E foram realizadas utilizando os programas Phred/Phrap 

implementados no programa CodonCodeAligner 3.7.1 (Sequence Assembly and Alignment 

Software - CodonCode Corporation) (Ewing et al. 1998, Gordon et al. 2001). A identidade 

das sequências foi confirmada por alinhamento simples local com sequências depositadas no 

GenBank utilizando o algoritmo BLASTn (nucleotide blast) (Altschul et al. 1990), com as 

sequências obtidas nesse trabalho sendo usadas como query (Figura 5), permitindo também a 

visualização da sequência ao longo do RNA genômico. Após verificar a autenticidade das 
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regiões pesquisadas, as sequências foram alinhadas usando o programa Clustal X2 

(Thompson et al. 1997) e editadas usando o Jalview (Clamp et al. 2004). Sequências de 

DENV do Brasil e do mundo foram selecionadas usando o Dengue virus genotyping database 

(www.gen-info.osaka-u.ac.jp/~uhmin/genotyping/index.html) e recuperadas usando o 

GenBank. A identificação de sequências idênticas foi inferida usando o algorítmo Haplotype 

Distribution disponível no programa DNAsp v.5 (DNA Sequence Polymorphism) (Librado & 

Rozas 2009). As sequências únicas, alinhadas e editadas foram utilizadas para a análise 

filogenética. 

 

 

Figura 5: Exemplo da análise de identidade de uma das amostras analisadas usando o programa 

BLASTn (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). 

 

4.9 Análise Filogenética 

 

A seleção estatística do modelo de substituição nucleotídica que melhor se ajusta 

ao conjunto de sequências para a reconstrução filogenética foi inferido usando o programa 

jModelTest 0.1 (Darriba et al. 2012) seguindo o Critério de Akaike (AIC). A análise 

filogenética inferida usando o método de máxima verossimilhança (MV) foi determinada 

usando o programa MEGA6.06 (Tamura et al. 2013) com um bootstrap de 1000 repetições 

(Felsenstein 1985). Para a Inferência Bayesiana (IB), o programa utilizado foi o Bayesian 

Evolutionary Analysis by Sampling Trees - BEAST v.1.8.0 

(http://beast.bio.ed.ac.uk/Main_Page) (Drummond & Rambaut 2007) com o uso de métodos 

de Monte Carlo via Cadeias de Markov (MCMC) (Markov Chain Monte Carlo) (Drummond 

& Rambaut 2007; Li & Drummond 2012). Além disso, as taxas de substituições previamente 

determinadas para DENV-1 por Villabona-Arenas & Zanotto (2013) (6,56 x 10-4 
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subs./sítio/ano) e para o DENV-4 por Villabona-Arenas & Zanotto (2011) (9,07 x 10-4 

subs./sítio/ano) foram utilizadas para a calibração da árvore filogenética. A análise de 

Bayesian Skyline plot (BSL) (Drummond et al. 2005) foi inferida usando o Lognormal 

relaxed clock (Uncorrelated). A convergência de parâmetros durante o MCMC foi 

inspecionada com Tracer v.1.6 (Drummond & Rambaut 2007), com as incertezas abordadas 

usando intervalos de maior densidade de credibilidade de 95% (Highest Posterior Density - 

HPD) a posteriori. Em todos os casos, dez milhões de passos foram suficientes para atingir a 

convergência de todos os parâmetros (ESS>200). As árvores foram amostradas a cada 1000 

passos, resultando em um arquivo final com 10.000 árvores. Estas árvores foram resumidas 

descartando os primeiros 10% das árvores amostradas (burn-in de 10%) e escolhendo o 

maximum clade credibility (MCC) das árvores remanescentes usando o TreeAnotator (parte 

do pacote BEAST). A árvore final foi visualizada usando o FigTree v.1.4.0 

(http://beast.bio.ed.ac.uk/FigTree). 

 

4.10 Análise estatística 

 

Para análise estatística dos resultados foi utilizado o programa Epi Info versão 6, 

sendo aplicado o teste de qui-quadrado (2), sendo considerados estatisticamente 

significativos valores de p <0,01. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Caracterização da amostra de estudo 
 

No período de Outubro/2012 a Maio/2013 foram coletadas 278 amostras 

sanguíneas de igual número de pacientes, todos apresentando suspeita clínica de infecção pelo 

DENV, atendidos em unidades de atenção básica à saúde na cidade de Goiânia-Goiás (Figura 

6). As amostras foram triadas por Guimarães (2014), seguindo o protoloco para sorotipagem 

molecular do vírus estabelecido por Lanciotti et al. (1992) com modificações. Do total de 

amostras analisadas, foram identificadas 57 amostras positivas para o DENV, das quais, 18 

(31,5%) foram identificadas como sorotipo DENV-1 e 39 (68,5%) como DENV-4 (Tabela 1) 

(Guimarães 2014). 

 

 
Figura 6: Localização geográfica de Goiás. O estado de Goiás está localizado na região Centro-Oeste 

do Brasil e limita-se ao norte com o estado do Tocantins, ao sul com Minas gerais e Mato Grosso do 

Sul, a leste com Bahia e Minas Gerais e ao Oeste com Mato Grosso. A capital do estado é a cidade de 

Goiânia, indicada com o ponto no mapa. 
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Entre as 57 amostras positivas para o RNA viral e tipadas como DENV-1 ou 

DENV-4, o maior número de amostras positivas foi registrado no grupo entre 25 e 44 anos, 

(com 31,6% das amostras positivas distribuídas no grupo entre 25 – 34 anos e 31,6% no grupo 

com 35- 44 anos), e 70,2% foram positivas para o marcador NS1. A análise do perfil 

sorológico demonstrou um índice de positividade de 5,3% para IgM e 1,8% para IgG 

(Guimarãres 2014). Para os casos positivos para o RNA viral, registrou-se um maior número 

de pacientes infectados com o DENV-4 entre os pacientes atendidos nos CAIS de Campinas e 

CAIS Cândida de Morais (p < 0,01), que atendem pacientes da região Oeste, Central, Norte, 

Noroeste e Sudoeste da capital (Tabela 1). 

Para estabelecer as relações moleculares e filogenéticas entre as amostras 

identificadas, foram utilizadas 16 amostras positivas para DENV-1 e sete para DENV-4, por 

apresentarem qualidade e material suficiente para realização da caracterização molecular e 

filogenética dos vírus. 
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Tabela 1: Caracterização das amostras DENV positivas coletadas em Goiânia-Goiás-Brasil, 2012-2013. 

ID DO PACIENTE DATA LOC. DE COLETA SETOR DE MORADIA IDADE/SEXO NS1 IgM IgG Sorotipo 

35 05/12/2012 CHÁCARA JD. GOIÁS 27/M Neg. Pos. Neg. DENV-1 

43 07/01/2013 CAMPINAS VERA CRUZ II 30/M Pos. Neg. Neg. DENV-4 

46 07/01/2013 CAMPINAS FAMA 34/M Neg. Neg. Neg. DENV-4 

47 07/01/2013 CAMPINAS JD. MIRABEL 17/F Neg. Neg. Neg. DENV-4 

48 07/01/2013 CAMPINAS JD. MIRABEL 38/F Neg. Neg. Neg. DENV-4 

49 07/01/2013 CAMPINAS PQ. OESTE INDUSTRIAL 27/F Pos. Neg. Neg. DENV-4 

57 08/01/2013 CAMPINAS ST. FAMA 45/F Pos. Neg. Neg. DENV-4 

60 08/01/2013 CAMPINAS ST.MARECHAL RONDON 36/F Neg. Neg. Neg. DENV-4 

68 10/01/2013 CÂNDIDA ST. CÂNDIDA DE MORAIS 43/F Pos. Neg. Neg. DENV-4 

69 10/01/2013 CÂNDIDA ST. CÂNDIDA DE MORAIS 18/M Pos. Neg. Neg. DENV-4 

78 11/01/2013 CAMPINAS ST. RECANTO DO BOSQUE 26/M Pos. Pos. Neg. DENV-4 

79 11/01/2013 CAMPINAS ST. CENTRO OESTE 40/M Pos. Neg. Neg. DENV-4 

82 14/01/2013 CHÁCARA ST. SUDOESTE 26/M Pos. Neg. Neg. DENV-4 

91 15/01/2013 CHÁCARA PQ. SÃO JORGE 38/F Pos. Neg. Neg. DENV-1 

93 15/01/2013 CHÁCARA PQ. TRINDADE I 49/F Pos. Neg. Neg. DENV-1 

95 15/01/2013 CHÁCARA JD. ESMERALDAS 57/M Pos. Neg. Neg. DENV-1 

102 21/01/2013 CAMPINAS ST. NORTE FERROVIÁRIO 38/F Pos. Neg. Neg. DENV-1 

109 21/01/2013 CAMPINAS CAMPINAS 30/M Pos. Neg. Neg. DENV-4 

117 22/01/2013 CHÁCARA JD. OLIMPO 54/M Pos. Pos. Neg. DENV-1 

121 24/01/2013 CÂNDIDA CONJ. VERA CRUZ 44/M Pos. Neg. Neg. DENV-4 

138 28/01/2013 CAMPINAS VL. ABAJÁ 19/F Neg. Neg. Neg. DENV-1 

143 28/01/2013 CAMPINAS VL. MARIA DILCE 35/M Neg. Neg. Neg. DENV-4 

144 28/01/2013 CAMPINAS ST. DOS FUNCIONÁRIOS 42/F Pos. Neg. Neg. DENV-4 

155 30/01/2013 CHÁCARA PQ. ACALANTO 37/M Pos. Neg. Neg. DENV-1 

159 30/01/2013 CHÁCARA JD. OLIMPICO  52/F Pos. Neg. Neg. DENV-4 

161 31/01/2013 CÂNDIDA ST. CAPUAVA 31/F Neg. Neg. Neg. DENV-4 

166 31/01/2013 CÂNDIDA JD. DO CERRADO 37/F Pos. Neg. Neg. DENV-1 

168 05/02/2013 CAMPINAS ST. CENTRAL 28/M Neg. Neg. Neg. DENV-4 

171 05/02/2013 CAMPINAS ST. SÃO JOSÉ 32/F Pos. Neg. Neg. DENV-4 

173 05/02/2013 CAMPINAS ST. GOIÂNIA VIVA 42/M Neg. Neg. Neg. DENV-4 

180 06/02/2013 CHÁCARA PQ. TRINDADE 24/M Pos. Neg. Neg. DENV-1 

184 06/02/2013 CHÁCARA PQ. ATHENEU 41/M Pos. Neg. Neg. DENV-4 
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187 14/02/2013 CÂNDIDA JD. PRIMAVERA 49/M Pos. Neg. Neg. DENV-1 

191 15/02/2013 CÂNDIDA VL. JOÃO VAZ 39/F Pos. Neg. Neg. DENV-4 

193 15/02/2013 CÂNDIDA JD. NOVA ESPERANÇA 43/F Neg. Neg. Neg. DENV-4 

195 15/02/2013 CÂNDIDA PQ. BURITI 49/F Neg. Neg. Neg. DENV-4 

199 15/02/2013 CÂNDIDA ST. MAYSA III  53/F Pos. Neg. Neg. DENV-1 

203 18/02/2013 CAMPINAS ST. DONA IRIS II 19/M Pos. Neg. Neg. DENV-1 

207 18/02/2013 CAMPINAS PQ. OESTE INDUSTRIAL 25/F Pos. Neg. Neg. DENV-4 

209 22/02/2013 CAMPINAS VL. BETHEL 52/F Pos. Neg. Neg. DENV-4 

214 04/03/2013 CAMPINAS ST. CAMPINAS 50/M Neg. Neg. Neg. DENV-4 

222 04/03/2013 CAMPINAS ST. CAMPINAS 20/M Pos. Neg. Neg. DENV-4 

228 05/03/2013 CHÁCARA ST. PEDRO LUDOVICO 42/M Pos. Neg. Pos. DENV-4 

231 11/03/2013 CÂNDIDA ST. VERA CRUZ I 29/F Pos. Neg. Neg. DENV-4 

232 11/03/2013 CÂNDIDA JD. NOVA ESPERANÇA 11/M Neg. Neg. Neg. DENV-4 

233 11/03/2013 CÂNDIDA ST. SÃO JOSÉ 32/M Neg. Neg. Neg. DENV-4 

243 20/03/2013 CAMPINAS ST. SÃO JOSÉ 38/F Pos. Neg. Neg. DENV-4 

251 22/03/2013 CÂNDIDA JD. CERRADO VII 36/F Pos. Neg. Neg. DENV-1 

252 22/03/2013 CÂNDIDA ST. SANTOS DUMONT 26/M Pos. Neg. Neg. DENV-4 

261 03/04/2013 CAMPINAS ST. COIMBRA 22/F Neg. Neg. Neg. DENV-4 

263 03/04/2013 CAMPINAS ST. VERA CRUZ I 49/F Pos. Neg. Neg. DENV-1 

264 03/04/2013 CAMPINAS ST. COIMBRA 34/F Neg. Neg. Neg. DENV-4 

268 15/04/2013 CHÁCARA JD. DA LUZ 26/M Pos. Neg. Neg. DENV-1 

269 15/04/2013 CHÁCARA PQ. SÃO JORGE 15/F Pos. Neg. Neg. DENV-1 

270 15/04/2013 CHÁCARA JD. DOS BURITIS 26/M Pos. Neg. Neg. DENV-4 

277 19/04/2013 CÂNDIDA ST. CAPUAVA 43/F Pos. Neg. Neg. DENV-4 

280 26/04/2013 CAMPINAS ST. MANSÕES GOIANAS 28/M Pos. Neg. Neg. DENV-1 

As células marcadas com coloração escura representam amostras identificadas como DENV-1, e as células com coloração clara representam amostras 

identificadas como DENV-4, sendo todas as amostras triadas seguindo a metodologia descrita por Lanciotti et al. (1992) com modificações. 
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5.2 Análise de identidade, filogenia e evolução dos vírus identificados 

 

As sequências do gene da proteína E do DENV-1 e DENV-4 sequenciadas no 

presente trabalho foram alinhadas e comparadas com outras correspondentes a vírus isolados 

em diferentes países, inclusive Brasil, de diferentes períodos. Foram também incluídas 

sequências representativas de todos os genótipos classificados para DENV-1 e DENV-4, 

triadas pelo Dengue virus genotyping database e recuperadas usando o GenBank. 

A identificação de sequências idênticas foi inferida usando o resultado de 

identidade entre as sequências e pelo valor de sítios polimórficos observados entre as mesmas, 

estabelecidos com o programa DNAsp usando o algorítmo Haplotype Distribution (Tabela 3, 

Tabela 5). 

 

5.2.1 DENV-1 

Para DENV-1 foram sequenciadas 16 amostras para o gene da proteína E 

completo (1485pb) (Tabela 2). A análise comparativa das sequências incluídas neste estudo 

revelou identidade variando de 95,29% a 100% (Tabela 3). A avaliação dos valores de 

identidade demonstrou a existência de um menor percentual de identidade da amostra 95 

quando comparado com as demais sequencias isoladas em Goiânia. Ainda, observa-se que as 

sequências 91 e 180 apresentam a mesma sequência nucleotídica com 100% de identidade.  

As sequências obtidas no presente estudo para o gene E completo do DENV-1 

(1485pb) foram depositadas no GenBank com número de acesso entre KP858105-KP858119 

(Tabela 2), sendo as sequências idênticas (91 e 180) representadas por uma única 

identificação, sendo o número de acesso no GenBank KP858105. 
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Tabela 2: Identificação e caracterização dos DENV-1 sequenciados. 

Identificação Número de Acesso no 

GenBank 

Ano de 

Identificação 

Sorotipo Genótipo 

91 KP858105 2013 DENV-1 V 

93 KP858106 2013 DENV-1 V 

95 KP858107 2013 DENV-1 V 

102 KP858108 2013 DENV-1 V 

117 KP858109 2013 DENV-1 V 

155 KP858110 2013 DENV-1 V 

166 KP858111 2013 DENV-1 V 

180 KP858105 2013 DENV-1 V 

187 KP858112 2013 DENV-1 V 

199 KP858113 2013 DENV-1 V 

203 KP858114 2013 DENV-1 V 

251 KP858115 2013 DENV-1 V 

263 KP858116 2013 DENV-1 V 

268 KP858117 2013 DENV-1 V 

269 KP858118 2013 DENV-1 V 

280 KP858119 2013 DENV-1 V 
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Tabela 3: Grau de polimorfismo entre as sequências do gene da proteína E (1485pb) de DENV-1 identificados em Goiânia-Goiás-Brasil, 2013. 

DENV-1 91a 93 95 102 117 155 166 180 187 199 203 251 263 268 269 280 

91   99,87b 95,56 99,80 99,39 99,93 99,87 100,00 99,39 99,33 99,19 99,33 99,73 99,46 99,87 99,06 

93 2c   95,56 99,80 99,39 99,93 99,87 99,87 99,39 99,33 99,19 99,33 99,73 99,46 99,87 99,06 

95 66 66   95,76 95,35 95,62 95,69 95,56 95,35 95,29 95,35 95,42 95,56 95,42 95,69 95,29 

102 3 3 63   99,46 99,87 99,93 99,80 99,46 99,39 99,26 99,39 99,80 99,53 99,93 99,12 

117 9 9 69 8   99,46 99,53 99,39 99,87 99,80 98,86 99,93 99,39 99,93 99,39 98,72 

155 1 1 65 2 8   99,93 99,93 99,46 99,39 99,26 99,39 99,80 99,53 99,93 99,12 

166 2 2 64 1 7 1   99,87 99,53 99,46 99,33 99,46 99,87 99,60 99,87 99,19 

180 0 2 66 3 9 1 2   99,39 99,33 99,19 99,33 99,73 99,46 99,87 99,06 

187 9 9 69 8 2 8 7 9   99,93 98,86 99,80 99,39 99,93 99,39 98,72 

199 10 10 70 9 3 9 8 10 1   98,79 99,73 99,33 99,87 99,33 98,79 

203 12 12 69 11 17 11 10 12 17 18   98,79 99,19 98,92 99,19 99,73 

251 10 10 68 9 1 9 8 10 3 4 18   99,33 99,87 99,33 98,65 

263 4 4 66 3 9 3 2 4 9 10 12 10   99,46 99,73 99,06 

268 8 8 68 7 1 7 6 8 1 2 16 2 8   99,46 98,79 

269 2 2 64 1 9 1 2 2 9 10 12 10 4 8   99,06 

280 14 14 70 13 19 13 12 14 19 18 4 20 14 18 14   
a: Amostras de Goiânia-Goiás-Brasil analisadas neste estudo; b: percentagem de identidade nucleotídica determinada entre as amostras sequenciadas; c: 

Relação de sítios polimórficos entre as sequências determinados usando o programa DNAsp v.5 (DNA Sequence Polymorphism) (Librado & Rozas 2009). 
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A análise filogenética foi realizada com 15 sequências obtidas no presente estudo 

(sendo as duas amostras idênticas representadas uma única vez - KP858105) e 37 sequências 

recuperadas pelo GenBank. Para o enraizamento, três sequências representativas dos outros 

sorotipos (DENV-2-4) foram utilizadas como grupo externo (outgroup) e as 34 restantes 

auxiliaram na análise para determinação dos genótipos e linhagens do vírus. 

A seleção do melhor modelo de substituição de nucleotídeos que se aplica ao 

conjunto de sequências foi inferida usando o critério de informação de Akaike (AIC) com o 

programa jModelTest v0.1.1, sendo obtido como o melhor modelo evolutivo o “modelo geral 

de tempos reversíveis” (GTR) com a variação da taxa evolutiva entre os sítios modelada 

através de distribuição gama com uma proporção de sítios fixada como invariantes (+I+G). 

Para realização das análises filogenéticas foram utilizados os métodos de Máxima 

Verossimilhança (MV) e Inferência Bayesiana (IB), sendo geradas árvores filogenéticas com 

topologias similares (Figura 7, Figura 8). As sequências foram codificadas respectivamente 

com o número de identificação da sequência no GenBank, país de origem da sequência 

(representado pelo código de duas letras estabelecido pela ISO 3166, Anexo 2) e quando 

identificadas no Brasil acompanhado pelo estado/região de isolamento do vírus seguido pelo 

ano de identificação. 
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Figura 7: Relações filogenéticas entre os táxons. A história evolutiva foi inferida utilizando o método de máxima verossimilhança com base no modelo 

GTR+I+G (Nei & Kumar 2000). A percentagem de árvores idênticas em que os taxa associados são agrupados no teste de bootstrap (1000 réplicas) é 

mostrado ao lado dos ramos (Felsenstein 1985). As árvores iniciais para a busca heurística foram obtidas através da aplicação do método de Neighbor-Joining 

entre pares estimados usando a abordagem de Maximum Composite Likelihood (MCL). A árvore está desenhada em escala, com o comprimento dos ramos 

nas unidades do número de substituições por sítio. A análise envolveu 52 sequências nucleotídicas. As análises evolutivas foram realizadas usando o programa 

MEGA6.06 (Tamura et al. 2013). 
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Figura 8: Relações filogenéticas entre os táxons. A história evolutiva foi inferida utilizando o método de Inferência Bayesiana com base no modelo 

GTR+I+G (Nei & Kumar 2000). As barras sobre os nós correspondem ao intervalo HPD 95%, com os valores das probabilidades a posteriori mostrados 

ao lado dos ramos. A árvore está desenhada em escala, com o comprimento dos ramos nas unidades do número de substituições por sítio. A análise envolveu 

52 sequências de nucleotídicas. As análises evolutivas foram realizadas usando o programa BEAST v.1.8.0 (Drummond & Rambaut 2007) 
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A Figura 7 e a Figura 8 mostram respectivamente, as árvores filogenéticas obtidas 

pelos métodos MV e IB. As análises apresentam as sequências correspondentes ao DENV-1 

distribuídas em cinco clados distintos, indicando a divisão do vírus em cinco genótipos. As 

sequências de Goiânia-Goiás agruparam-se com isolados de outras regiões do Brasil e das 

Américas correspondentes ao genótipo V. Ainda, dentro do genótipo V, as sequências do 

presente estudo encontram-se divididas em dois clados, caracterizando a identificação de duas 

linhagens distintas (Figura 7, Figura 8). 

A linhagem I apresentou diversidade nucleotídica (π) (por sítio) de ~0,01 e está 

associada com sequências correspondentes ao DENV-1 isoladas na região sudeste, nordeste e 

norte do Brasil em estados como Rio de Janeiro, Pernambuco e Roraima entre os anos de 

2009 e 2011. Ainda, a mesma está amplamente distribuída por outros países das Américas, 

como Venezuela, Colômbia e Porto Rico entre 1997 e 2010. A Linhagem II apresentou 

diversidade nucleotídica (π) (por sítio) de ~0,006 e está associada com sequências isoladas 

nas Ilhas Virgens Britânicas em 1985, sendo posteriormente introduzidas na região norte do 

Brasil entre 2000 e 2004. A partir de então, foi encontrada nos estados do Rio de Janeiro, São 

Paulo, Espírito Santo, Pará e Ceará entre os anos de 2007 e 2011, e ainda está associada com 

sequências isoladas na Argentina em 2010, sugerindo que essa linhagem encontra-se 

amplamente dispersa pela América do Sul. Assim, os resultados demonstram que durante o 

ano de 2013, a epidemia de dengue ocorrida em Goiânia foi caracterizada por um padrão de 

cocirculação de duas linhagens distintas do DENV-1. 

A associação das sequências obtidas no presente trabalho e outras sequências 

caracterizadas no Brasil disponíveis no GenBank com isolados do Caribe em anos anteriores 

sugerem que o provável epicentro de dispersão viral para ambas as linhagens seja o Caribe. 

 

Análise das alterações na cadeia polipeptídica da proteína E do DENV-1 

A partir das 15 sequências de nucleotídeos obtidas (1485pb) e classificadas como 

genótipo V DENV-1, foram geradas cadeias polipeptídicas de 495 aminoácidos para cada 

amostra, as quais foram comparadas entre si e com outras amostras referência (Figura 9). Na 

figura, as dez primeiras sequências referem-se àquelas caracterizadas como linhagem I, 

incluindo a amostra KP818507 identificada no presente estudo e as outras 29 representam a 

linhagem II, com as 14 sequências restantes identificadas no estudo. 

Embora a observação de um número importante de mutações em nível de 

nucleotídeos e ainda, a presença de mutações pontuais ao longo da proteína E entre as 

sequências comparadas, muitas não representam alterações significativas. Entretanto, foi 
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constatada a ocorrência de seis substituições importantes. Destas, duas ocorreram no domínio 

I e quatro estão presentes na extremidade carboxiterminal da proteína (domínio III e região 

insolúvel), e constituíram uma substituição característica para as linhagens I e II. Para o 

domínio II (DII) da proteína não foi observada nenhuma substituição significativa, 

demonstrando ser esta região bastante conservada na molécula. 

Na região aminoterminal, o domínio I apresentou dois sítios que apresentam 

algum tipo de divergência, sendo ambos os sítios considerados informativos. O primeiro sítio 

informativo encontra-se na posição E7 onde pode-se observar a presença do aminoácido 

serina (grupo R polar, não carregado) em duas sequências, divergindo das demais que 

apresentam glicina (grupo R apolar, alifático) em sua sequência. A outra alteração é a 

presença do aminoácido prolina (grupo R apolar, alifático) em duas sequências na posição 

E170, ao contrário do apresentado por outras sequências, que apresentam o aminoácido 

treonina (grupo R polar, não carregado). Em ambos os casos, os aminoácidos apresentam 

características químicas distintas, que pode alterar as propriedades bioquímicas da molécula. 

As outras substituições são isoladas e não apresentam importância quando comparada com as 

demais. 

As regiões que apresentaram um maior número de substituições informativas 

localizam-se na extremidade carboxiterminal da molécula, onde existe o domínio III e a 

região insolúvel da molécula (DIII e INSO), onde observamos a presença de substituições em 

quatro sítios considerados informativos, sendo dois em cada região. Em DIII, a primeira 

substituição nessa região localiza-se na posição E348, onde as sequências da linhagem I 

apresentam o aminoácido serina (grupo R polar, não carregado) em todas as posições, 

divergindo das sequências da linhagem II apresenta o aminoácido leucina (grupo R apolar, 

alifático) em todas as posições. Nesse caso, os aminoácidos apresentam propriedades 

químicas distintas, e a substituição pode caracterizar alterações bioquímicas da molécula. Na 

posição E394, cinco sequências da linhagem I apresentam o aminoácido arginina (grupo R 

carregado positivamente), enquanto as demais da linhagem I assim como todas da linhagem II 

apresentam o aminoácido lisina (grupo R carregado positivamente). Neste caso, os 

aminoácidos constituem membros pertencentes à mesma classe. 

As outras duas substituições informativas encontram-se presentes na região 

insolúvel da molécula (INSO) e, embora as substituições tenham ocorrido com aminoácidos 

pertencentes à mesma classe, refletem a divergência entre as duas linhagens. A primeira 

substituição está localizada na posição E428, com todas as sequências da linhagem I 

apresentando o aminoácido valina (grupo R apolar, alifático) e todas da linhagem II 



42 

 

 

apresentando o aminoácido leucina (grupo R apolar, alifático). A outra substituição encontra-

se na posição E436 e da mesma forma, diferencia a linhagem I da linhagem II, pela alteração 

do aminoácido valina (grupo R apolar, alifático) pelo isoleucina (grupo R apolar, alifático), 

respectivamente. 
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Figura 9: Substituições de aminoácidos entre as sequências DENV-1 genótipo V caracterizadas como linhagens I e II. 

Proteína do Envelope do Vírus Dengue (Posição dos aminoácidos) 

1                       52                                 132                      193                              280    296                                        394                                       495 
       

DI DII DI DII DI DIII INSO 

 

 

 

 

ISOLADOS DE DENV-1 LINHAGEM E7* E55 E58 E62 E96 E124 E170* E237 E348* E394* E428* E436* E439 

KP858107_BR/GO_2013 I G I K E F K T S S R V V V 

KF672790_BR/RJ_2011 I G V K E F K T S S R V V V 

JX669463_BR/PE_2010 I G V K E F K T S S R V V V 

GU131838_VE_2006 I G V K E F K T S S R V V V 

JX402213_PR_2010 I G V K E F K T S S R V V V 

AF425634_VE_1997 I G V K E F K T S S K V V V 

KF444791_BR/RR_2009 I G V K E F K T S S K V V V 

FJ639802_VE_2004 I G V K E F K T S S K V V V 

GQ868567_CO_2007 I G V K E F K T S S K V V V 

FJ850104_VE_2008 I G V K E F K T S S K V V V 

KP858106_BR/GO_2013  II G V K E F K T S L K L I V 

KP858110_BR/GO_2013  II G V K E F K T S L K L I V 

KP858105_BR/GO_2013  II G V K E F K T S L K L I V 

KP858108_BR/GO_2013  II G V K E F K T S L K L I V 

KP858118_BR/GO_2013  II G V K E F K T S L K L I V 

HQ026762_BR/RJ_2010  II G V K E F K T S L K L I V 

HM043709_BR/ES_2009  II G V K E F K T S L K L I V 

KP858111_BR/GO_2013  II G V K E F K T S L K L I V 

KP858114_BR/GO_2013  II G V K E F K T S L K L I V 

KP858119_BR/GO_2013  II G V K E F K P S L K L I V 

KC692513_AR_2010  II G V K E F K T P L K L I V 

KC692511_AR_2010  II G V K E F K T S L K L I I 
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GU131863_BR/SP_2008  II G V K E F K T S L K L I V 

KF672785_BR/ES_2010  II G V K K F K T S L K L I V 

JN982362_BR/CE_2010  II G V K E F K T S L K L I V 

KF672759_BR/RJ_2010  II G V K E F K T S L K L I V 

KF719187_BR/ES_2010  II G V K E L K T S L K L I V 

KF672767_BR/RJ_2011  II G V K E F K T S L K L I V 

KP858109_BR/GO_2013  II G V K E F K T S L K L I V 

KP858115_BR/GO_2013  II G V K E F K T S L K L I V 

KP858112_BR/GO_2013  II S V K E F K T S L K L I V 

KP858113_BR/GO_2013  II S V K E F K P S L K L I V 

KP858117_BR/GO_2013  II G V K E F K T S L K L I V 

HM450078_BR/PA_2007  II G V K E F K T S L K L I V 

HM450101_BR/PA_2007  II G V R E F K T S L K L I V 

KP858116_BR/GO_2013  II G V K E F K T S L K L I V 

FJ850070_BR/N_2000  II G V K E F K T S L K L I V 

FJ850081_BR/N_2004  II G V K E F K T S L K L I V 

GQ868601_VG_1985  II G V K E F R T S L K L I V 

DI: domínio I; DIII: domínio III, INSO: região insolúvel; As substituições consideradas informativas estão marcadas com (*); Em todas as substituições as 

células estão marcadas em coloração escura, enquanto os aminoácidos em maior proporção encontram-se sem marcação. 
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5.2.2 DENV-4 

Para DENV-4 foram obtidas sequências de qualidade para sete amostras 

considerando o gene da proteína E parcial (363pb) (Tabela 4). A análise comparativa das 

sequências incluídas neste estudo revelou identidade variando de 96,69% a 100% (Figura 5). 

 

Tabela 4: Identificação e caracterização dos DENV-4 sequenciados. 

Identificação Ano de Isolamento Sorotipo Genótipo 

43 2013 DENV-4 II 

47 2013 DENV-4 II 

109 2013 DENV-4 II 

161 2013 DENV-4 II 

171 2013 DENV-4 II 

207 2013 DENV-4 II 

231 2013 DENV-4 II 

 

A avaliação dos valores de identidade demonstrou que todas as amostras 

apresentam uma alta identidade, com as amostras 109, 161 e 231 apresentando 100% de 

identidade. Para a análise filogenética, estas sequências estão representadas por uma única 

identificação, sendo definidas como GOIANIA_109_2013. 

 

Tabela 5: Grau de polimorfismo entre as sequências do gene da proteína E (363pb) de DENV-4 

isolados em Goiânia-Goiás-Brasil. 

DENV-4 43a 47 109 161 171 207 231 

43   98,62b 99,17 99,17 96,69 98,90 99,17 

47 5c   99,45 99,45 96,97 99,17 99,45 

109 3 2   100,00 97,52 99,72 100,00 

161 3 2 0   97,52 99,72 100,00 

171 12 11 9 9   97,25 97,52 

207 4 3 1 1 10   99,72 

231 3 2 0 0 9 1   
a: Amostras de Goiânia-Goiás-Brasil analisadas neste estudo; b: percentagem de identidade 

nucleotídica determinada entre as amostras sequenciadas; c: Relação de sítios polimórficos entre as 

sequências determinados usando o programa DNAsp v.5 (DNA Sequence Polymorphism) (Librado & 

Rozas 2009). 

 

A análise filogenética foi realizada com sete sequências obtidas no presente 

estudo (sendo as três amostras idênticas representadas uma única vez - GOIANIA_109_2013) 

e 24 sequências recuperadas usando o GenBank. Para o enraizamento, três sequências 

representativas dos outros sorotipos (DENV-1-3) foram utilizadas como grupo externo 
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(outgroup) e as 21 restantes auxiliaram na análise para determinação dos genótipos e 

subclados do vírus.  

A seleção do melhor modelo de substituição de nucleotídeos que se aplica ao 

conjunto de sequências foi inferida usando o critério de informação de Akaike (AIC) com o 

programa jModelTest v0.1.1, sendo obtido como o melhor modelo evolutivo o “modelo geral 

de tempos reversíveis” (GTR) com a variação da taxa evolutiva entre os sítios modelada 

através de distribuição gama com uma proporção de sítios fixada como invariantes (+I+G), 

assim como aplicado para o DENV-1. 

Para realização das análises filogenéticas foram utilizandos os métodos de 

Máxima Verossimilhança (MV) e Inferência Bayesiana (IB), sendo geradas árvores 

filogenéticas com topologias similares (Figura 10, Figura 11). As sequências foram 

codificadas respectivamente com o número de identificação da sequência no GenBank, país 

de origem da sequência (representado pelo código de duas letras estabelecido pela ISO 3166, 

Anexo 2) e, quando identificadas no Brasil, acompanhado pelo estado de origem do vírus 

seguido pelo ano de identificação, assim como aplicado para o DENV-1. Para as sequências 

obtidas no presente estudo, as mesmas foram codificadas com a cidade de coleta das 

amostras, identificação da amostra, e seguido pelo ano de coleta. 

A Figura 10 e a Figura 11 mostram respectivamente, as árvores filogenéticas 

obtidas pelos métodos MV e IB. As análises apresentam as sequências correspondentes ao 

DENV-4 distribuídas em quatro clados distintos, indicando a divisão do vírus em quatro 

genótipos distintos. As sequências de Goiânia-Goiás agruparam-se com isolados de outras 

regiões do Brasil e das Américas correspondentes ao genótipo II no subclado I/Americano e 

dentro do genótipo II, as amostras agruparam em um único clado, sugerindo a circulação de 

uma única linhagem na região (Figura 10, Figura 11). 

A linhagem identificada no presente estudo está associada com sequências 

correspondentes ao DENV-4 isoladas na região sudeste e norte do Brasil, nos estados de São 

Paulo e Roraima entre 2010 e 2011, e está associada com sequências de outros países da 

América do Sul, como Venezuela, Colômbia entre 2000 e 2007. 

A associação das sequências obtidas no presente trabalho e outras sequências 

caracterizadas no Brasil disponíveis no GenBank com isolados no norte da América do Sul 

sugerem que o provável epicentro de dispersão viral para esta linhagem seja os países situados 

nessa região. 
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Figura 10: Relações filogenéticas entre os táxons. A história evolutiva foi inferida utilizando o método de máxima verossimilhança com base no “modelo 

geral de tempos reversíveis” com sítios invariáveis e distribuição gama (GTR+I+G) (Nei & Kumar 2000). A percentagem de árvores idênticas em que os taxa 

associados são agrupados no teste de bootstrap (1000 réplicas) é mostrado ao lado dos ramos (Felsenstein 1985). As árvores iniciais para a busca heurística 

foram obtidas através da aplicação do método de Neighbor-Joining entre pares estimados usando a abordagem de Maximum Composite Likelihood (MCL). A 

árvore está desenhada em escala, com o comprimento dos ramos nas unidades do número de substituições por sítio. A análise envolveu 29 sequências 

nucleotídicas. As análises evolutivas foram realizadas usando o programa MEGA6.06 (Tamura et al. 2013). 
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Figura 11. Relações filogenéticas entre os táxons. A história evolutiva foi inferida utilizando o método de Inferência Bayesiana com base no modelo 

GTR+I+G (Nei & Kumar 2000). Os valores das probabilidades a posteriori são mostrados ao lado dos ramos. A árvore está desenhada em escala, com o 

comprimento dos ramos nas unidades do número de substituições por sítio. A análise envolveu 29 sequências de nucleótidos. As análises evolutivas foram 

realizadas usando o programa BEAST v.1.8.0 (Drummond & Rambaut 2007). 
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6 DISCUSSÃO 

 

Os vírus dengue tornaram-se um importante problema de saúde pública em 

todo o mundo e nas últimas três décadas o número de notificações dos casos de dengue 

aumentou cerca de 4,6 vezes nas Américas (San Martín et al. 2010, Messina et al. 2014). 

O ano de 2013 foi um dos piores anos para a dengue na história do Brasil, com 1,4 

milhão de casos, incluindo 6.969 casos graves e 545 mortes (BRASIL 2014). Assim, 

estudos de diferentes aspectos da doença e do vírus são de grande importância para 

aperfeiçoar os conhecimentos sobre esta enfermidade. 

No período epidêmico 2012-2013, foi identificada a circulação de dois 

sorotipos virais (DENV-1 e DENV-4) em Goiás, com um maior número de infectados na 

faixa etária entre 25 e 44 anos. O resultado encontrado é diferente do padrão de 

circulação viral que ocorre no Sudeste Asiático, onde a dengue é uma doença prevalente 

na população infantil e que circula na região em um período superior à circulação do 

DENV no Brasil (Ferguson et al. 1999). 

Entre os sorotipos circulantes, o DENV-4 foi encontrado principalmente entre 

os pacientes atendidos nas unidades de saúde de Campinas e Cândida de Morais, que 

atendem pacientes das regiões Oeste, Central, Norte, Noroeste e Sudoeste da capital, 

enquanto o DENV-1 foi encontrado entre os pacientes atendidos na unidade Chácara do 

Governador a qual atende pacientes da Região Sul de Goiânia e de Aparecida de Goiânia-

GO. Este resultado reflete uma circulação espacial bem definida para os DENV-1 e 

DENV-4, sugerindo que o DENV possua um padrão de circulação bastante característico, 

onde determinadas regiões possam funcionar como epicentro para dispersão viral. Este 

padrão de circulação viral tem sido demonstrado por outros estudos (Holmes 2008). 

A diversidade genética do DENV é uma realidade que tem sido associada ao 

aumento do número de epidemias e ao desenvolvimento de formas graves da doença 

(Santos et al. 2011, Behura & Severson 2013). A ausência de atividade corretora pela 

RpRd do DENV pode dar origem a cerca de uma substituição de base no genoma viral a 

cada processo replicativo que, apesar de representar, em sua maioria, alterações 

prejudiciais ao vírus, a mesma pode dar origem a um conjunto de diversas variantes 

genéticas capaz de ocupar novos nichos ecológicos ou se adaptar a pressões severas 

durante a replicação (Holmes 2003, Mendéz et al. 2010, Choudhury et al. 2014). 

Para estudos de caracterização molecular do DENV, diferentes regiões 

genômicas têm sido usadas (Twiddy et al. 2002, Wittke et al. 2002, Rico-Hesse 2003, 
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Klungthong et al. 2008, Amarilla et al. 2009, Costa et al. 2012) recebendo o gene da 

proteína E destaque, por apresentar uma amplitude de informações em estudos 

epidemiológicos, filogenéticos e moleculares (Rico-Hesse 2003, Wittke et al. 2002, 

Amarilla et al. 2009, Klungthong et al. 2008). Neste sentido, o presente estudo realizou a 

caracterização molecular e filogenética de amostras de DENV-1 e DENV-4 identificadas 

no período epidêmico 2012-2013 na cidade de Goiânia-Goiás, para caracterização dos 

genótipos e linhagens virais circulantes na região. 

Para DENV-1, as análises de diversidade polimórfica e de identidade das 

sequências obtidas, demonstraram um índice de identidade entre 95,29% e 100%, e para 

DENV-4 foram observados valores de identidade variando entre 96,69% e 100%. 

Resultados similares têm sido descritos na literatura (Santos et al. 2011, Soares 2014, 

Sousa 2014), demonstrando um limiar de variabilidade inferior a 6% para um mesmo 

sorotipo, o que sugere a circulação de um único genótipo na região para cada sorotipo 

conforme proposto na literatura (Rico-Hesse 1990, Goncalvez et al. 2002). 

Para estabelecer as relações filogenéticas entre os táxons para o DENV-1 e 

DENV-4, aplicamos o “modelo geral de tempos reversíveis” (GTR) com a variação da 

taxa evolutiva entre os sítios modelada através de distribuição gama com uma proporção 

de sítios fixada como invariantes (+I+G) estabelecido pelo programa jModelTest 0.1.1 

(Posada 2008), sendo este modelo considerado consistentemente o melhor modelo 

relatado para estudos de evolução viral (Zhou & Holmes 2007). 

As árvores filogenéticas foram inferidas utilizando os isolados de Goiânia e 

sequências recuperadas pelo GenBank à nível mundial. Para DENV-1 todas as árvores 

construídas usando os métodos de MV e IB apresentaram topologia similar e segregaram 

em cinco genótipos distintos, o que está de acordo com a literatura (Rico-Hesse, 1990, 

Goncalvez et al. 2002, Villabona-Arenas & Zanotto et al. 2013). As sequências 

brasileiras, incluindo as deste estudo, foram associadas com sequências correspondentes 

ao genótipo V isoladas em países das Américas Central e do Sul, o qual encontra-se 

amplamente disperso pelo continente americano (Allicock et al. 2012, Carneiro et al. 

2012, Villabona-Arenas & Zanotto et al. 2013, Tittarelli et al. 2014). No Brasil e nas 

Américas, a circulação do DENV-1 é restrita ao genótipo V, embora seja considerada a 

possibilidade de outros genótipos terem sido introduzidos, e por motivos ainda pouco 

esclarecidos pela literatura, não se estabeleceram (Villabona-Arenas & Zanotto et al. 

2013). 
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Da mesma forma, para DENV-4 uma topologia similar entre as árvores 

inferidas pelos métodos de MV e IB foi observada, com a segregação em quatro 

genótipos distintos de DENV-4, corroborando com dados descritos na literatura (Twiddy 

et al. 2003, Villabona-Arenas & Zanotto 2011, Costa et al. 2012). As sequências 

brasileiras, incluindo as deste estudo agruparam com sequências correspondentes ao 

genótipo II subclado Americano isolados em diferentes países do continente americano, 

sendo o mesmo amplamente difundido nas Américas desde sua introdução no Caribe na 

década de 1980 (Foster et al. 2003, Souza et al. 2011, Villabona-Arenas & Zanotto 2011). 

Em algumas viroses humanas provocadas por vírus com genoma composto 

por ácido ribonucleico (RNA), existem padrões gerais de distribuição viral como os 

descritos no trabalho de Holmes (2008). No presente trabalho observa-se a circulação do 

genótipo V para DENV-1 e do genótipo II para o DENV-4 no continente americano, 

enquanto que os outros genótipos de cada sorotipo apresentam-se distribuídos por 

localidades distintas. Tal fato pode refletir um padrão de estrutura espacial do vírus 

bastante característico, onde as diferentes localidades geográficas são caracterizadas pela 

presença de clados distintos filogeneticamente e com pouca evidência para substituição 

de genótipos. 

Neste contexto, a sobreposição entre genótipos de um sorotipo particular em 

uma mesma localização geográfica é um evento esporádico para o DENV e pouco 

compreendido pela comunidade científica mundial (Araújo et al. 2009, Costa et al. 2012, 

Villabona-Arenas & Zanotto 2011, 2013). Possivelmente, a competição entre genótipos 

e/ou diferenças regionais na competência vetorial para cada genótipo podem estar 

envolvidas (Armstrong & Rico-Hesse 2001, A-Nuegoonpipat et al. 2004, Cologna et al. 

2005, Anderson & Rico-Hesse 2006), uma vez que para um genótipo se tornar 

permanente, o mesmo precisará competir com populações previamente existentes. Neste 

contexto, considerando a teoria evolutiva postulada por Darwin (1859), os genótipos 

dominantes tenderão a produzir mais descententes que, mesmo ligeiramente modificados, 

ainda herdarão as características positivas que permitiram aos seus ancestrais predominar 

sobre seus concorrentes (Darwin 1859). Outra possível explicação para os padrões 

observados pode envolver a neutralização viral por imunidade cruzada entre amostras 

intimamente relacionadas em função de uma população humana pré-exposta. Isto permite 

a cocirculação de sorotipos distintos, mas dificulta a cocirculação de genótipos, devido à 

uma redução no número de hospedeiros humanos suscetíveis disponíveis para níveis 

abaixo do necessário para sustentar epidemias significativas (Adams et al. 2006). Ainda, 
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as diferentes hipóteses postuladas podem combinar-se, e juntas podem explicar como 

esse processo ecológico acontece. 

No entanto, apesar da endemicidade de um genótipo particular em uma região 

geográfica específica durante um longo período, diferentes subtipos virais podem estar 

envolvidos (Raghwani et al. 2011, Santos et al. 2011). O termo linhagem tem sido usado 

não oficialmente para designar vírus agrupados em um nível taxonômico menor que 

genótipo (Holmes & Twiddy 2003, Kukreti et al. 2009, Weaver & Vasilakis 2009) e, 

quando introduzidos em uma região, frequentemente alteram a incidência e gravidade da 

doença (Raghwani et al. 2011, Santos et al. 2011). As amostras DENV-1 obtidas neste 

estudo mostraram-se divididas em dois clados abaixo do nível genótipo, demonstrando a 

ocorrência de duas linhagens distintas na cidade de Goiânia, indicando a cocirculação 

temporal das mesmas, enquanto as amostras DENV-4 agruparam-se em um único clado, 

indicando que uma única linhagem deste circulou na região do estudo. 

No Brasil, o DENV-1 foi introduzido pela primeira vez em 1982 na região 

Norte do país, tendo sido isolado pela primeira vez em Roraima (Osanai et al. 1983) e em 

1986 uma nova epidemia causada pelo mesmo sorotipo atingiu o Rio de Janeiro e 

posteriormente se espalhou por outras regiões do país (Santos et al. 2011). A primeira 

linhagem do DENV-1 introduzida no Brasil encontra-se atualmente extinta e foi 

substituída pelas linhagens contemporâneas, como mostrado por Santos et al. (2011). No 

Brasil, o DENV-4 apresentou uma breve circulação em 1982 na região noroeste da 

Amazônia em uma epidemia local, sendo esta linhagem atualmente considerada extinta. 

Até 2008 não houve registro de casos provocados por este sorotipo, quando o vírus foi 

detectado em três pacientes que não tinham histórico de viagem internacional em Manaus 

(Melo et al. 2009) e a partir de então, o vírus disseminou-se por outras regiões do país 

(Souza et al.2011, Nunes et al. 2012). 

A extinção e substituição de uma linhagem é uma característica 

surpreendente de dinâmica evolutiva do DENV (Holmes & Twiddy 2003). Este fato 

ocorre quando um clado inteiro do vírus que tem persistido numa localidade particular 

em escala temporal bem definida não é evidente em uma amostragem subsequente, 

indicando uma queda drástica em frequência, podendo levar a extinção, e por vezes ser 

substituído por um novo subtipo do vírus (Zhang et al. 2005, Carrillo-Valenzo et al. 

2010). Eventos de substituição de linhagens têm sido documentados na literatura em 

escala regional, como descrito para o DENV-1 em Myanmar, Camboja, Tailândia no 

final de 1990 (Thu et al. 2005), em meados da década de 1990 (Zhang et al. 2005) e no 
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início de 2000 (Duong et al. 2013). Da mesma forma, a substituição de linhagens tem 

sido observada para os outros sorotipos como para o DENV-2 no Vietnã no início de 

2000 (Ty Hang et al. 2010), para o DENV-3 no Sri Lanka no final de 1980 (Messer et al. 

2003) e na Tailândia no início de 1990 (Wittke et al. 2002) e ainda, para o DENV-4 em 

Porto Rico, durante a década de 1980 e 1990 (Bennett et al. 2003). 

Para DENV-1 genótipo V, as sequências correspondentes à linhagem I 

obtidas no presente estudo apresentaram associação com sequências correspondentes ao 

DENV-1 isoladas no Brasil de 2009 e 2011 e em outros países das Américas em anos 

anteriores, como Venezuela, Colômbia e Porto Rico entre 1997 e 2010. A linhagem II 

está associada com sequências isoladas no Brasil entre 2000 e 2011, e em outros países 

das Américas em anos anteriores, como Ilhas Virgens Britânicas em 1985 e Argentina em 

2010. Esse cenário de cocirculação indica a coexistência das duas linhagens em escala 

temporal e espacial, sendo classificadas como linhagens independentes e ainda, a 

observação dos isolados relacionados sugere que o provável epicentro de dispersão viral 

para ambas as linhagens teria sido o Caribe. 

A associação das sequências do Brasil com isolados do Caribe tem sido 

demonstrada na literatura (Santos et al. 2011, Barboza 2013, Soares 2014), reforçando a 

hipótese de que o provável epicentro de dispersão viral para ambas as linhagens que 

circularam em 2013 em Goiânia seja o Caribe, assim como atribuído anteriormente para 

o DENV-2 (Figueiredo et al. 2014). 

A cocirculação de múltiplas linhagens tem sido descrita na literatura para 

todos os sorotipos e está associada com a endemicidade da dengue (Raghwani et al. 2011, 

Villabona-Arenas et al. 2014). Raghwani et al. (2011) demonstrou que na presença de 

hospedeiros humanos susceptíveis em áreas densamente povoadas, o DENV não precisa 

mover-se por grandes distâncias para infectar um novo hospedeiro, contribuindo para a 

endemicidade da dengue em centros urbanos isolados (Raghwani et al. 2011, Villabona-

Arenas et al. 2014). Ainda, a circulação de mais de uma linhagem tem sido descrita por 

outros pesquisadores para o DENV-1 no Brasil (Santos et al. 2011, Carneiro et al. 2012, 

Drumond et al. 2012, Villabona-Arenas et al. 2014), em outros países das américas 

(Carrillo-Valenzo et al. 2010, Mendez et al. 2010) e Ásia (Kukreti et al. 2009). 

Reforçando a importância da ocorrência da cocirculação de linhagens distintas em escala 

espacial e temporal, um estudo desenvolvido com amostras do mesmo período epidêmico 

avaliando aspectos clínicos da infecção em associação aos sorotipos, sugeriu uma 

provável associação do DENV–1 com casos mais graves da infecção (Rocha et al. 2015). 
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Para DENV-4, as sequências identificadas no presente estudo agruparam em 

uma única linhagem, sendo a mesma associada com sequências isoladas no Brasil entre 

2010 e 2011, e em outros países das Américas em anos anteriores, como Venezuela e 

Colômbia entre 2000 e 2007. A associação das sequências obtidas no presente trabalho 

com sequências de anos anteriores em países situados no norte da América do Sul, sugere 

que o provável epicentro de dispersão viral para a única linhagem desse sorotipo seja os 

países situados nessa região. Essa associação têm sido demonstrada na literatura, sendo 

atribuído aos países localizados nessa região como responsáveis pela dispersão do vírus 

(Souza et al. 2011, Nunes et al. 2012). 

A baixa identidade observada entre os isolados contemporâneos com as 

linhagens introduzidas na década de 80 descritas por outros pesquisadores (Santos et al. 

2011, Souza et al. 2011 Soares 2014, Sousa 2014), sugerem que a re-emergência do 

DENV-1 e DENV-4 não evoluiu localmente, mas ocorreu, provavelmente, devido à 

introdução de novas linhagens no país. Carrillo-Valenzo et al. (2010) também relataram a 

introdução de linhagens virais de diferentes sorotipos do DENV no México, com a 

ocorrência de frequentes eventos de substituição. 

O gene E possui 1485 pares de bases de comprimento e codifica um 

polipeptídeo de 495 aminoácidos, subdivididos em três domínios (I, II e III) (Mandl et al. 

2001). Essa proteína exerce importantes funções nos mecanismos de patogênese dos 

vírus dengue, como por exemplo: composição estrutural dos vírus, determinação de 

tropismo celular, ligação a anticorpos neutralizantes e do vírus com a membrana 

plasmática da célula hospedeira (Mandl et al. 1989, Rey et al. 1995). Estudos anteriores 

mostraram que substituições de aminoácidos em proteínas estruturais ocorrem 

principalmente na região da proteína E, localizada na superfície viral (Carneiro et al. 

2012). Por esses motivos, essa proteína se tornou alvo de diversos estudos moleculares e 

filogenéticos (Goncalvez et al. 2002, Twiddy et al. 2002) que objetivam revelar relações 

evolutivas entre isolados distintos, bem como identificar substituições nucleotídicas que 

possam estar associadas a casos de maior gravidade da doença ou escape da resposta 

imune. 

Neste estudo, entre as substituições à nível de nucleotídeos observadas para 

DENV-1, grande parte delas não acarretou a alteração do aminoácido, sendo 

denominadas substituições sinônimas. Ainda, para aquelas em que a alteração do 

aminoácido ocorreu, em grande parte dos casos este possui as mesmas características 

bioquímicas, ou ocorreu de forma pontual. Considerando as duas linhagens identificadas 
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no estudo, uma alteração de aminoácido observada no domínio DIII, na posição E348, 

permitiu a caracterização diferencial das mesmas, com a linhagem I apresentando o 

aminoácido serina (grupo R polar, não carregado) e a linhagem II o aminoácido leucina 

(grupo R apolar, alifático) em todas as posições. Reforçando o caráter informativo deste 

sítio, essa diferenciação entre as linhagens mostrou-se mais provável de alterar as 

características bioquímicas da molécula, podendo refletir na biologia do vírus. Esse 

resultado corrobora com estudos anteriores, que identificaram a mesma substituição 

(Carneiro et al. 2012, Sousa et al. 2014). Para DENV-4 não realizamos a análise de 

substituição em nível de aminoácido, uma vez que o sequenciamento não foi realizado 

para o gene E completo. 

Assim sendo, nosso estudo destaca a importância da avaliação de linhagens 

virais circulantes em escala local e/ou temporal, uma vez que já está descrito que a 

introdução de novos sorotipos / genótipos / linhagens é um importante fator de risco para 

epidemias causadas pelo DENV (Raghwani et al. 2011, Santos et al. 2011). Ainda, a 

compreensão da dinâmica espacial e temporal do DENV em populações endêmicas 

humanas é fundamental para a implantação racional das atividades de controle do vetor e 

para o desenho de estratégias de intervenção. A este respeito, é crítico determinar a 

estrutura filogenética do DENV dentro de populações endêmicas. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 As sequências do DENV-1 e DENV-4 isoladas em Goiás apresentaram identidade 

variando entre 95,29% - 100% e 96,69% - 100%, respectivamente, correspondendo ao 

descrito na literatura para este vírus. 

 A caracterização molecular identificou a ocorrência do genótipo V para DENV-1 

e do genótipo II subclado Americano para DENV-4, refletindo o padrão viral no país. 

 Foi identificada pela primeira vez a cocirculação de duas linhagens do DENV-1, 

assim como a circulação de uma única linhagem do DENV-4 em Goiás. 

 As linhagens contemporâneas do DENV-1 agruparam com sequências caribenhas 

e a de DENV-4 com sequências do norte da América do Sul de anos anteriores, sendo 

sugerida uma provável origem dos isolados do Brasil atribuído aos países situados nestas 

regiões. 

 Foi identificada uma importante substituição na posição E348 para as sequências 

caracterizadas como DENV-1 genótipo V, a qual diferencia as linhagens circulantes e 

ainda pode caracterizar alterações bioquímicas da molécula. 



57 

 

 

REFERÊNCIAS 
 
Ackermann M, Padmanabhan R. De novo synthesis of RNA by the dengue virus RNA-dependent 

RNA polymerase exhibits temperature dependence at the initiation but not elongation phase. The 

Journal of Biological Chemistry 276: 39926–39937, 2001. 

 

Adams B, Holmes EC, Zhang C, Mammen Jr, MP, Nimmannitya S, Kalayanarooj S, Boots M. 

Cross-protective immunity can account for the alter- nating epidemic pattern of dengue virus 

serotypes circulating in Bangkok. PNAS Proceedings of the National Academy of Sciences 103: 

14234–14239, 2006. 

 

Alcon S, Talarmin A, Debruyne M, Falconar A, Deubel V, Flammand M. Enzyme-linked 

immunosorbent assay specific to dengue virus type 1 nonstructural protein NS1 reveals 

circulation of the antigen in the blood during the acute phase of disease in patients experiencing 

primary or secondary infections. Journal of Clinical Microbiology 40: 376–381, 2002. 

 

Alexander N, Balmaseda A, Coelho ICB, Dimaano E, Hien TT, Hung NT, Jänisch T, Kroeger A, 

Lum LCS, Martinez E, Siqueira JB, Thuy TT, Villalobos I, Villegas E, Wills B. Multicentre 

prospective study on dengue classification in four South-east Asian and three Latin American 

countries. Tropical medicine & international health 16: 936-948, 2011. 

 

Allicock OM, Lemey P, Tatem AJ, Pybus OG, Bennett SN, Mueller BA, Suchard MA, Foster JE, 

Rambaut A, Carrington CVF. Phylogeography and population dynamics of dengue viruses in the 

Americas. Molecular biology and evolution 29: 1533-1543, 2012. 

 

Allison SL, Schalich J, Stiasny K, Mandl CW, Heinz FX. Mutational evidence for an internal 

fusion peptide in flavivirus envelope protein E. Journal of Virology 75: 4268–75, 2001. 

 

Allison SL, Schalich J, Stiasny K, Mandl CW, Kunz C, Heinz FX.. Oligomeric rearrangement of 

tick-borne encephalitis virus envelope proteins induced by an acidic pH. Journal of Virology 69: 

695-700, 1995. 

 

Altschul SF, Gish W, Miller W, Myers EW, Lipman DJ. Basic Local Alignment Search Tool. 

Journal of Molecular Biology 215: 403-410, 1990. 

 

Alvarez DE, De Lella Ezcurra AL, Fucito S, Gamarnik AV. Role of RNA structures present at 

the 3'UTR of dengue virus on translation, RNA synthesis and viral replication. Virology 339: 

200-212, 2005. 

 

Amarilla AA, Almeida FT, Jorge DM, Alfonso HL, Castro-Jorge LA, Nogueira NA, Figueiredo 

LT, Aquino VH. Genetic diversity of the E Protein of Dengue Type 3 Virus. Virology Journal 6: 

113, 2009. 

 

Anderson JR, Rico-Hesse R. Aedes aegypti vectorial capacity is determined by the infecting 

genotype of dengue virus. The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene 75: 886–892, 

2006. 

 

A-Nuegoonpipat A, Berlioz-Arthaud A, Chow V, Endy T, Lowry K, Mai LQ, Ninh TU, Pyke A, 

Reid M, Reynes JM, Su Yun S, Thu HM, Wong SS, Holmes EC, Aaskov J. Sustained 

transmission of dengue virus type 1 in the Pacific due to repeated introductions of different Asian 

strains. Virology 329: 505-512, 2004. 

 

Aquino VH, Anatriello E, Goncalves PF, Da Silva EV, Vasconcelos PF, Vieira DS, Batista WC, 

Bobadilla ML, Vazquez C, Moran M, Figueiredo LT. Molecular epidemiology of dengue type 3 

http://www.jbc.org/
http://www.jbc.org/
http://www.pnas.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Allison%20SL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7529335
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Schalich%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7529335
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Stiasny%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7529335
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mandl%20CW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7529335
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kunz%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7529335
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Heinz%20FX%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7529335
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.journals.elsevier.com%2Fjournal-of-molecular-biology%2F&ei=hcdXU6fnCrTQsATthYCABA&usg=AFQjCNFnGQUOZHPvaHu0HNs2iAcMxGaxqg&sig2=Ha-_8TK8bAxbcGPMamuQvg&bvm=bv.65177938,d.cWc
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Amarilla%20AA%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de%20Almeida%20FT%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jorge%20DM%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alfonso%20HL%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de%20Castro-Jorge%20LA%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nogueira%20NA%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Figueiredo%20LT%5Bauth%5D
http://www.ajtmh.org/


58 

 

 

virus in Brazil and Paraguay, 2002– 2004. The American Journal of Tropical Medicine and 

Hygiene 75: 710–715, 2006. 

 

Araújo JMG, Bello G, Romero H, Nogueira RM. Origin and Evolution of Dengue Virus Type 3 

in Brazil. PLoS Neglected Tropical Diseases 6: e. 1784, 2012. 

 

Araújo JMG, Nogueira RMR, Schatzmayr HG, Zanotto PMA, Bello G. Phylogeography and 

evolutionary history of dengue virus type 3. Infection, genetics and evolution 9: 716-725, 2009. 

 

Armstrong PM, Rico-Hesse R. Differential susceptibility of Aedes aegypti to infection by the 

American and Southeast Asian genotypes of dengue type 2 virus. Vector Borne Zoonotic 

Diseases 1: 159–168, 2001. 

 

Azevedo AS, Yamamura AMY, Freire MS, Trindade GF, Bonaldo M, Galler R, Alves AMB. 

DNA vaccines against dengue virus type 2 based on truncate envelope protein or its domain III. 

PloS one 6: e20528, 2011. 

 

Bandyopadhyay S, Lum LCS, Kroeger A. Classifying dengue: a review of the difficulties in using 

the WHO case classification for dengue haemorrhagic fever. Tropical medicine & international 

health 11: 1238-1255, 2006. 

 

Barboza MMO. Caracterização Genômica do Sorotipo 1 de Vírus Dengue Isolados no Ceará no 

Ano de 2011. Fortaleza [Dissertação de Mestrado em Patologia – FM/UFC], 2013. 

 

Barreto ML, Teixeira MG. Dengue no Brasil: situação epidemiológica e contribuições para uma 

agenda de pesquisa. Revista Estudos Avançados 64: 53-72, 2008. 

 

Behura SK, Severson DW. Nucleotide substitutions in dengue virus serotypes from Asian and 

American countries: insights into intracodon recombination and purifying selection. BMC 

Microbiology 13: 1-13, 2013. 

 

Bennett SN, Holmes EC, Chirivella M, Rodriguez DM, Beltran M, Vorndam V, Gubler DJ, 

McMillan WO: Selection-driven evolution of emergent dengue virus. Molecular Biology and 

Evolution 20: 1650-1658, 2003. 

 

Blacksell SD, Newton PN, Bell D, Kelley J, Mammen MP Jr, Vaughn DW, Wuthiekanun V, 

Sungkakum A, Nisalak A, Day NP. The comparative accuracy of 8 commercial rapid 

immunochromatographic assays for the diagnosis of acute dengue virus infection. Clinical 

Infectious Diseases 42: 1127–1134, 2006. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde – Boletim Epidemiológico. 2014b. Disponível em: 

http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/julho/31/Incid--ncia-dengue-at---2013.pdf. 

Acessado em: 08 de abril de 2015. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde – Boletim Epidemiológico. 2015. Disponível em: 

http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2015/marco/13/Boletim-Dengue-SE09-2015.final.pdf. 

Acessado em: 08 de abril de 2015.14a. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde – Classificação da Dengue. 2014a. Disponível em: 

http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/novo/Download/Nova_classificacao_de_caso_de_dengue_

OMS.pdf. Acessado em: 22 de julho de 2014. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde – Informe Epidemiológico da Dengue. 2008. Disponível em: 

http://www.combateadengue.com.br/wp-content/uploads/2009/02/boletim-janeiro-novembro-

2008.pdf. Acessado em: 08 de abril de 2015. 

http://www.ajtmh.org/
http://www.ajtmh.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bello%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22970331
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Romero%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22970331
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nogueira%20RM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22970331
http://www.plosntds.org/
http://mbe.oxfordjournals.org/
http://mbe.oxfordjournals.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Blacksell%20SD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16575730
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Newton%20PN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16575730
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bell%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16575730
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kelley%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16575730
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mammen%20MP%20Jr%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16575730
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Vaughn%20DW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16575730
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wuthiekanun%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16575730
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sungkakum%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16575730
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nisalak%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16575730
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Day%20NP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16575730
http://cid.oxfordjournals.org/
http://cid.oxfordjournals.org/


59 

 

 

 

BRASIL. Ministério da Saúde - Nova classificação de caso de dengue. Disponível em: 

http://portalsaude.saude.gov.br/. Acessado em: 29 de abril de 2014b. 

 

Brinton MA, Dispoto JH. Sequence and Secondary Structure Analysis of the 5'-terminal Region 

of Flavivirus Genome RNA. Virology 162: 290-299, 1988. 

 

Capeding MR, Ngoc HT, Sri Rezeki SH, Hussain Imam HJMI, Tawee C, Mary NC, Luong CQ, 

Rusmil K, Wirawan DN, Nallusamy R, Pitisuttithum P, Thisyakorn U, Yoon IK, van der Vliet D, 

Langevin E, Laot T, Hutagalung Y, Frago C, Boaz M, Wartel TA, Tornieporth NG, Saville M, 

Bouckenooghe A. Clinical efficacy and safety of a novel tetravalent dengue vaccine in healthy 

children in Asia: a phase 3, randomised, observer-masked, placebo-controlled trial. The Lancet 

384:1358–1365, 2014. 

 

Carneiro AR, Cruz ACR, Vallinoto M, Melo DV, Ramos RTJ, Medeiros DBA, Silva EVP, 

Vasconcelos PFC. Molecular Characterisation of Dengue Virus Type 1 Reveals Lineage 

Replacement During Circulation in Brazilian Territory. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz 

107: 805-812, 2012. 

 

Carrillo-Valenzo E, Danis-Lozano R, Velasco-Hernández JX, Sánchez-Burgos G, Alpuche C, 

López I, Rosales C, Baronti C, Lamballerie X, Holmes EC, Ramos-Castañeda J. Evolution of 

dengue virus in Mexico is characterized by frequent lineage replacement. Archives of Virology 

155: 1401–1412, 2010. 

 

Castro GG, Brasil LM, Morais KL, Matos MCP. Histórico dos casos de dengue a partir da década 

de 1980 na cidade de Goiânia. Revista Anhanguera 11: 23-33, 2010. 

 

Chambers TJ, Hahn CS, Galler R, Rice CM. Flavivirus genome organization, expression, and 

replication. Annual Review of Microbiology 44: 649-688, 1990. 

 

Chawla T, Chan KR, Zhang SL, Tan HC, Lim APC, Hanson BJ, Ooi EE. Dengue Virus 

Neutralization in Cells Expressing Fc Gamma Receptors. PLoS ONE 8: e65231, 2013. 

 

Chen R, Vasilakis N. Dengue–quo tu et quo vadis?. Viruses 3: 1562–1608, 2011. 

 

Choudhury MA, Lott WB, Aaskov J. Distribution of Fitness in Populations of Dengue Viruses. 

PLoS ONE 9: e107264, 2014. 

 

Christofferson RC, McCracken MK, Johnson AM, Chisenhall DM, Mores CN. Development of a 

transmission model for dengue virus. Virology Journal 10: 1-9, 2013. 

 

Christophers S. Aedes aegypti (L.) the yellow fever mosquito: its life history, bionomics and 

structure. London: Cambridge University Press, 1960. 

 

Chu MC, O’Rourke EJ, Trent DW. Genetic relatedness among structural protein genes of dengue 

1 virus strains. Journal of General Virology 70: 1701–1712, 1989. 

 

Clamp M, Cuff J, Searle SM, Barton GJ. The Jalview Java alignment editor. Bioinformatics 20: 

426-427, 2004. 

 

Clyde K, Kyle J, Harris E: Recent advances in deciphering viral and host determinants of dengue 

virus replication and pathogenesis. Journal of Virology 80: 11418–11431, 2006. 

 

Cologna R, Armstrong PM, Rico-Hesse R. Selection for virulent dengue viruses occurs in 

humans and mosquitoes. Journal of Virology 79: 853–859, 2005. 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://memorias.ioc.fiocruz.br/
http://www.springer.com/biomed/virology/journal/705
http://www.annualreviews.org/loi/micro
http://vir.sgmjournals.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Armstrong%20PM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15613313
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rico-Hesse%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15613313


60 

 

 

 

Costa RL, Voloch CM, Schrago CG. Comparative evolutionary epidemiology of dengue virus 

serotypes. Infection, Genetics and Evolution 12: 309-314, 2012. 

 

Darwin C. A On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of 

Favoured Races in the Struggle for Life. John Murray. London, 1859. 

 

Dayan GH, Garbes P, Noriega F, Izoton de Sadovsky AD, Rodrigues PM, Giuberti C, Dietze R. 

Immunogenicity and Safety of a Recombinant Tetravalent Dengue Vaccine in Children and 

Adolescents Ages 9–16 Years in Brazil. The American Journal of Tropical Medicine and 

Hygiene 89: 1058–1065, 2013. 

 

Diallo M, Sall AA, Moncayo AC, Ba Y, Fernandez Z, Ortiz D, Coffey LL, Mathiot C, Tesh RB, 

Weaver SC. Potential role of sylvatic and domestic African mosquito species in dengue 

emergence. The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene 73: 445–449, 2005. 

 

Dias LL, Amarilla AA, Poloni TR, Covas DT, Aquino VH, Tadeu L, Figueiredo M. Detection of 

dengue virus in sera of Brazilian blood donors. Transfusion 52: 1667-1671, 2012. 

 

Diaz FJ, Black WCT, Farfan-Ale JA, Lorono-Pino MA, Olson KE, Beaty, BJ. Dengue virus 

circulation and evolution in Mexico: a phylogenetic perspective. Archives of Medical Research 

37: 760–773, 2006. 

 

Drummond A, Rambaut A. BEAST: Bayesian evolutionary analysis by sampling trees. BMC 

Evolutionary Biology 7: 214-221, 2007. 

 

Drummond AJ, Rambaut A, Shapiro B, Pybus OG. Bayesian Coalescent Inference of Past 

Population Dynamics from Molecular Sequences. Molecular Biology and Evolution 22: 1185-

1192, 2005. 

 

Drumond BP, Mondini A, Schmidt DJ, Bosch I, Nogueira ML. Population dynamics of DENV-1 

genotype V in Brazil is characterized by co-circulation and strain/lineage replacement. Archives 

of virology 157: 2061-2073, 2012. 

 

Duong V, Simmons C, Gavotte L, Viari A, Ong S, Chantha N, Lennon NJ, Birren BW, Vong S, 

Farrar JJ, Henn MR, Deubel V, Frutos R, Buchy P. Genetic diversity and lineage dynamic of 

dengue virus serotype 1 (DENV-1) in Cambodia. Infection, Genetics and Evolution 15: 59–68, 

2013. 

 

Egloff MP, Benarroch D, Selisko B, Romette JL, Canard B. An RNA cap (nucleoside-29-O-)-

methyltransferase in the flavivirus RNA polymerase NS5: crystal structure and functional 

characterization. The EMBO Journal 21: 2757–2768, 2002. 

 

Esteva L, Vargas C. Influence of vertical and mechanical transmission on the dynamics of dengue 

disease. Mathematical Biosciences 167: 51-64, 2000. 

 

Ewing B, Hillier L, Wendl MC, Green P. Base-calling of automated sequencer traces using phred. 

I. Accuracy assessment. Genome Research 8: 175-185, 1998. 

 

Falgout B, Pethel M, Zhang YM, Lai CH. Both Nonstructural Proteins NS2B and NS3 Are 

Required for the Proteolytic Processing of Dengue Virus Nonstructural Proteins. Journal of 

Virology 65: 2467-2475, 1991. 

 

Felsenstein J. Phylogenies and the Comparative Method. Chicago Journals 125: 1-15, 1985. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Garbes%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24189367
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Noriega%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24189367
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Izoton%20de%20Sadovsky%20AD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24189367
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rodrigues%20PM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24189367
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Giuberti%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24189367
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dietze%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24189367
http://www.ajtmh.org/
http://www.ajtmh.org/
http://www.ajtmh.org/
http://www.journals.elsevier.com/archives-of-medical-research/
http://www.biomedcentral.com/bmcevolbiol
http://www.biomedcentral.com/bmcevolbiol
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chantha%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21757030
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lennon%20NJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21757030
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Birren%20BW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21757030
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vong%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21757030
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Farrar%20JJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21757030
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Henn%20MR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21757030
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Deubel%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21757030
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Frutos%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21757030
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Buchy%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21757030
http://www.journals.elsevier.com/infection-genetics-and-evolution/
http://emboj.embopress.org/
http://genome.cshlp.org/


61 

 

 

Feres VCR, Martelli CMT, Turchi MD, Siqueira Júnior JB, Nogueira RMR, Rocha BAM, Silva 

LFF, Silva MMJ, Cardoso DDP. Laboratory surveillance of dengue virus in Central Brazil, 1994–

2003. Journal of Clinical Virology 37: 179-183, 2006. 

 

Ferguson NM, Donnelly CA, Anderson RM. Transmission dynamics and epidemiology of 

dengue: insights from age-stratified sero-prevalence surveys. Philosophical Transactions of the 

Royal Society B: Biological Society 354: 757–768, 1999. 

 

Ferlenghi I, Clarke M, Ruttan T, Allison SL, Schalich J, Heinz FX, Harrison SC, Rey FA, Fuller 

SD. Molecular organization of a recombinant subviral particle from tick-borne encephalitis virus. 

Mol Cell 7: 593–602, 2001. 

 

Figueiredo L, Cavalcante S, Simões M. Dengue Serologic Survey of School Children in Rio de 

Janeiro, Brazil, in 1986 and 1987. Bulletin of the World Health Organization 24: 217-225, 1990. 

 

Figueiredo LB, Sakamoto T, Coelho LFL, Rocha ESO, Cota MMG, Ferreira GP, Oliveira JG, 

Kroon EG. Dengue Virus 2 American-Asian Genotype Identified during the 2006/2007 Outbreak 

in Piauı´, Brazil Reveals a Caribbean Route of Introduction and Dissemination of Dengue Virus 

in Brazil. PLoS ONE 9: e104516, 2014. 

 

Filomatori CV, Lodeiro MF, Alvarez DE, Samsa MM, Pietrasanta L, Gamarnik AV. A 5’ 

Element Promotes Dengue Virus RNA Syntesis on a Circular Genome. Genes & Development 

20: 2238-2249, 2006. 

 

Foster JE, Bennett SN, Vaughan H, Vorndam V, McMillan WO, Carrington CV. Molecular 

evolution and phylogeny of dengue type 4 virus in the Caribbean. Virology 306: 126–134, 2003. 

 

Franco O. História da Febre Amarela no Brasil. Rio de Janeiro: Superintendência de Campanhas 

de Saúde Pública, 1976. 

 

Friebe P, Harris E. Interplay of RNA elements in the dengue virus 5' and 3' ends required for viral 

RNA replication. Journal of Virology 84: 6103-6118, 2010. 

 

Goncalvez AP, Escalante AA, Pujol FH, Ludert JE, Tovar D, Salas RA, Liprandi F. Diversity and 

evolution of the envelope gene of dengue virus type 1. Virology 303: 110–119, 2002. 

 

Gordon D, Desmarais C, Green P. Automated finishing with autofinish. Genome Research 11: 

614-625, 2001. 

 

Gritsun TS, Gould EA. Direct repeats in the 3' untranslated regions of mosquito-borne 

flaviviruses: possible implications for virus transmission. Journal of General Virology 87: 3297-

3305, 2006. 

 

Gubler DJ. Dengue and Dengue Hemorrhagic Fever. Clinical Microbiology Reviews 11: 480-496, 

1998. 

 

Guimarães VN. Identificação e Caracterização Molecular do Vírus Dengue em Indivíduos 

Sintomáticos Atendidos na Rede Pública de Saúde de Goiânia – Goiás, Durante o Período 

Epidêmico 2012-2013. Goiânia [Dissertação de Mestrado em Biologia das Relações Parasito-

Hospedeiro – IPTSP/UFG], 2014. 

 

Guy B, Almond JW. Towards a dengue vaccine: Progress to date and remaining challenges. 

Comparative Immunology Microbiology and Infectious Diseases 31: 239-252, 2008. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/136/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/136/
http://www.who.int/bulletin/
http://genesdev.cshlp.org/
http://genome.cshlp.org/
http://vir.sgmjournals.org/


62 

 

 

Guy B, Saville M, Lang J. Development of Sanofi Pasteur tetravalent dengue vaccine. Human 

vaccines 6: 696-705, 2010. 

 

Guzman MG, Alvarez M, Rodriguez-Roche R, Bernardo L, Montes T, Vazquez S, Morier L, 

Alvarez A, Gould EA, Kouri G, Halstead SB. Neutralizing antibodies after infection with Dengue 

1 Virus. Emerging Infectious Diseases 13: 282-286, 2007. 

 

Guzman MG, Halstead SB, Artsob H, Buchy P, Farrar J, Gubler DJ, Hunsperger E, Kroeger, A, 

Margolis HS, Martínez E, Nathan MB, Pelegrino JL, Simmons C, Yoksan S, Peeling RW. 

Dengue: a continuing global threat. Nature Reviews – Microbiology 8: S7-S16, 2010. 

 

Guzman MG, Kouri G. Dengue: an update. The Lancet Infectious Diseases 2: 33-42, 2002. 

 

Hahn CS, Hahn YS, Rice CM, Lee E, Dalgarno L, Strauss EG, Strauss JH. Conserved elements in 

the 3' untranslated region of flavivirus RNAs and potential cyclization sequences. Journal of 

Molecular Biology 198: 33-41, 1987. 

 

Halstead SB, O’Rourke EJ. Antibody-enhanced dengue virus infection in primate leukocytes. 

Nature 265: 739-741, 1977. 

 

Harrington LC, Edman JD, Scott TW. Why do female Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) feed 

preferentially and frequently on human blood?. Journal of Medical Entomology 38: 411–422, 

2001. 

 

Henchal EA, Putnak JR. The dengue viruses. Clinical Mocrobiology Reviews 3: 376– 396, 1990. 

 

Holmes EC, Burch SS. The causes and consequences of genetic variation in dengue virus. Trends 

in Microbiology 8: 74-77, 2000. 

 

Holmes EC, Twiddy SS. The origin, emergence and evolutionary genetics of dengue virus. 

Infection, Genetics and Evolution 3: 19–28, 2003. 

 

Holmes EC. Evolutionary history and phylogeography of human viruses. Annual Review of 

Microbiology 62: 307-328, 2008. 

 

Huang SS, Li IH, Hong P, Yeh MK. Evaluation of protective efficacy using  a nonstructural 

protein Ns1 in DNa vaccine–loaded microspheres against dengue 2 virus. International Journal 

of Nanomedicine 8: 3161–3169, 2013. 

 

ICTV. Virus Taxonomy: 2013 Release. Disponível em: http://www.ictvonline.org/. Acessado em: 

24 de março de 2014. 

 

Iglesias NG, Gamarnik AV. Dynamic RNA structures in the dengue virus genome. RNA Biology 

8: 249-257, 2011. 

 

Jaiswal S, Khanna N, Swaminathan S. Replication-defective adenoviral vaccine vector for the 

induction of immune responses to dengue virus type 2. Journal of Virology 77: 12907–12913, 

2003. 

 

Kantachuvessiri A. Dengue hemorrhagic fever in Thai society. Southeast Asian Journal of 

Tropical Medicine and Public Health 33: 56–62, 2002. 

 

Khan AM, Miotto O, Nascimento EJM, Heiny SAT,  Zhang GL, Marques ET, Tan TW, Brusic 

V, Salmon J, August JT. Conservation and Variability of Dengue Virus Proteins:Implications for 

Vaccine Design. PLoS Neglected Tropical Diseases 2: e272, 2008. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Guy%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20861669
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Saville%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20861669
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lang%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20861669
http://www.thelancet.com/journals/laninf/issue/current
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Strauss%20JH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2828633
http://www.journals.elsevier.com/journal-of-molecular-biology/
http://www.journals.elsevier.com/journal-of-molecular-biology/
http://www.entsoc.org/Pubs/Periodicals/JME
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0966842X
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0966842X
http://www.journals.elsevier.com/infection-genetics-and-evolution/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Huang%20SS%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li%20IH%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hong%20Pd%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yeh%20Mk%5Bauth%5D
http://www.plosntds.org/


63 

 

 

 

Khromykh AA, Meka H, Guyatt KJ, Westaway EG. Essential role of cyclization sequences in 

flavivirus RNA replication. Journal of Virology 75: 6719-6728, 2001. 

 

Kimura R, Hotta S. Studies on dengue fever (IV) on inoculation of dengue virus into mice. 

NipponIgaku 3379: 629-633, 1944. 

 

Klungthong C, Putnak R, Mammen MP, Li T, Zhang C. Molecular genotyping of dengue viruses 

by phylogenetic analysis of the sequences of individual genes. Journal of virological methods 

154: 175-181, 2008. 

 

Klungthong C, Zhang C, Mammen Jr MP, Ubol S, Holmes EC. The molecular epidemiology of 

dengue virus serotype 4 in Bangkok, Thailand. Virology 329: 168–179, 2004. 

 

Kuhn RJ, Zhang W, Rossmann MG, Pletnev SV, Corver J, Lenches E, Jones CT, Mukhopadhyay 

S, Chipman PR, Strauss EG, Baker TS, Strauss, JH. Structure of dengue virus: Implications for 

flavivirus organization, maturation, and fusion. Cell 108: 717–725, 2002. 

 

Kukreti H, Dash PK, Parida M, Chaudhary A,Saxena P, Rautela RS, Mittal V, Chhabra M, 

Bhattacharya D, Lal S, Rao PVL, Rai A. Phylogenetic studies reveal existence of multiple 

lineages of a single genotype of DENV-1 (genotype III) in India during 1956-2007. Virology 

journal 6: 1-9, 2009. 

 

Kuno G, Gubler DJ, Vélez M, Oliver A. Comparative Sensitivity of Three Mosquito Cell Lines 

for Isolation of Dengue Viruses. Bulletin of the World Health Organization 63: 279–286, 1985. 

 

Kurane I, Ennis FE. Immunity and immunopathology in dengue virus infections. Seminars in 

Immunology 4: 121–127, 1992. 

 

Kyle JL, Harris E. Global spread and persistence of dengue. Annual Review of Microbiology 62: 

71-92, 2008. 

 

Lanciotti RS, Calisher CH, Gubler DJ, Chang GJ, Vorndam AV. Rapid detection and typing of 

dengue viruses from clinical samples by using reverse transcriptase-polymerase chain reaction. 

Journal of clinical microbiology 30: 545-551, 1992. 

 

Lanciotti RS, Gubler DJ, Trent DW. Molecular evolution and phylogeny of dengue-4 viruses. 

Journal of General Virology 78: 2279–2286, 1997. 

 

Lanciotti RS, Lewis JG, Gubler DJ, Trent DW. Molecular evolution and epidemiology of dengue-

3 viruses. Journal of General Virology 75: 65–75, 1994. 

 

Leung JY, Pijlman GP, Kondratieva N, Hyde J, Mackenzie JM, Khromykh AA. Role of 

nonstructural protein NS2A in flavivirus assembly. Journal of Virology 82: 4731– 4741, 2008. 

 

Lewis JA, Chang GJ, Lanciotti RS, Kinney RM, Mayer LW, Trent DW. Phylogenetic 

relationships of dengue-2 viruses. Virology 197: 216–224, 1993. 

 

Li WLS, Drummond A. Model Averaging and Bayes Factor Calculation of Relaxed Molecular 

Clocks in Bayesian Phylogenetics. Molecular Biology and Evolution 29: 751-761, 2012. 

 

Librado P, Rozas J. DnaSP v5: a software for comprehensive analysis of DNA polymorphism 

data. Bioinformatics 25: 1451-1452, 2009. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kuno%20G%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gubler%20DJ%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=V%26%23x000e9%3Blez%20M%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Oliver%20A%5Bauth%5D
http://www.who.int/bulletin/
http://vir.sgmjournals.org/
http://vir.sgmjournals.org/
http://mbe.oxfordjournals.org/


64 

 

 

Libraty DH, Young PR, Pickering D, Endy TP, Kalayanarooj S, Green S, Vaughn DW, Nisalak 

A, Ennis F A, Rothman AL. High circulating levels of dengue virus non-structural protein NS1 

early in dengue illness correlate with the development of dengue haemorrhagic fever. The 

Journal of Infectious Diseases 186: 1165–1168, 2002. 

 

Lindenbach BD, Murray CL, Thiel HJ, Rice CM. Flaviviridae. In: Knipe DM, Howley PM. 

Fields Virology. 6. ed. Philadelphia: Wolters kluwer, p. 712-746, 2013. 

 

Lindenbach BD, Rice CM. Molecular biology of flaviviruses. Advances in Virus Research 59: 

23–61, 2003. 

 

Lindenbach BD, Thiel HJ, Rice CM. Flaviviridae: the viruses and their replication. In: Knipe 

DM, Howley PM (eds) Fields virology, 5th edn. Lippincott-Raven Publishers, Philadelphia: 810–

851, 2007. 

 

Lodeiro MF, Filomatori CV, Gamarnik AV. Structural and Functional Studies of the Promoter 

Element for Dengue Virus RNA Replication. Journal of Virology 83: 993-1008, 2009. 

 

Ma L, Jones CT, Groesch TD, Kuhn RJ, Post CB. Solutions structure of dengue virus capsid 

protein reveals another fold. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United 

States of America 101: 3414-3419, 2004. 

 

Maciel IJ, Siqueira Júnior JB, Martelli CMT. Epidemiologia e desafios no controle do dengue. 

Revista de patologia tropical 37: 111-130, 2008. 

 

Mackenzie JM, Khromykh AA, Jones MK, Westaway EG. Subcellular localization and some 

biochemical properties of the flavivirus Kunjin nonstructural proteins NS2A and NS4A. Virology 

245: 203–215, 1998. 

 

Mahoney R. The introduction of new vaccines into developing countries. V: Will we lose a 

decade or more in the introduction of dengue vaccines to developing countries?. Vaccine 32: 

904–908, 2014. 

 

Mandl CW, Guirakhoo F, Holzmann H, Heinz FX, Kunz C. Antigenic structure odf the flavivirus 

envelope protein E at the molecular level, using tick-borne encephalitis virus as a model. Journal 

of virology 63: 564-571, 1989. 

 

Mandl CW, Holzmann H, Kunz C, Heinz FX. Complete genomic sequence of Powassan virus: 

evaluation of genetic elements in tick-borne versus mosquitoborne flaviviruses. Virology 194: 

173-184, 1993. 

 

Mandl CW, Kroschewski H, Allison SL, Kofler R, Holzmann H, Meixner T, Heinz FX. 

Adaptation of tick-borne encephalitis virus to BHK-21 cells results in the formation of multiple 

heparan sulfate binding sites in the envelope protein and attenuation in vivo. Journal of Virology 

75: 5627–5637, 2001. 

 

McBride WJ, Bielefeldt-Ohmann H. Dengue viral infections: pathogenesis and epidemiology. 

Microbes Infect 2: 1041-1050, 2000. 

 

Medin CL, Fitzgerald KA, Rothman AL. Dengue virus nonstructural protein NS5 induces 

interleukin-8 transcription and secretion. Journal of Virology 79: 11053–11061, 2005. 

 

Mehlhop E, Nelson S, Jost CA, Gorlatov S, Johnson S, Fremont DH, Diamond MS, Pierson TC. 

Complement protein C1q reduces the stoichiometric threshold for antibody-mediated 

neutralization of West Nile virus. Cell Host Microbe 6: 381–91, 2009. 

http://jid.oxfordjournals.org/
http://jid.oxfordjournals.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guirakhoo%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2463377
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Holzmann%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2463377
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Heinz%20FX%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2463377
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kunz%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2463377
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kroschewski%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11356970
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Allison%20SL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11356970
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kofler%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11356970
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Holzmann%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11356970
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Meixner%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11356970
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Heinz%20FX%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11356970
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fremont%20DH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19837377
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Diamond%20MS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19837377
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pierson%20TC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19837377


65 

 

 

 

Melo F, Romano C, Zanotto PMA. Introduction of dengue virus 4 (DENV-4) genotype I into 

Brazil from Asia?. PLoS Neglected Tropical Diseases 3: e390, 2009. 

 

Méndez JA, Usme-Ciro JA, Domingo C, Rey GJ, Sanchez JÁ, Tenorio A, Gallego-Gomez JC. 

Phylogenetic history demonstrates two different lineages of dengue type 1 virus in Colombia. 

Virology Journal 7: 1-12, 2010. 

 

Méndez JA, Usme-Ciro JA, Domingo C, Rey GJ, Sánchez JA, Tenorio A, Gallego-Gomez JC. 

Phylogenetic reconstruction of dengue virus type 2 in Colombia. Virology journal 9: 64, 2012. 

 

Messer WB, Gubler DJ, Harris E, Sivananthan K, de Silva, AM. Emergence and global spread of 

a dengue serotype 3, subtype III virus. Emerging Infectious Diseases Journal 9: 800–809, 2003. 

 

Messer WB, Vitarana UT, Sivananthan K, Elvtigala J, Preethimala LD, Ramesh R,Withana N, 

Gubler DJ, De Silva AM. Epidemiology of dengue in Sri Lanka before and after the emergence 

of epidemic dengue hemorrhagic fever. The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene 

66: 765–773, 2002. 

 

Messina JP, Brady OJ, Scott TW, Zou C, Pigott DM, Duda KA, Bhatt S, Katzelnick L, Howes 

RE, Battle KE, Simmons CP, Hay SI. Global spread of dengue virus types: mapping the 70 year 

history. Trends in microbiology 22: 138-146, 2014. 

 

Mizuno Y, Kato Y, Kano S, Takasaki T. Imported malaria and dengue fever in returned travelers 

in Japan from 2005 to 2010. Travel Medicine and Infectious Disease 10: 86–91, 2012. 

 

Modis Y, Ogata S, Clements D, Harrison SC. Structure of the dengue virus envelope protein after 

membrane fusion. Nature 427: 313–319, 2004. 

 

Modis Y, Ogata S, Clements D, Harrison, SC. A ligand-binding pocket in the dengue virus 

envelope glycoprotein. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of 

America 100: 6986-6991, 2003. 

 

Monath TP. Dengue: the risk to developed and developing countries. Proceedings of the National 

Academy of Sciences of the United States of America 91: 2395-2400, 1994. 

 

Mota J, Rico-Hesse R. Dengue Virus Tropism in Humanized Mice Recapitulates Human Dengue 

Fever. PLoS ONE 6: e20762, 2011. 

 

Moureau G, Cook S, Lemey P, Nougairede A, Forrester NL, Khasnatinov M, Charrel RN, Firth 

AE, Gould EA, Lamballerie X. New Insights into Flavivirus Evolution, Taxonomy and 

Biogeographic History, Extended by Analysis of Canonical and Alternative Coding Sequences. 

PLoS ONE 10: e0117849, 2015. 

 

Muñoz-Jordán JL, Sanchez-Burgos GG, Laurent-Rolle M, Garcia-Sastre A. Inhibition of 

interferon signaling by dengue virus. Proceedings of the National Academy of Sciences of the 

United States of America 100: 14333–14338, 2003. 

 

Murthy HM, Clum S, Padmanabhan R. Dengue virus NS3 serine protease. Crystal structure and 

insights into interaction of the active site with substrates by molecular modeling and structural 

analysis of mutational effects. The Journal of Biological Chemistry 274: 5573–5580, 1999. 

 

Myat Thu H, Lowry K, Jiang L, Hlaing T, Holmes EC, Aaskov J. Lineage extinction and 

replacement in dengue type 1 virus populations are due to stochastic events rather than to natural 

selection. Virology 336: 163–172, 2005. 

http://www.plosntds.org/
http://www.ajtmh.org/
http://www.sciencedirect.com/science/journal/14778939
http://www.pnas.org/
http://www.pnas.org/
http://www.pnas.org/
http://www.pnas.org/
http://www.jbc.org/


66 

 

 

 

Nobuchi, H. The Symptoms of a Dengue-like Illness Recorded in a Chinese Medical 

Encyclopedia. Kanpo Rinsho 26: 422-425, 1979. 

 

Nogueira RMR, Eppinghaus ALF. Dengue virus type 4 arrives in the state of Rio de Janeiro: a 

challenge for epidemiological surveillance and control. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz 106: 

255-256, 2011. 

 

Nogueira RMR, Miagostovich MP, Filippis AMB, Pereira MAS, Schatzmayr HG. Dengue virus 

type 3 in Rio de Janeiro, Brazil. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz 96: 925-926, 2001. 

 

Nogueira RMR, Zagner SM, Martins IS, Lampe E, Miagostovich MP, Schatz-mayr HG, Dengue 

haemorrhagic fever/dengue shock syndrome (DHF/DSS) caused by serotype 2 in Brazil. 

Memórias do Instituto Oswaldo Cruz 86: 269, 1991. 

 

Nunes MRT, Faria NR, Vasconcelos HB, Medeiros DBA, Lima CPS, Carvalho VL, Silva EVP, 

Cardoso JF, Sousa Jr EC, Nunes KNB, Rodrigues SG, Abecasis AB, Suchard MA, Lemey P, 

Vasconcelos PFC. Phylogeography of Dengue Virus Serotype 4, Brazil, 2010-2011. Emerging 

Infectious Diseases 18: 1858-1864, 2012. 

 

Nunes MRT, Palacios G, Faria NR, Sousa Jr EC, Pantoja JA, Rodrigues SG, Carvalho VL, 

Medeiros DBA, Savji N, Baele G, Suchard MA, Lemey P, Vasconcelos PFC, Lipkin WI. Air 

Travel Is Associated with Intracontinental Spread of Dengue Virus Serotypes 1–3 in Brazil. PLoS 

Neglected Tropical Diseases 8: e2769, 2014. 

 

Oliveira MF, Araujo JMG, Ferreira Jr OC, Ferreira DF, Lima DB, Santos FB, Gonçalves H, 

Schatzmayr AT, Nogueira RMR. Two lineages of dengue virus type 2, Brazil. Emerging 

Infectious Diseases journal 16: 576–557, 2010. 

 

Osanai CH, Rosa APAT, Tang AT, Amaral RS, Passos AC, Tauil PL. Dengue outbreak in Boa 

Vista, Roraima, Brazil, 1981-1982. Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo 25: 

53-54, 1983. 

 

PAHO. Dengue in the Caribbean, 1977. Proceedings of a Workshop Held in Montago Bay, 

Jamaica, p. 186. Pan American Health Organization. Washington DC, USA, 1979. 

 

Pedro A. O dengue em Nicteroy. Brazil Médico 1: 173-177, 1923. 

 

Peeling RW, Artsob H, Pelegrino JL, Buchy P, Cardosa MJ, Devi S, Enria DA, Farrar J, Gubler 

DJ, Guzman MG, Halstead SB, Hunsperger E, Kliks S, Margolis HS, Nathanson CM, Nguyen 

VC, Rizzo N, Vázquez S, Yoksan S. Evaluation of diagnostic tests: dengue. Nature Reviews 

Microbiology 8: S30-S37, 2010. 

 

Perera R, Kuhn RJ. Structural Proteomics of Dengue Virus. Current Opinion in Microbiology 11: 

369-377, 2008. 

 

Petersen LR, Marfin AA. Shifting Epidemiology of Flaviviridae. Journal of Travel Medicine 12: 

S3–S11, 2005. 

 

Peyrefitte CN, Pastorino BA, Bessaud M, Gravier P, Tock F, Couissinier-Paris P, Martial J, Huc-

Anais P, Cesaire R, Grandadam M, Tolou HJ. Dengue type 3 virus, Saint Martin, 2003–2004. 

Emerging Infectious Diseases journal 11: 757–761, 2005. 

 

Pierson TC, Diamond MS. Molecular mechanisms of antibody-mediated neutralisation of 

flavivirus infection. Expert Reviews in Molecular Medicine 10: e12, 2008. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nunes%20MR%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Faria%20NR%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vasconcelos%20HB%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Medeiros%20DB%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Silva%20de%20Lima%20CP%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Carvalho%20VL%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pinto%20da%20Silva%20EV%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cardoso%20JF%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sousa%20EC%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nunes%20KN%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rodrigues%20SG%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Abecasis%20AB%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Suchard%20MA%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lemey%20P%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vasconcelos%20PF%5Bauth%5D
http://www.plosntds.org/
http://wwwnc.cdc.gov/eid/
http://wwwnc.cdc.gov/eid/
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0036-4665
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kuhn%20RJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18644250
http://www.sciencedirect.com/science/journal/13695274
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1708-8305
http://journalseek.net/cgi-bin/journalseek/journalsearch.cgi?field=issn&query=1462-3994


67 

 

 

 

Pierson TC, Fremont DH, Kuhn RJ, Diamond MS. Structural insights into the mechanisms of 

antibody-mediated neutralization of flavivirus infection: implications for vaccine development. 

Cell Host Microbe 4: 229–38, 2008. 

 

Powell JR, Tabachnick WJ, Arnold J. Genetics and the origin of a vector population: Aedes 

aegypti, a case study. Science 208: 1385–1387, 1980. 

 

Pryor MJ, Rawlinson SM, Butcher RE, Barton CL, Waterhouse TA, Vasudevan SG, Bardin PG, 

Wright PJ, Jans DA, Davidson AD. Nuclear localization of dengue virus nonstructural protein 5 

through its importin alpha/beta- recognized nuclear localization sequences is integral to viral 

infection. Traffic 8: 795–807, 2007. 

 

Raghwani J, Rambaut A, Holmes EC, Hang VT, Hien TT, Farrar J, Wills B, Lennon NJ, Birren 

BW, Henn MR, Simmons CP. Endemic dengue associated with the co-circulation of multiple 

viral lineages and localized density-dependent transmission. PLoS pathogens 7: e1002064, 2011. 

 

Repik PM, Dalrymple JM, Brandt WE, McCown JM, Russell PK. RNA fingerprinting as a 

method for distinguishing dengue 1 virus strains. The American Journal of Tropical Medicine 

and Hygiene 32: 577–589, 1983. 

 

Rey FA, Heinz FX, Mandl C, Kunz C, Harrison SC. The envelope glycoprotein from tick-borne 

encephalitis virus at 2 angstrom resolution. Nature 375: 291–298, 1995. 

 

Rey FA. Dengue virus: Two hosts, two structures. Nature 497: 443-444, 2013. 

 

Rico-Hesse R, Harrison LM, Salas RA, Tovar D, Nisalak A, Ramos C, Boshell J, Mesa MTR, 

Nogueira RMR, Rosa AT. Origins of dengue type 2 viruses associated with increased 

pathogenicity in the americas. Virology 230: 244-251, 1997. 

 

Rico-Hesse R. Microevolution and Virulence of Dengue Viruses. Advances in Virus Research 59: 

315–341, 2003. 

 

Rico-Hesse R. Molecular evolution and distribution of dengue viruses type 1 and 2 in nature. 

Virology 174: 479-493, 1990. 

 

Rocha BAM. Aspectos Clínicos e Moleculares da Dengue na Epidemia de 2012/2013 em Goiânia 

– GO, Brasil. Goiânia [Tese de Doutorado em Medicina Tropical e Saúde Pública – IPTSP/UFG], 

2015. 

 

Rodriguez-Roche R, Alvarez M, Holmes EC, Bernardo L, Kouri G, Gould EA, Halstead S, 

Guzman MG. Dengue virus type 3, Cuba, 2000–2002. Emerging Infectious Diseases journal 11: 

773–774, 2005. 

 

Romano CM, Matos AM, Araújo ESA, Villas-Boas LS, Silva WC, Oliveira OMNPF, Carvalho 

KI, Souza ACMS, Rodrigues CL, Levi JE, Kallas EG, Pannuti CS. Characterization of Dengue 

Virus Type 2: New Insights on the 2010 Brazilian Epidemic. PLoS ONE 5: e11811, 2010. 

 

Russell PK & McCown JM. Comparison of dengue 2 and dengue 3 virus strains by neutralization 

tests and identification of a serotype of dengue 3. The American Journal of Tropical Medicine 

and Hygiene 21: 97-99, 1972. 

 

Sabchareon A, Wallace D, Sirivichayakul C, Limkittikul K, Chanthavanich P, Suvannadabba S, 

Jiwariyavej V, Dulyachai W, Pengsaa K, Wartel TA, Moureau A, Saville M, Bouckenooghe A, 

Viviani S, Tornieporth NG, Lang J. Protective efficacy of the recombinant, live-attenuated, CYD 

http://www.ajtmh.org/
http://www.ajtmh.org/
http://www.ajtmh.org/
http://www.ajtmh.org/


68 

 

 

tetravalent dengue vaccine in Thai schoolchildren: a randomised, controlled phase 2b trial. Lancet 

380: 1559-1567, 2012. 

 

Salda LT, Parquet MD, Matias RR, Natividad FF, Kobayashi N, Morita K. Molecular 

epidemiology of dengue 2 viruses in the Philippines: genotype shift and local evolution. The 

American Journal of Tropical Medicine and Hygiene 73: 796–802, 2005. 

 

San Martín JL, Brathwaite O, Zambrano B, Solorzano JO, Bouckenooghe A, Dayan GH, Guzman 

MG. The epidemiology of dengue in the Americas over the last three decades: a worrisome 

reality. The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene 82: 128–135, 2010. 

 

Sanger F, Nicklen S, Coulson AR. DNA sequencing with chain-terminating. Proceedings of the 

National Academy of Sciences of the United States of America 74: 5463-5467, 1977. 

 

Santos CN, Rocha CF, Cordeiro M, Fragoso SP, Rey F, Deubel V, Despres P. Genome analysis 

of dengue type-1 virus iso Genome analysis of dengue type-1 virus isolated between 1990 and 

2001 in Brazil reveals a remarkable conservation of the structural proteins but amino acid 

differences in the non-structural proteins. Virus Research 90: 197-205, 2002. 

 

Santos FB, Nogueira FB, Castro MG, Nunes PCG, Filippis AMB, Faria NRC, Simões JBS, 

Sampaio SA, Santos CR, Nogueira RMR. First report of multiple lineages of dengue viruses type 

1 in Rio de Janeiro, Brazil. Virology journal 8: 387, 2011. 

 

Schatzmayr HG, Nogueira RMR Rosa, APAT. An outbreak of dengue virus at Rio de Janeiro – 

1986. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz 81: 245-246, 1986. 

 

Smith CE. The history of dengue in tropical Asia and its probable relationship to the mosquito 

Aedes aegypti. The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene 59: 243–251, 1956. 

 

Soares AM. Caracterização Molecular do Vírus da Dengue Isolados em Ribeirão Preto de de 

2010 a 2011. Ribeirão Preto [Dissertação de Mestrado em Biociências Aplicadas à Farmácia – 

FCFRP/USP], 2014. 

 

Sousa DMC. Caracterização Genética e Evolução dos Vírus Dengue no Estado do Rio Grande do 

Norte. Natal [Dissertação de Mestrado em Sistemática e Evolução – CB/UFRGN], 2014. 

 

Souza RP, Rocco IM, Maeda AY, Spenassatto C, Bisordi I, Suzuki A, Silveira VR, Silva SJS, 

Azevedo RM, Tolentino FM, Assis JC, Bassi MG, Dambrós BP, Tumioto GL, Gregianini TS, 

Souza LTM, Timenetsky MCST, Santos CLS. Dengue virus type 4 phylogenetics in Brazil 2011: 

looking beyond the veil. PLoS neglected tropical diseases 5: e1439, 2011. 

 

Stocks CE, Logibs M. Signal peptidase cleavage at the favivirus C-prM junction: dependence on 

the viral NS2B-3 protease for efficient processing requires determinants in C, the signal peptide, 

and prM. Journal of Virology 72: 2141-2149, 1998. 

 

Tamura K, Stecher G, Peterson D, Filipski A, Kumar S. MEGA6: Molecular Evolutionary 

Genetics Analysis Version 6.0. Molecular Biology and Evolution 30: 2725-2729, 2013. 

 

Taranto MFR, Pessanha JEM, Santos M, Andrade ACSP, Camargos VN, Alves SN, Oliveira 

CDL, Taranto AG, Santos LL, Magalhães JC, Kroon EG, Figueiredo LB, Drumond BP, Ferreira 

JMS. Dengue outbreaks in Divinopolis, south-eastern Brazil and the geographic and climatic 

distribution of Aedes albopictus and Aedes aegypti in 2011–2012. Tropical Medicine and 

International Health 20: 77-88, 2015. 

 

Tauil PL. Urbanization and dengue ecology. Cadernos de Saúde Pública 17: 99-102, 2001. 

http://www.ajtmh.org/
http://www.ajtmh.org/
http://www.ajtmh.org/
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ajtmh.org%2F&ei=F6pGU_35KM6-sQTa9IDQDQ&usg=AFQjCNEzXDyIcfF30Xju-K2VBnrzCirf2A&sig2=il1FLk49loiuiDD63ySBaA&bvm=bv.64507335,d.cWc
http://jvi.asm.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tamura%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24132122
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Stecher%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24132122
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Peterson%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24132122
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Filipski%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24132122
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kumar%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24132122
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=0102-311X&script=sci_serial


69 

 

 

 

Temporão JG, Penna GO, Carmo EH, Coelho GE, Azevedo RSS, Nunes MRT, Vasconcelos 

PFC. Dengue virus serotype 4, Roraima State, Brazil. Emerging Infectious Diseases journal 17: 

938-40, 2011. 

 

Thomas SJ, Strickman D, Vaughn DW. Dengue epidemiology: virus epidemiology, ecology, and 

emergence. Advances in Virus Research 61: 235-289, 2003. 

 

Thompson JD, Gibson TJ, Plewniak F, Jeanmougin F, Higgins DG. The CLUSTAL_X windows 

interface: flexible strategies for multiple sequence alignment aided by quality analysis tools. 

Nucleic acids research 25: 4876-4882, 1997. 

 

Thu H, Lowry K, Myint T. Myanmar dengue outbreak associated with displacement of serotypes 

2, 3, and 4 by dengue 1. Emerging Infectious Diseases journal 10: 593–597, 2004. 

 

Thu HM, Lowry K, Jiang L, Hlaing T, Holmes EC, Aaskov J. Lineage Extinction and 

Replacement in Dengue Type 1 Virus Populations are Due to Stochastic Events Rather Than to 

Natural Selection. Virology 336: 163-172, 2005. 

 

Thurner C, Witwer C, Hofacker IL, Stadler PF. Conserved RNA secondary structures in 

Flaviviridae genomes. Journal of General Virology 85: 1113-1124, 2004. 

 

Tittarelli E, Mistchenko AS, Barrero PR. Dengue Virus 1 in Buenos Aires from 1999 to 2010: 

Towards Local Spread. PLoS ONE 9: e111017, 2014. 

 

Tolou HJ, Couissinier-Paris P, Durand JP, Mercier V, de Pina JJ, de Micco P, Billoir F, Charrel 

RN, de Lamballerie X. Evidence for recombination in natural populations of dengue virus type 1 

based on the analysis of complete genome sequences. Journal of General Virology 82: 1283–

1290, 2001. 

 

Trent DW, Grant JA, Rosen L, Monath TP. Genetic variation among dengue 2 viruses of different 

geographic origin. Virology 128: 271-284, 1983. 

 

Tsai JJ, Hsieh MH, 2, Liu LT, Hsiao HM, Perng GC. Mortality from Septic Shock in a Dengue 

Infected Patient: A Case Report. The Southeast Asian Jounal of Tropical Medicine and Public 

Health 44: 623-629, 2013. 

 

Twiddy SS, Farrar JJ, Chau NV, Wills B, Gould, EA, Gritsun T, Lloyd G, Holmes EC. 

Phylogenetic Relationships and Differential Selection Pressures among Genotypes of Dengue-2 

Virus. Virology 298: 63–72, 2002. 

 

Twiddy SS, Pybus OG, Holmes EC. Comparative population dynamics of mosquito-borne 

flaviviruses. Infection, Genetics and Evolution 3: 87-95, 2003. 

 

Ty Hang VT, Holmes EC, Veasna D, Quy NT, Hien TT, Quail M, Churcher C, Parkhill J, 

Cardosa J, Farrar J, Wills B, Lennon NJ, Birren BW, Buchy P, Henn MR, Simmons CP. 

Emergence of the Asian 1 genotype of dengue virus serotype 2 in Viet Nam: In vivo fitness 

advantage and lineage replacement in South-East Asia. PLoS Neglected Tropical Diseases 4: 

e757, 2010. 

 

Uzcategui NY, Camacho D, Comach G, Cuello de Uzcategui R, Holmes EC, Gould EA. 

Molecular epidemiology of dengue type 2 virus in Venezuela: evidence for in situ virus evolution 

and recombination. Journal of General Virology 82: 2945–2953, 2001. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=da%20Costa%20Vasconcelos%20PF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21529421
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=da%20Costa%20Vasconcelos%20PF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21529421
http://wwwnc.cdc.gov/eid/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Thomas%20SJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14714434
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Strickman%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14714434
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Vaughn%20DW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14714434
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00653527
http://nar.oxfordjournals.org/search?author1=Toby+J.+Gibson&sortspec=date&submit=Submit
http://nar.oxfordjournals.org/search?author1=Fr%C3%A9d%C3%A9ric+Plewniak&sortspec=date&submit=Submit
http://nar.oxfordjournals.org/search?author1=Fran%C3%A7ois+Jeanmougin&sortspec=date&submit=Submit
http://nar.oxfordjournals.org/search?author1=Desmond+G.+Higgins&sortspec=date&submit=Submit
http://wwwnc.cdc.gov/eid/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0042682205001753
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0042682205001753
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0042682205001753
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0042682205001753
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0042682205001753
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0042682205001753
http://vir.sgmjournals.org/
http://vir.sgmjournals.org/
http://vir.sgmjournals.org/


70 

 

 

Valdés K, Alvarez M, Pupo M, Vázquez S, Rodríguez R, Guzmán MG. Human Dengue 

Antibodies against structural and nonstructural proteins. Clinical and Diagnostic Laboratory 

Immunology 7: 856-857. 

 

Vasconcelos PFC, Menezes DB, Melo LP, Pessoa ETFP, Rodrigues SG, Rosa EST, Timbó MJ, 

Coelho ICB, Montenegro F, Rosa JFST, Andrade FMO, Rosa APAT. A large epidemic of dengue 

fever with dengue hemorragic cases in Ceará State, Brazil, 1994. Revista do Instituto de Medicina 

Tropical de São Paulo 37: 253-255, 1995. 

 

Vasilakis N, Cardosa J, Hanley KA, Holmes EC, Weaver SC. Fever from the forest: prospects for 

the continued emergence of sylvatic dengue virus and its impact on public health. Nature Reviews 

Microbiology 9: 532–541, 2011. 

 

Vasilakis N, Shell EJ, Fokam EB, Mason PW, Hanley KA, Estes DM, Weaver SC. Potential of 

ancestral sylvatic dengue-2 viruses to re-emerge. Virology 358: 402–412, 2007. 

 

Villabona-Arenas CJ, Oliveira JL, Capra CS, Balarini K, Loureiro M, Fonseca CRTP, Passos SD, 

Zanotto PMA. Detection of Four Dengue Serotypes Suggests Rise in Hyperendemicity in Urban 

Centers of Brazil. PLoS Neglected Tropical Diseases 8: e2620, 2014. 

 

Villabona-Arenas CJ, Zanotto PMA. Evolutionary history of Dengue virus type 4: Insights into 

genotype phylodynamics. Infection, Genetics and Evolution 11: 878–885, 2011. 

 

Villabona-Arenas CJ, Zanotto PMA. Worldwide spread of Dengue virus type 1. PLoS ONE 8: 

e62649, 2013. 

 

Villar L, Dayan GH, Arredondo-García JL, Rivera DM, Cunha R, Deseda C, Reynales H, Costa 

MS, Morales-Ramírez JO, Carrasquilla G, Rey LC, Dietze R, Luz K, Rivas E, Montoya MCM, 

Supelano MC, Zambrano B, Langevin E, Boaz M, Tornieporth N, Saville M, Noriega F. Efficacy 

of a Tetravalent Dengue Vaccine in Children in Latin America. The New England Journal of 

Medicine 372: 113-123, 2015. 

 

VIRAL ZONE. ExPASy Bioinformatics Resource Portal. Disponível em: 

http://viralzone.expasy.org. Acessado em: 08 de abril de 2015. 

 

Wahala WM, Kraus AA, Haymore LB, Accavitti-Loper MA, de Silva AM. Dengue virus 

neutralization by human immune sera: role of envelope protein domain III-reactive antibody. 

Virology 392:103–13, 2009. 

 

Wahala WMPB, Huang C, Butrapet S, White LJ, Silva, AM. Recombinant Dengue Type 2 

Viruses with Altered E Protein Domain III Epitopes Are Efficiently Neutralized by Human 

Immune Sera. Journal of Virology 86: 4019–4023, 2012. 

 

Wang E, Ni H, Xu R, Barrett ADT, Watowich SJ, Gubler DJ, Weaver SC. Evolutionary 

Relationships of Endemic/Epidemic and Sylvatic Dengue Viruses. Journal of Virology 74: 3227-

3234, 2000. 

 

Weaver SC, Barrett ADT. Transmission cycles, host range, evolution and emergence of arboviral 

disease. Nature Reviews Microbiology 2: 789-801, 2004. 

 

Weaver SC, Vasilakis N. Molecular evolution of dengue viruses: Contributions of phylogenetics 

to understanding the history and epidemiology of the preeminent arboviral disease. Infection, 

Genetics and Evolution 9: 523-540, 2009. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vald%C3%A9s%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10973471
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alvarez%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10973471
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pupo%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10973471
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=V%C3%A1zquez%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10973471
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rodr%C3%ADguez%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10973471
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guzm%C3%A1n%20MG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10973471
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC95705/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC95705/
http://www.plosntds.org/
http://www.journals.elsevier.com/infection-genetics-and-evolution/


71 

 

 

Weaver SC. Urbanization and geographic expansion of zoonotic arboviral diseases: mechanisms 

and potential strategies for prevention. Trends in Microbiology 21: 360–363, 2013. 

 

Wengler G, Czaya G, Farber PM, Hegemann JH. In vitro synthesis of West Nile virus proteins 

indicates that the amino-terminal segment of the NS3 protein contains the active centre of the 

protease which cleaves the viral polyprotein after multiple basic amino acids. Journal of General 

Virology 72: 851–858, 1991. 

 

Westaway EG, Blok J. Taxonomy and evolutionary relationships of flaviviruses. In: Gubler D J, 

Kuno G, editors. Dengue and dengue hemorrhagic fever. Wallingford, England: CAB 

International; pp. 147–173, 1997. 

 

Westaway EG, Mackenzie JM, Khromykh AA. Kunjin RNA Replication and applications of 

Kunjin replicons. Advances in Virus Research 59: 99–140, 2003. 

 

WHO. Dengue guidelines for diagnosis, treatment, prevention and control. Third edition. Geneva: 

World Health Organization, 2009. 

 

WHO. World Health Organization: 2014. Disponível em: 

www.who.int/iris/bitstream/10665/76887/1/9789241504713_eng.pdf. Acessado em: 29 de abril 

de 2014. 

 

Wilder-Smith A, Gubler DJ. Geographic expansion of dengue: The impact of international travel. 

Medical Clinics of North America 92: 1377-1390, 2008. 

 

Winkler G, Maxwell SE, Ruemmler C, Stollar V. Newly synthesized dengue-2 virus 

nonstructural protein NS1 is a soluble protein but becomes partially hydrophobic and membrane-

associated after dimerization. Virology 171: 302–305, 1989. 

 

Wittke V, Robb TE, Thu HM, Nisalak A, Nimmannitya S, Kalayanrooj S, Vaughn DW, Endy TP, 

Holmes EC, Aaskov JG. Extinction and rapid emergence of strains of dengue 3 virus during an 

interepidemic period.Virology 301: 148–156, 2002. 

 

Xu T, Sampath A, Chao A, Wen D, Nanao M, Chene P, Vasudevan SG, Lescar J. Structure of the 

Dengue virus helicase/nucleoside triphosphatase catalytic domain at a resolution of 2.4 Å. 

Journal of Virology 79: 10278–10288, 2005. 

 

You S, Padmanabhan R. A novel in vitro replication system for Dengue virus. Initiation of RNA 

synthesis at the 3'-end of exogenous viral RNA templates requires 5'- and 3'-terminal 

complementary sequence motifs of the viral RNA. The Journal of Biological Chemistry 274: 

33714-33722, 1999. 

 

Yu L, Nomaguchi M, Padmanabhan R, Markoff L. Specific requirements for elements of the 5' 

and 3' terminal regions in flavivirus RNA synthesis and viral replication. Virology 374: 170-185, 

2008. 

 

Zanotto PMA, Gould EA, Gao GF, Harvey PH, Holmes EC. Population dynamics of flaviviruses 

revealed by molecular phylogenies. Proceedings of the National Academy of Sciences of the 

United States of America 93: 548-553, 1996. 

 

Zhang A, Chinnawirotpisan P, Tang Y, Zhou Y, Lynch J, Thomas S, Kalayanarooj S, Putnak R, 

Zhang C. Intra-genotypic variation of predominant genotype II strains of dengue type-3 virus 

isolated during different epidemics in Thailand from 1973 to 2001. Virus Genes 46: 203–218, 

2013. 

 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/0966842X
http://vir.sgmjournals.org/
http://vir.sgmjournals.org/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0065352703590042
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0065352703590042
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0065352703590042
http://www.sciencedirect.com/science/bookseries/00653527
http://www.jbc.org/


72 

 

 

Zhang C, Mammen Jr MP, Chinnawirotpisan P, Klungthong C, Rodpradit P, Monkongdee P, 

Nimmannitya S, Kalayanarooj S, Holmes EC. Clade replacements in dengue virus serotypes 1 

and 3 are associated with changing serotype prevalence. Journal of Virology 79: 15123-15130, 

2005. 

 

Zhang W, Chipman PR, Corver J, Johnson PR, Zhang Y, Mukhopadhyay S, Baker TS, Strauss 

JH, Rossmann, MG, Kuhn, RJ. Visualization of membrane protein domains by cryo-electron 

microscopy of dengue virus. Nature structural biology 10: 907-912, 2003. 

 

Zhang X, Sheng J, Plevka P, Kuhn RJ, Diamond MS, Rossmann, MG. Dengue structure differs at 

the temperatures of its human and mosquito hosts. Proceedings of the National Academy of 

Sciences 110: 6795-6799, 2013. 

 

Zheng K, Zhou HQ, Yan J, Ke CW, Maeda A, Maeda J. Molecular characterization of the E gene 

of dengue virus type 1 isolated in Guangdong province, China, in 2006. Epidemiology and 

infection 137: 73-78, 2009. 

 

Zhou Y, Holmes EC. Bayesian estimates of the evolutionary rate and age of Hepatitis B virus. 

Journal of Molecular Evolution 65: 197-205, 2007. 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Monkongdee%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16306584
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nimmannitya%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16306584
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kalayanarooj%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16306584
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Holmes%20EC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16306584
http://jvi.asm.org/
http://www.pnas.org/
http://www.pnas.org/


73 

 

 

ANEXOS 
 

Anexo 1 – Parecer do Comitê de Ética 

 
Anexo 2 - Código ISSO países 

 



74 

 

 

 
 
 

 

 



75 

 

 

 

 



76 

 

 

 



77 

 

 

 



78 

 

 

 
 

 

  



79 

 

 

APÊNDICES 
 

Apêndice 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

 

 

 

 
 

 

 



80 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

 

 

 
  



82 

 

 

Apêndice 2 – Questionário 

 

 



83 

 

 

 



84 

 

 

 

 


