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RESUMO 

 

O Brasil é o maior celeiro de arbovírus do mundo e apresenta a maior área endêmica de febre 

amarela (FA). O Ministério da Saúde notificou, em 2017, 1170 casos suspeitos de febre 

amarela, sendo que desses 847 estão em investigação, 93 foram descartados e 230 foram 

confirmados, sendo nos estados de Minas Gerais (201), Espírito Santo (25) e São Paulo (4). 

Do total de casos notificados, 186 evoluíram para óbito, sendo que 104 óbitos permanecem 

em investigação, 79 óbitos foram confirmados e 3 foram descartados. A taxa de letalidade 

entre os casos confirmados foi de 34,3%. Para FA não há tratamento específico, no entanto, a 

vacinação é eficaz sendo a única e melhor maneira de prevenção. Justamente por esse fator e 

outros envolvidos o diagnóstico da FA não é feito no sistema de saúde a não ser por uma 

suspeita relevante. O problema é que em muitos casos os vírus passam despercebidos em 

casos de infecção pelo vírus Dengue por apresentar reatividade cruzada entre membros do 

gênero Flavívirus ou por apresentar sintomas inespecíficos. O presente estudo analisou 118 

amostras que foram triadas para infecções suspeitas de Vírus da Dengue (VDEN) referentes 

ao ano de 2011 a 2013, porém descartadas para esta virose por terem dado resultados 

negativos para o agente viral através de testes sorológicos e moleculares no município de 

Goiânia, Goiás. As amostras foram encaminhadas para o Laboratório de Virologia da 

Universidade Federal de Goiás Regional Jataí e analisadas por métodos moleculares, como o 

de RT-PCR e Nested-PCR seguida da verificação do amplicon por eletroforese em gel de 

Agarose. Dentre as 118 amostras negativas para os vírus DENV, três das amostras foram 

positivas para o Vírus da Febre Amarela (VFA) conforme produção de amplicons de 253 pb 

da região NS5 e confirmação da identidade do amplicon por sequenciamento nucleotídico. As 

sequências obtidas foram submetidas ao BLAST para confirmação da identidade. A sequência 

traduzida foi analisada pelo software MEGA versão 7.0. Para análise filogenética foi 

determinado previamente o melhor modelo e em seguida a árvore foi construída com 53 

sequências de todos os vírus da Febre Amarela presentes em bancos de dados para uma 

análise comparativa. As sequências encontradas foram comparadas com sequências do VFA 

registradas no banco de dados Genbank e identificou-se que se refere a uma porção da 

proteína não estrutural NS5, posição 216 a 296 desta proteína, conferindo 81 aminoácidos. A 

árvore representativa demonstrou que as sequências submetidas estavam diretamente 

relacionadas com táxons do Senegal. A robustez do método filogenético foi por Bootstrap 

2000 réplicas utilizando o melhor modelo JTT+G, Maximum Likelihood (Máxima 

probabilidade). O teste D de Tajima aplicado gerou um valor de D= 1.159570, demonstrando 

assim que não houve expansão populacional dos táxons analisados, considerando que os 

mesmos possuem significativo grau de conservação durante a evolução. A partir dos 

resultados obtidos no estudo, pode-se afirmar que já havia circulação do VFA no ano de 2013, 

pelo menos de pacientes atendidos na região central do Brasil, antes mesmo do último surto 

em 2017.  

 

Palavras-chave: Análise Molecular; Árvore Filogenética; NS5. 
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ABSTRACT 

 

Brazil is the largest arbovirus granary in the world and presents the largest endemic area of 

yellow fever (YF). The Ministry of Health reported in 1170 suspected cases of yellow fever, 

of which 847 are under investigation, 93 were discarded and 230 were confirmed, being in the 

states of Minas Gerais (201), Espírito Santo (25) and São Paulo (4). Of the total number of 

cases reported, 186 died, 104 of which remained in the investigation, 79 deaths were 

confirmed and 3 were discarded. The case fatality rate among confirmed cases was 34.3%. 

For YF there is no specific treatment, however, vaccination is effective being the only and 

best way of prevention. Precisely because of this factor and others involved the diagnosis of 

YF is not made in the health system except by a relevant suspicion. The problem is that in 

many cases viruses go unnoticed in cases of Dengue virus infection because of cross 

reactivity between members of the genus Flavívirus or because of non-specific symptoms. 

The present study analyzed 118 samples that were screened for suspected Dengue Virus 

infections (VDEN) for the year 2011 to 2013, but discarded for this virus because they gave 

negative results to the viral agent through serological and molecular tests in the municipality 

of Goiânia, Goiás. Samples were sent to the Virology Laboratory of the Federal University of 

Goiás Regional Jataí and analyzed by molecular methods such as RT-PCR and Nested-PCR 

followed by verification of the amplicon by agarose gel electrophoresis. Among the 118 

negative samples for the DENV virus, three of the samples were positive for the Yellow Fever 

Virus (YVF) according to the production of amplicons of 253 bp of the NS5 region and 

confirmation of the identity of the amplicon by nucleotide sequencing. The sequences 

obtained were submitted to BLAST for identity confirmation. The translated sequence was 

analyzed by MEGA software version 7.0. For phylogenetic analysis, the best model was 

previously determined and then the tree was constructed with 53 sequences of all Yellow 

Fever viruses present in databases for a comparative analysis. The sequences found were 

compared to sequences from the VFA recorded in the Genbank database and were identified 

as referring to a portion of the NS5 nonstructural protein, position 216 to 296 of this protein, 

conferring 81 amino acids. The representative tree demonstrated that the sequences submitted 

were directly related to Senegal taxa. The robustness of the phylogenetic method was by 

Bootstrap 2000 replicates using the best JTT + G model, Maximum Likelihood. The Tajima 

test applied yielded a value of D = 1.159570, thus demonstrating that there was no population 

expansion of the taxa analyzed, considering that they have a significant degree of 

conservation during evolution. From the results obtained in the study, it can be affirmed that 

there was already an YFV circulation in the year 2013, at least of patients seen in the central 

region of Brazil, even before the last outbreak in 2017. 

 

Keywords:  Molecular analysis; Phylogenetic Tree; NS5. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

A febre amarela é uma doença infecciosa não contagiosa causada pelo Vírus da Febre 

Amarela (VFA), um Flavivírus pertencente ao sorogrupo A da família Flaviviridae (ICTV 

2016). Esses vírus são transmitidos aos seres humanos através da picada de mosquitos fêmeas 

infectados dos gêneros Aedes, Sabethes e Haemagogus (HANLEY et al., 2013). Além do 

VFA, a família engloba diversos agentes patogênicos virais capazes de causar uma série de 

manifestações clínicas em seres humanos variando desde infecção assintomática, ou doença 

com fase prodrômica, até à febre hemorrágica, encefalite, defeitos congênitos e morte. Alguns 

desses vírus, por exemplo,  como o vírus da dengue (DENV) são capazes de ocasionar 

epidemias explosivas, infectando aproximadamente 400 milhões de pessoas por ano 

principalmente nas áreas de clima tropical e subtropical.  

          Desde o final da década de 1990, o VFA ampliou a sua gama de distribuição 

tradicional, atingindo regiões do sul e sudeste do Brasil, aproximando-se das cidades mais 

densamente povoadas e altamente infestadas com Aedes com baixa cobertura vacinal. A partir 

do ano de 2015 o VFA  ocasionou grandes surtos na África e América do Sul, apesar de uma 

vacina eficaz e confiável ter sido desenvolvida. Desde o final de 2016, uma grave epidemia de 

VFA foi relatada no sudeste do Brasil, causando 79 óbitos confirmados em laboratório. Em 

2017 foram notificados 1170 casos suspeitos de FA, do total de casos notificados, 186 

evoluíram para óbito, sendo que 104 óbitos permanecem em investigação, 79 óbitos foram 

confirmados e 3 foram descartados (BRASIL, 2017). 

          Desta forma, a vacinação é um elemento fundamental da estratégia de saúde pública 

para combater infecções por Flavivírus circulantes. No entanto, existem inúmeros desafios no 

diagnóstico desses arbovírus, especialmente do VFA, considerando a sua fase inespecífica de 

sintomas similares, sua reatividade cruzada com vírus do mesmo sorogrupo, sua gravidade, 

propensão a epidemias em sítios urbanos e transmissibilidade pelo mosquito Aedes. A 

intensificação do investimento e do esforço nesta área é uma grande promessa para reduzir 

significativamente a carga global de doenças atribuível à infecção por Flavivírus.  

De acordo com a Organização Mundial de Saúde – OMS (2017), os critérios de 

diagnóstico Laboratorial para determinar casos para febre amarela ocorrem através do 

diagnóstico virológico e sorológico. O virológico divide-se em molecular, isolamento viral e 

histopatológico. Já o diagnóstico virológico molecular, durante os primeiros 5 (cinco) dias 

após o início dos sintomas (fase virêmica), é possível realizar a detecção do RNA viral em 
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soro mediante técnicas moleculares, como a Transcrição Reversa seguida de Reação em 

Cadeia pela Polimerase (RT-PCR, sigla em inglês) convencional ou ainda através da RT-PCR 

em tempo real (qRT-PCR). (OMS, 2017). 

           Muitos surtos podem acontecer tanto pela não erradicação do agente, quanto por 

mutações causadas durante a evolução genética do mesmo; contudo, estudos filogenéticos são 

capazes de revelar se há alterações ou polimorfismo a partir de agentes já isolados 

anteriormente quando se estuda o material genético viral, contribuindo significativamente 

para a identificação de novas estirpes circulantes bem como o aprimoramento de 

metodologias para melhor detecção e diagnóstico desses agentes antes que sejam capazes de 

causar surtos endêmicos de grande magnitude.  

O presente trabalho no seu contexto objetivou avaliar filogeneticamente cepas de VFA 

que estiveram previamente circulantes ao surto de 2017 (GÓMEZ MM et al.,2018). A 

importância da análise filogenética se dá pelo fato de tornar possível a elucidação das 

caraterísticas de similaridade que esses agentes possuem com linhagens ancestrais e 

correlacionar os fatores que influenciaram para seu ressurgimento ou que contribuirão para o 

desenvolvimento de um novo surto.   
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1 Flaviviridae: Gênero Flavivírus.   

 

            Das 53 espécies de arbovírus (termo derivado da expressão em inglês Artrophods-

borne virus), 27 são Flavivírus transmitidos por mosquitos, 12 são transmitidos por carrapatos 

e 14 são agentes zoonóticos com vetor desconhecido. O gênero Flavivírus apresenta 70 

integrantes registrados no Comitê Internacional de Taxonomia Viral (CITV) (ICTV, 2016). 

Dentre os flavivírus, cerca de 53 vírus, são considerados Arbovírus por apresentarem um ciclo 

biológico que envolve como hospedeiros os vertebrados e como vetores/transmissores 

artrópodes hematófagos. Outros Flavivírus são classificados como agentes zoonóticos e são 

transmitidos entre roedores ou morcegos, sendo considerados vírus sem vetores ou que o 

possível vetor artrópode permanece desconhecido (KARABATSOS, 1985; TRAVASSOS DA 

ROSA et al., 1997; KUNO et al., 1998; ICTV, 2005). 

           Os Flavivírus podem ser transmitidos para humanos e outros vertebrados por meio da 

picada de artrópodes hematófagos ou entre hospedeiros artrópodes, via transovariana 

(KARABATSOS, 1985).  A transmissão para os artrópodes frequentemente necessita que o 

vírus produza uma elevada viremia no hospedeiro vertebrado e replique nos tecidos dos 

artrópodes infectados (GUBLER et al., 2007). 

A classificação do gênero é baseada nos conceitos de espécie viral e no conjunto de 

informações sobre morfologia, organização do genoma, relação das sequências nucleotídicas, 

associação com vetor e ecologia viral (ICTV, 2005; GUBLER et al., 2007). 

A família Flaviviridae é composta por vírus cujo genoma é composto de RNA (Ácido 

Ribonucleico), definido como não segmentado, sentido positivo, sendo o protótipo dessa 

família o Vírus da febre amarela (VFA). Essa família compreende quatro gêneros: Flavivírus, 

Hepacivirus Pegivirus e Pestivirus (ICTV, 2005; LINDENBACH et al., 2007;  ICTV, 2016). 

          Os Flavivírus apresentam uma alta distribuição nos grandes centros urbanos. Sua 

evolução acompanhada do padrão de dispersão e as características epidemiológicas são 

definidas pela combinação de fatores impostos pelo vetor artrópode e também pelo 

hospedeiro vertebrado. Outros fatores associados à ecologia e à atividade humana ao meio 

ambiente têm, certamente, contribuindo à disseminação e a emergência dos Flavivírus 

(VASCONCELOS et al., 1992; ZANOTTO et al., 1995; LINDENBACH et al., 2007; 

GUBLER ET AL., 2007). 
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 Os Flavivírus incluem vírus de grande importância epidemiológica a nível mundial 

por causarem doenças em humanos e/ou animais de interesse econômico e por apresentarem 

ampla distribuição geográfica. Em torno de 40 Flavivírus tiveram associação à infecção 

humana, dentre eles, além do VFA, se destacam o Vírus dengue (VDEN), o Vírus da 

encefalite japonesa (VEJ), o Vírus do Nilo Ocidental (VNO), o Vírus rocio (VROC), e o 

Vírus da encefalite Saint Louis (VESL) sendo eles, capazes de provocar grandes epidemias 

com alto nível geográfico (TRAVASSOS et al., 1997, VASCONCELOS et al., 1998). 

 A contaminação dos artrópodes se dá durante o repasto sanguíneo. Após a ingestão 

dos vírus pelos artrópodes, eles infectam células do intestino médio, estendendo para 

hemocela, por onde flui a hemolinfa e então para os vários tecidos, incluindo a glândula 

salivar. Uma vez infectada a glândula salivar, o artrópode possui a capacidade de transmitir os 

vírus através da saliva para os hospedeiros vertebrados, e nesses, após a replicação viral em 

diversos tipos celulares, atingem a corrente sanguínea (KARABATSOS, 1985; TRAVASSOS 

DA ROSA et al., 1997; GUBLER et al., 2007).  

Existe um período de tempo denominado período de incubação extrínseco que se dá 

entre a infecção do artrópode através do repasto sanguíneo durante a viremia no hospedeiro 

vertebrado até quando as glândulas salivares do artrópode tornam-se infectadas. O período de 

incubação extrínseco dura de 8 a 14 dias e depende exclusivamente da temperatura ambiente, 

da cepa viral e do vetor. O período de incubação extrínseco não é aplicável para vírus 

transmitidos por carrapatos (WHO, 1985; GUBLER et al., 2007). 

            Rosen (1987) descreve que transmissão viral vertical ou transovariana consiste na 

transferência do vírus entre gerações sem que haja nenhum outro modo. Flavivírus 

transmitidos por vetores mosquitos e carrapatos apresentam transmissão vertical. Esse tipo de 

transmissão ocorre quando os ovários dos artrópodes fêmeas são infectados e o vírus é 

passado para os ovos. Quando os ovos eclodem, o vírus mantém-se no artrópode até que ele 

alcance a fase adulta. 

            Os artrópodes possuem certa facilidade para transmitir Flavivívus, facilidade essa 

dependente de fatores intrínsecos e extrínsecos (GUBLER et al., 2001, KRAMER et al., 

2003). Vetores artrópodes apresentam considerável variabilidade genética, sendo esta, 

considerada como um importante fator intrínseco. O metabolismo desses vetores, tanto 

mosquitos quanto carrapatos, são influenciados pelas condições ambientais, considerando este 

um dos fatores extrínsecos. Um exemplo é a temperatura, a qual implica diretamente na 

replicação viral e, contudo, o período de incubação extrínseco. Cada espécie possui limites, 

altas temperaturas podem aumentar a transmissão viral ou ocasionam um aumento da taxa de 
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mortalidade dos mosquitos. Outras, como umidade, períodos chuvosos a até mesmo a 

velocidade do vento influenciam na taxa de mortalidade, bem como nas 30 características 

biológicas e comportamentais dos vetores, como extensão de voo e postura de ovos como 

citado por Kramer et al., (2003). 

A gama de infestação de hospedeiros vertebrados entre os vetores artrópodes é 

bastante diversificada. Os carrapatos geralmente apresentam maior especificidade, mas podem 

infestar diversos hospedeiros em diferentes estágios do seu ciclo de vida. Contudo, carrapatos 

ainda imaturos podem infectar hospedeiros naturais, tais como os roedores. Nos estágios de 

ninfa e fase adulta, os carrapatos podem se alimentar de outros hospedeiros, como os 

humanos, permitindo que vírus zoonóticos de roedores possam infectar o homem, tal como 

ocorre com o Vírus da Encefalite Transmitida por Carrapato “Tick borne encephalitis vírus” 

(VTBE) como descreve GUBLER et al., (2007). 

 No estudo realizado por Gubber et al. (2007) há o relato que os Flavivírus 

transmitidos por mosquitos evoluíram em dois grandes grupos distintos pela apresentação 

clínica em seres humanos e ecologia. Flavivírus considerados encefalíticos estão enquadrados 

no grupo da encefalite japonesa, incluindo os vírus VEJ, VNO, VEMV, VROC e VESL. 

Todos são arbovírus zoonóticos que apresentam como hospedeiros vertebrados naturais aves e 

como vetores mosquitos do gênero Culex. No outro grupo enquadra-se o VFA e o VDEN, que 

são vírus viscerotrópicos, sendo os principais vírus que podem causar febres hemorrágicas. 

Esses vírus apresentam um ciclo silvestre tendo primatas como hospedeiros vertebrados e 

mosquitos do gênero Aedes como principal vetor. Os quatro sorotipos do VDEN são 

adaptados aos humanos no ambiente urbano e, geralmente, não necessitam de ciclo silvestre 

para a sua manutenção. 

 

2.2 Genoma dos Flavivírus  

 

          RICE et al. (1985) foram os responsáveis por publicarem a primeira sequência de 

Flavivírus. No estudo puderam notar que as extremidades 5’- e 3’-terminal do genoma do 

VFA cepa 17D apresentavam-se parcialmente homólogas a uma região complementar no 

Vírus do Nilo Ocidental. Em ambos os genomas foi observado que dois nucleotídeos 5’-

terminal (5’-AG) eram complementares a dois nucleotídeos 3’-terminal (3’UC); e a presença 

de uma pequena região de cinco nucleotídeos idêntica entre os segmentos proximais do 3’-
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terminal do RNA sentido positivo e o 3’-terminal RNA sentido negativo de cada um dos 

vírus: as sequências 3’ UGUGU na 3’RNC e a sequência 5’-ACACA na 5’RNC. 

O Genoma dos Flavivírus consiste de um RNA de fita simples de polaridade positiva, 

com média de 11.000 nucleotídeos (nt); possui um cap tipo I (m7GppAmpN2) na extremidade 

5’, e metilação do resíduo N2 (cap tipo II) e cauda poliadenilada na extremidade 3’, que é 

perdida durante a replicação quando o RNA viral funciona como RNA mensageiro (RNAm) 

(ICTV, 2005; LINDENBACH et al., 2007). 

           É apresentada em sua composição uma única região de leitura aberta, do inglês Open 

Reading Frame (ORF), que é flanqueada por duas RNC, 5’RNC e 3’RNC, tendo 

aproximadamente 100 nucleotídeos (nt) e 350 a 700 nt, respectivamente. No genoma são 

reconhecidos dez genes no sentido 5’-3’: CprM- E-NS1-NS2A-NS2B-NS3-NS4A-NS4B-

NS5, figura 1 (RICE et al., 1985; CHAMBERS et al., 1990; LINDENBACH et al., 2007). 

Como se observa na Figura 1, no topo é o genoma viral com as regiões de codificação 

de proteínas estruturais e não estruturais e as RNs 5 'e 3'. Caixas abaixo do genoma indicam 

proteínas virais geradas pela cascata de processamento proteolítico. Os símbolos P, H e R 

indicam a localização da protease NS3, a helicase NS3 RNA e os domínios NS5 RdRp, 

respectivamente. 

 

Figura 1. Organização do genoma de Flavivírus e processamento de poliproteína. 

 

 

 

Fonte: ICTV, 2016 

 

De acordo com estudo realizado por Markoff, (2003) as RNCs no RNA genômico de 

Flavivírus podem estar envolvidas na iniciação da síntese de RNA de sentido negativo e em 

muitos processos podem estar relacionadas com a mudança na síntese do RNA de sentido 

Estrutural  Não estrutural  

Poliproteína   
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negativo para a produção de RNA viral da progênie (sentido positivo). Ademais, as RNCs 

podem também desempenhar um importante papel no empacotamento dos vírions nascentes e 

conter sequências nucleotídicas requeridas para iniciar a tradução. 

 Estudos compararam a extensão das RNCs dos flavivírus, notadamente algumas 

5’RNC são extremamente pequenas. Generalizando, a 5’RNC dos flavivírus transmitidos por 

mosquitos são menores quando comparadas com as 5’RNC de flavivírus transmitidos por 

carrapatos (MARKOFF, 2003). 

 A análise genômica de Flavivírus mostrou que os pares dinucleotídicos 

complementares das extremidades do RNA viral (5’-AG/UC-3’) são altamente conservados 

entre os Flavivírus transmitidos por mosquitos e por carrapatos, mas não são conservados 

para alguns Flavivírus transmitidos por insetos. Além de participar da formação da ciclização 

do RNA viral, a sequência 5’-ACACA também pode atuar como sítio de reconhecimento para 

a polimerase viral que pode ser usada durante a síntese do RNA sentido positivo ou negativo 

(RICE et al., 1985). 

 

2.3 Estrutura dos Flavivírus  

 

 Os integrantes do gênero Flavivírus possuem partículas virais esféricas, medindo 

cerca de 50 nm de diâmetro; são vírus com envelope lipoprotéico, que envolve o núcleo 

proteico de aproximadamente 30 nm. O nuclocapsídeo, que é constituído pela proteína C e 

protege o genoma viral (LINDENBACH & RICE, 2003; LINDENBACH et al., 2007). A 

figura 2 demonstra as proteínas estruturais C, prM e E. 

           Os virions contêm três proteínas estruturais: C (11 kDa), E (50 kDa), a principal 

proteína de envelope e prM (26 kDa), em virions imaturos ou M (8 kDa), em viriões maduros. 

A proteína E é a hemaglutinina viral, principal determinante antigênico da partícula viral que 

medeia tanto a ligação do receptor quanto a atividade de fusão dependente do pH ácido após a 

absorção por endocitose mediada pelo receptor (ICTV, 2016).  
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Figura 2. Representação estrutural dos Flavivírus. Em branco observa-se a proteína do capsídeo(C), em preto a 

proteína prM (prM) e em vermelho a proteína do envelope viral (E). 

 

 

2.2.1 Proteínas estruturais  

        

           A proteína capsídeo (C) é uma proteína altamente básica de aproximadamente 11 

quilodaltons. Os resíduos carregados são agrupados nos terminais N e C, separados por uma 

região interna hidrofóbica que medeia a associação da membrana. Este domínio hidrofóbico é 

clivado em C madura pela serina protease viral. A proteína C se dobra em um dímero 

compacto com cada monômero contendo quatro alfas - hélice. A ligação ao RNA e a 

interação com a superfície da membrana se baseia numa distribuição assimétrica de resíduos 

carregados positivamente e resíduos hidrofóbicos. Contudo, não foram elucidados como os 

dímeros da proteína C estão organizados dentro dos nucleocapsídeos, mas a interação com 

RNA ou DNA pode induzir os dímeros da proteína C isolados a se reunirem em partículas 

semelhantes a nucleocapsídeos (LINDENBACH et al., 2007). 

           Como cita Lindenbach e cols (2007), o precursor de glicoproteína da proteína M, prM 

possui aproximadamente  26 quilodaldons, é translocado para o reticulo endoplasmático pelo 

domínio hidrofóbico C-terminal da proteína estrutural C. A clivagem da peptidase de sinal é 

retardada, no entanto, até a serina protease viral cliva a montante desta sequência para gerar a 

forma madura da proteína C. Uma função principal da prM é evitar que proteína E passe por 

rearranjos catalisados por ácido para a forma fusogênica durante o trânsito pela via secretória. 

A conversão de partículas de vírus imaturos em vírus maduros ocorre na via secretória e 
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coincide com a clivagem de prM em fragmentos pr e M pela furina  protease residente no 

Complexo de Golgi ou uma enzima relacionada. 

   Outra proteína estrutural é a proteína E ou proteína do envelope viral. Possui cerca 

de 50 quilodaltons, é a principal proteína na superfície dos virions dos Flavivírus, medeia a 

ligação ao receptor e a fusão com membrana. E é sintetizado como uma proteína de 

membrana do tipo I contendo 12 cisteínas conservadas que formam ligações dissulfureto e, 

para alguns vírus, E é N-glicosilado. Como citado em alguns estudos, o dobramento 

adequado, a estabilização em pH baixo e a secreção de E dependem da coexpressão com o 

prM (LORENZ IC et al., 2002).  

A forma nativa da proteína E se dobra em uma estrutura alongada rica em folhas β e 

formando homodímeros que ficam paralelos ao envelope do vírus. Cada subunidade da 

proteína E é composta por três domínios: I, que forma um barril β; II, que se projeta ao longo 

da superfície do vírus entre as regiões transmembrana das subunidades dos homodímeros; e 

III, que mantém uma dobra do tipo imunoglobulina. O domínio III parece estar envolvido na 

ligação ao receptor e é um dos principais alvos dos anticorpos neutralizantes (ZHANG W et 

al., 2003). 

 

2.2.2 Proteínas não estruturais  

 

Sobre as proteínas não estruturais, a NS1 é uma glicoproteína de peso molecular em 

torno de 46 kDa, ela é translocada para o reticulo endoplasmático durante a síntese e clivada a 

partir da proteína E pela peptidase sinal hospedeira, enquanto que uma enzima hospedeira 

residente no reticulo, ainda desconhecida, cliva a junção NS1 / 2A, a qual contém dois ou três 

sítios de glicosilação além de 12 resíduos de cisteína altamente conservados que formam 

pontes de dissulfeto. Essa glicoproteína não estrutural se localiza no interior do retículo 

endoplasmático. Esta proteína é em grande parte hidrofílico no conteúdo de aminoácidos e 

não possuem domínios transmembranares, a natureza dessa associação de membrana 

permanece obscura. Pode ser encontrada também associada à membrana celular e livre no 

meio extracelular, sendo esta última sua forma solúvel. A NS1 tem um papel importante, 

ainda que pouco claro, na replicação de RNA (MUYLAERT IR et al., 1997) . 

Durante a infecção, fortes respostas humorais são feita contra esta proteína NS1, 

anticorpos contra o forma de superfície celular pode direcionar a lise mediada pelo 

complemento de células infectadas por vírus, pois sua forma solúvel livre produzida em altas 
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quantidades nas primeiras 48 horas pós-infecção, é alvo da resposta imune do hospedeiro 

(LINDENBACH & RICE, 2003; LINDENBACH et al., 2007).  

As proteínas não estruturais NS2A, NS2B, NS4A e NS4B são proteínas menores e 

hidrofóbicas, sendo a NS2A, uma pequena proteína, de peso molecular em torno de 22 

quilodaltons e possui um importante papel no processamento da proteína NS1. Enquanto,  

NS2B trata-se de uma proteína de peso molecular de aproximadamente, 14 quilodaldons e 

está diretamente associada à membrana. NS2B forma um complexo estável com NS3 e atua 

como cofator da serina protease NS2B-NS3 sobre as proteínas NS4A e NS4B.  Estudos 

ressaltam que, a atividade do cofator está em um peptídeo central que intercala dentro da 

dobra do domínio da serina protease (ERBEL P et al., 2006). 

  A proteína não estrutural NS3 é uma proteína multifuncional e de grande tamanho 

em relação às demais proteínas não estruturais, possuindo cerca de 70 quilodaltons, contendo 

várias atividades necessárias para o processamento de poliproteínas e replicação de RNA. O 

terço N-terminal da proteína NS3 é o domínio catalítico do complexo serina protease NS2B-

NS3. Além de clivar as junções NS2A / NS2B, NS2B / NS3, NS3 / NS4A e NS4B / NS5, a 

protease gera os terminais C da proteína do capsídeo maduro e NS4A, e podem clivar em 

locais internos entre NS2A e NS3. A proteína NS3 é altamente conservada entre os Flavivírus 

(ERBEL P et al., 2006).  

           Uma das maiores proteínas não estrutural dos Flavivírus é NS5, uma proteína 

multifuncional de grande porte, possuindo, aproximadamente 103 quilodaltons, altamente 

conservada, com atividades de metiltransferase (MTase) e RNA polimerase dependente de 

RNA (RdRP – Sigla em inglês). No início, verificou-se que a região N-terminal da NS5 exibe 

homologia com MTase dependente de S-adenosil-metionina (SAM). Logo se notou que, 

subsequentemente o domínio N-terminal purificado de NS5 de DENV-2 podia transferir 

grupos metilo de SAM para substratos de RNA (EGLOFF MP et al., 2002) .  

           Estudos abordaram a atividade de polimerase da NS5, a qual foi confirmada a partir do 

desenvolvimento e aplicação de NS5 recombinante em estudos bioquímicos (ACKERMANN 

& PADMANABHAN, 2001; GUYATT et al., 2001). O complexo NS3-NS5 pode estimular 

as atividades NTPase e RTPase da NS3 e se liga ao 3’SL do RNA (CHEN ET al., 1997a). A 

NS5, especialmente em sua forma fosforilada, é encontrada no núcleo das células que foram 

infectadas, podendo estar envolvida na ativação e secreção de mediadores químicos, como a 

interleucina-8 (IL-8), citocina envolvida com o recrutamento e sinalização de células 

inflamatórias para o local de infecção, o que acarreta no agravamento da infecção viral 

(LINDENBACH et al., 2005). 
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2.4 Replicação dos Flavivírus  

 

Diferentes tipos celulares estão envolvidos no processo de replicação dos Flavivírus. 

São utilizados diversos receptores capazes de propiciar a adsorção e, em seguida, a entrada e 

replicação viral. As células dendríticas possuem particular importância, por serem os alvos 

iniciais no processo de infecção por esses agentes virais (LINDENBACH et al., 2007). 

Alguns estudos mostraram que a infecção das células dendríticas depende do receptor DC-

SIGN (CD209) – definido como um tipo de Lectina tipo C –, participante somente do 

processo de adsorção viral (NAVARRO-SANCHEZ et al., 2003; TASSANEETRITHEP et 

al., 2003). Algumas proteínas como a αvβ3 integrina, GRF78 (BiP), a CD14, 

glicosaminoglicanas altamente sulfatadas foram identificadas como receptores para Flavivírus 

(CHEN et al., 1997b; KROSCHEWSKI et al., 2003). A opsonização de partículas virais por 

imunoglobulinas aumentam a infecção de células que expressam receptores para a porção Fc 

das imunoglobulinas (BARBA-SPAETH et al., 2005). 

            Para replicação viral as partículas virais devem sofrer internalização via interação com 

proteína tipo Clatrina, e posteriormente encaminhadas em direção aos compartimentos 

endocíticos perilisossomal, onde a acidez do pH induz a fusão entre o envelope viral e a 

membrana da célula hospedeira, liberando o nucleocapsídio para o citoplasma. Devido à 

fluidez do capsídio, o RNA viral é disponibilizado para tradução logo após a fusão entres as 

membranas. A tradução do RNA viral produz proteínas que permitem a nova síntese do RNA 

viral e a montagem de novas partículas virais (LINDENBACH & RICE, 2003; 

LINDENBACH et al., 2007). 

            O RNA viral, no citoplasma, desempenha três papéis importantes para a replicação 

viral: (i) como RNAm para a tradução de todas as proteínas virais; (ii) molde para a síntese de 

RNA; e (iii) material genômico empacotado dentro das partículas virais recém sintetizadas 

(LINDENBACH et al., 2007). 

             Lindenbach e Rice (1997) elucidaram que o RNA viral é sintetizado na membrana do 

retículo endoplasmático (RE) perinuclear, podendo ser detectada três horas pós-infecção. De 

acordo com o ICTV (2005), após a tradução do RNA genômico, a síntese do RNA começa 

com a formação da fita negativa complementar que é usada como molde para a síntese do 

RNA viral de polaridade positiva. Estas fitas são sintetizadas por um mecanismo 

semiconservativo envolvendo intermediários replicativos, contendo regiões de fitas duplas, 
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bem como moléculas de fita simples nascente e formas replicativas (moléculas de RNA 

duplex). 

          Os vírions originados da replicação são então transportados, através de vias secretórias, 

até a superfície da célula. O último estágio da maturação viral está associado ao 

processamento da PrM e da proteína C, bem como à glicosilação das proteínas E e PrM num 

mecanismo semelhante ao da glicosilação das proteínas celulares. Finalizando este processo, 

as partículas virais maduras são liberadas por exocitose (LINDENBACH et al., 2007). 

2.5 Filogenia  

 

Inúmeras análises filogenéticas têm possibilitado melhor compreensão sobre a 

natureza evolutiva do gênero Flavivírus, bem como colaborado para o entendimento da 

epidemiologia molecular e dispersão global desses vírus (GUBLER et al., 2007). 

             Comparando sequências do gene NS5 de 71 Flavivírus permitiu-se avaliar a 

relação filogenética entre esses vírus baseando-se na divergência genética entre os mesmos. 

Um grupo é designado com base num valor de bootstrap acima de 95% e associação comum 

entre hospedeiro vertebrado e vetor.  

Um clado é definido como um grupo de Flavivírus que apresenta um valor de 

bootstrap a partir de 69% ou uma elevada identidade nucleotídica. A espécie viral é definida 

como uma classe de vírus com identidade nucleotídica maior que 84%, baseada nas diferenças 

entre duas cepas de uma mesma espécie viral (MEDEIROS et al., 2009). Árvores 

filogenéticas baseadas na sequência aminoacídica da proteína NS5 apresentaram resultados 

similares da análise nucleotídica com relação a subdivisões em grupos, clados e espécies 

virais (KUNO et al., 1998; GUBLER et al., 2007). 

           Análises filogenéticas realizada por KUNO et al., (2009) do gene NS5 e ORF 

demonstraram a associação de quatro grandes grupos de associação entre os Flavivírus: os 

Flavivírus transmitidos por mosquito, por carrapatos, os agentes zoonóticos com vetores 

ainda desconhecidos e o Flavivírus de insetos. 

             Para que teorias evolutivas dos Flavivírus sejam sugeridas devem ser levadas em 

consideração as relações genéticas observáveis, ecologia individual das espécies virais em 

natureza e a distribuição geográfica (GUBLER et al., 2007). As análises da base da relação 

genética entre os Flavivírus sugerem que o processo evolutivo, no que tange a segregação de 

grupos virais, está provavelmente associada ao acúmulo de mutações ao longo do tempo, 

relacionadas à adaptação viral a um dado hospedeiro, culminando a uma divisão evolutiva 



28 
 

primária. O principal fator que age sobre o direcionamento na evolução dos Flavivírus, 

provavelmente se dá ao mecanismo de escape da resposta imune. Portanto, deve ser ressaltado 

que muitos Flavivírus são constantemente transferidos entre vertebrados e artrópodes e podem 

se readaptar em cada passagem durante as alternâncias de hospedeiros (LIN et al., 2004). 

               O estudo da filogenia dos Flavivírus sugere a ocorrência de pequenas peculiaridades 

para a compreensão do padrão de dispersão desses vírus mundialmente. Tendo como hipótese 

de que os Flavivírus transmitidos por mosquitos se originaram dos vírus transmitidos por 

carrapatos, foi proposto que os Flavivírus surgiram na África, e ainda, que todos os Flavivírus 

transmitidos por carrapatos e por mosquitos divergiram a partir de um ancestral comum 

proveniente do Velho Mundo (GUBLER et al., 2007). 

             A filogenia dos Flavivírus transmitidos por mosquitos mostra uma descontinuidade 

no padrão evolutivo, com menos confinamento geográfico e frequente extinção de linhagens 

(COOK & HOLMES, 2006; GOULD et al., 2003b; ZANOTTO et al., 1996). Como 

consequência, os humanos foram expostos a uma crescente diversidade de cepas de Flavivírus 

transmitidos por mosquitos. 

 

2.6 Febre amarela  

 

           A febre amarela traduz-se como uma doença viral febril ictérica, hemorrágica, 

infecciosa, não contagiosa, endêmica em regiões da África e da América do Sul, produzida 

por um vírus da família Flaviviridae (VASCONCELOS, 2003). 

          Existem controvérsias quanto ao primeiro relato de doença semelhante à febre amarela. 

Há referências de uma epidemia no ano de 1495, onde atualmente se localizam o Haiti e a 

República Dominicana, com sintomas e potencial mortalidade compatíveis com a febre 

amarela. Em 1635, na Ilha de Guadalupe, há descrição de doença relacionada à dor lombar, 

icterícia, vômitos negros e óbito no 5º dia (COURA JR, 2005; FRANCO O, 1969). 

           FERREIRA et al. (2011) determinaram que a primeira descrição data de 1648, no 

México, é a mais aceita por comunidades científicas, onde um manuscrito maia registrou: 

“ocorreu vômito de sangue começando a morte para nosso povo em 1648”. 

             Mesmo com estudos relacionados com a doença em andamento, a forma com que a 

mesma se disseminasse permaneceu incerta por muitos anos, até que, em 1900, uma comissão 

foi formada com o objetivo de estudar melhor a doença (NORRBY E, 2007). Carlos Finlay, 

um cientista cubano, demonstrou que a transmissão era feita por mosquitos no final do século 
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XIX (GARDNER CL et al., 2010). Mesmo desacreditado, Finlay conseguiu convencer 102 

pessoas a deixarem-se picar por mosquitos alimentados com sangue contaminado para 

comprovar sua teoria (FRANCO O, 1969). Mas foi outro grupo, liderado por Walter Reed que 

provou que a doença era transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. 

 

2.6.1 Vírus da Febre Amarela (VFA)  

 

           Considerado protótipo do gênero Flavivirus da família Flaviviridae. O nome é 

originário do latim onde a expressão flavus representa a cor “amarela”. Nessa família existe 

um grande número de patógenos que acometem tanto humanos como animais, entre os quais 

se destacam o vírus Dengue, Rocio, da encefalite de Saint Louis, encefalite Japonesa e o vírus 

do Nilo Ocidental como descrito por Chambers et al. (1990).   

                   Seu genoma é constituído de aproximadamente 11.000 nucleotídeos, que 

codificam 3.411 aminoácidos. Apresenta uma única região codificante, que é responsável pela 

formação das inúmeras proteínas virais. Duas regiões não-codificantes são também 

encontradas e embora não contribuam com formação de proteínas, têm o seu papel na 

regulação e expressão viral, como replicação virulência e patogenicidade (RICE et al., 1985). 

             Somente um sorotipo do vírus amarílico, como também é designado, foi reconhecido, 

entretanto existem alterações genômicas nas cepas Americana e Africana que permitiram 

caracterizar diferentes genótipos (VASCONCELOS, 2003). Clarke em 1960 foi o primeiro a 

identificar as diferenças antigênicas do vírus, diferenciando as linhagens Africanas e Sul 

Americana em três grupos: Oeste Africano, Leste Africano e América do Sul. As alterações 

genéticas entre as cepas da América e da África permitem caracterizar dois e cinco genótipos, 

respectivamente, não se sabendo se um é mais patogênico do que o outro (BARRET & 

MONATH, 2003). 

              Autores abordam que a origem do vírus é desconhecida; não se sabe se ele já existia 

nas Américas antes do comércio de escravos vindos da África. Porém, pesquisadores 

utilizaram ferramentas moleculares as quais indicaram que os VFA das Américas apresentam 

uma sequência repetitiva do genoma que não ocorre nas amostras africanas, e isso minimizou 

a polêmica, que contesta a origem da África (VASCONCELOS, 2003). 

              O VFA possuía a capacidade de interagir com a célula do hospedeiro por meio de 

receptores de superfície e é internalizado por endocitose. O baixo pH do endossomo é fator 
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facilitador para a liberação do nucleocapsídeo no citoplasma. A partir desse ponto dá-se a 

transdução do genoma viral (GARDNER CL et al., 2010). 

              O vírus pode ser dividido em dois grupos levando-se em conta a sua localização 

geográfica em que ocorre, considerando as diferentes linhagens virais observadas na África e 

nas Américas. Enquanto que os isolados do oeste da África estão mais estreitamente ligados 

aos das Américas, e os isolados do leste da África são mais diferentes. Este padrão 

filogenético é compatível com a hipótese do surgimento na África, mais provavelmente no 

leste do continente que se dispersou para África Ocidental, para as Américas e, em seguida, 

para o oeste das Américas (BRYANT et al., 2007). 

 

2.6.2 Patogênese da Febre Amarela  

 

        Como relatado por Monath e Vasconcelos (2014), em seres humanos, a febre amarela é 

uma doença de caráter aguda grave com febre, náuseas, vômitos, dor epigástrica, hepatite com 

icterícia, insuficiência renal, hemorragia, choque e morte em 20-60% dos casos. A febre 

amarela é a febre hemorrágica viral prototípica e compartilha muitas características 

fisiopatológicas com doenças não relacionadas associadas a uma síndrome semelhante, exceto 

que a gravidade da disfunção hepática é geralmente maior em pacientes com a 

doença. Existem relatos de menor letalidade na África (~ 20%) do que na América do Sul (40-

60%), isso leva a sugerir que os fatores genéticos possam determinam a letalidade da 

infecção.  

           Estudos diretos sobre patogênese de febre amarela em seres humanos são limitados e 

muito do conhecimento é derivado de estudos de medicina comparativa em modelos 

experimentais. O VFA de tipo selvagem é principalmente viscerotrópico, sendo o fígado o 

órgão mais afetado. No entanto, o rim, baço, linfonodos e coração, e provavelmente outros 

tecidos também estão infectados pelo vírus da febre amarela (MONATH e VASCONCELOS, 

2014).    

             A partir de alguns dados foi determinado que a apoptose é o principal mecanismo de 

morte celular hepática na febre amarela grave. Dentre outras formas abordadas em outros 

estudos, o fator de crescimento transformante beta (TGF-β), é considerado um indutor 

apoptótico potente e citocina anti-inflamatória proeminente durante o curso da doença, e 

provavelmente responsável pela indução da apoptose e pela redução da regulação de 

infiltrados inflamatórios. A imunomarcação com fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) e 

interferon gama (IFN-γ) é encontrada no fígado de casos fatais de febre amarela, mas foi 
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menos evidente do que o TGF-β. A orientação da resposta imunológica se dá para Th1 e a 

citocina pró-inflamatória IL-6 também é expressa de maneira marcada (QUARESMA JAS et 

al., 2006).  

            O infiltrado inflamatório é tipicamente constituído por linfócitos auxiliares CD4 + e 

linfócitos citotóxicos CD8 +, e também por células NK com neutrófilos raros e plasmócitos. 

Importante, a resposta inflamatória celular é mais intensa no trato portal seguida da zona 

média e é escassa na área da veia central e a presença de antígenos nas células do fígado é um 

sinal forte de um efeito citopático direto (apoptótico) de VFA em Células hepáticas 

(QUARESMA JAS et al., 2006). 

              Quaresma et al., (2006) retratam que a apoptose no tecido do fígado afetado é 

significativamente mais proeminente do que a necrose, e é induzida por TGF-β e expressa por 

FAS / FASL (antígenos apoptóticos).  

          Como citado por Monath e Vasconcelos (2014), estudos tem como prioridades, definir 

o papel da síndrome inflamatória sistêmica ocorrente durante infecção pelo VFA (tempestade 

de citocinas), elucidando detalhadamente o papel de TGF-β, TNF-α, IFNγ e IL-6 em fígado e 

outros órgãos afetados e investigar possíveis meios de intervenção. Tais estudos são 

direcionados não só para entender como o vírus de tipo selvagem pode causar resultados 

fatais, mas também direcionado para o futuro tratamento clínico de casos da doença. Ainda 

existe a probabilidade de que outras febres hemorrágicas causadas por agentes virais tenham 

caminhos semelhantes e estudos no modelo de macaco infectado pelo VFA podem ser 

realizados, o que pode esclarecer mecanismos fator fisiológicos generalizáveis. 

            Alguns macacos, nomeadamente Alouatta (macacos uivantes), também são 

susceptíveis a infecções letais, e as epizootias associadas a mortes de macacos podem 

preceder a ocorrência de casos humanos, uma ferramenta de vigilância útil, e isso explica o 

porquê são denominados sentinelas. Em contraste, quase todos os primatas não humanos 

africanos têm infecções inaparentes e virêmicas. Isso reflete a origem do vírus da febre 

amarela na África há vários mil anos, e uma co-evolução equilibrada de vírus e hospedeiros 

(MORENO et al., 2013).  

2.6.3 Diagnóstico para Febre Amarela  

 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o diagnóstico para 

determinar casos para febre amarela se dá de dois modos, diagnóstico virológico e diagnóstico 

sorológico. O diagnóstico virológico se subdivide em diagnóstico molecular, isolamento viral 
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e post-mortem. No diagnóstico virológico molecular, durante os primeiros 5 dias após o início 

dos sintomas (fase virêmica) é possível realizar a detecção do RNA viral em soro mediante 

técnicas moleculares, como a Transcrição Reversa seguida de Reação em Cadeia pela 

Polimerase (RT-PCR, por sua sigla em inglês) convencional ou em tempo real. 

O isolamento viral por sua vez pode ser realizado por inoculação intracerebral em 

camundongos ou em cultura celular (células Vero ou de Aedes albopictus C6/36; pode ser 

realizado em contenção NSB 2); todavia e devido a sua complexidade, é pouco utilizado 

como metodologia para diagnóstico e é recomendado principalmente para estudos de pesquisa 

complementares à vigilância em saúde pública. Já no diagnóstico post-mortem, o exame 

histopatológico com imuno-histoquímica em cortes de fígado constitui um “método ouro” 

para o diagnóstico de febre amarela em casos fatais (OMS, 2017) 

             O diagnóstico sorológico, em contrapartida, possibilita a detecção de anticorpos 

específicos e é útil para realizar o diagnóstico de febre amarela durante a fase pós-virêmica da 

doença (ou seja, a partir do quinto dia do início dos sintomas). Um resultado IgM positivo por 

meio da técnica de ELISA, principalmente captura de IgM (MAC-ELISA, por sua sigla em 

inglês), o qualquer outro imunoensaio (imunofluorescencia indireta) em uma mostra coletada 

a partir do quinto dia do início dos sintomas, é presuntivo de infecção recente pelo vírus da 

febre amarela. São escassos no mercado kits comerciais para detecção por ELISA (GIBNEY 

et al., 2012). 

              Por isto, metodologias do laboratório (in-house) utilizando antígeno completo 

purificado, podem ser padronizados. A confirmação de um caso de febre amarela mediante 

ELISA IgM dependerá da situação epidemiológica e do resultado do diagnóstico diferencial 

laboratorial. Em áreas com circulação de outros Flavivírus (principalmente dengue e Zika), a 

probabilidade de reação cruzada é maior. Outras técnicas serológicas incluem a detecção de 

IgG mediante ELISA e anticorpos neutralizantes pela técnica de neutralização pela redução de 

placas (PRNT, por sua sigla em inglês). O ELISA IgG é útil com amostras pareadas 

(coletadas com pelo menos 1 semana de diferença), enquanto o PRNT (90%) pode ser útil 

com amostras pareadas, ou com uma só amostra pós-virêmica sempre e quando o ensaio 

incluir múltiplos Flavivírus (OMS, 2017) . 

 

2.6.4 Febre Amarela no Brasil 

 

             Os primeiros registros da doença no Brasil remontam a 1685, quando uma primeira 

epidemia da doença foi registrada em Recife (PE), tendo sido levada por uma embarcação 
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vinda de São Tomé, na África. Neste período, a doença já atingira países da América Central 

e ilhas do Caribe. Após esse período, há registros regulares de surtos e epidemias ocorrendo 

em outras cidades litorâneas, com longos períodos de ausência de atividade viral. No século 

XIX, a doença emerge novamente em Salvador (BA) e se dissemina para outras capitais, 

inclusive a capital do Império, quando mais de quatro mil mortes foram registradas em 1850. 

Ressalta-se que, nessa época, a doença era descrita em países ao sul, como Argentina e 

também atingia países da América do Norte, como Estados Unidos (SBI, 2017). 

              A Sociedade Brasileira de Infectologia (2017) traz que no ano de 1850, grande 

campanha implantada pelo governo imperial foi capaz de controlar a epidemia, e motivou a 

criação de uma comissão de engenheiros e uma junta de Higiene Pública que resultou em uma 

lei de defesa sanitária do país. Antes mesmo de se conhecer o agente etiológico e a forma de 

transmissão, as principais medidas de controle constavam de desinfecção de navios, 

isolamento, quarentena, medidas sanitárias coletivas, como aterramento de valas e limpeza de 

esgotos. 

              O ciclo da febre amarela nesse período era predominantemente urbano. Com o 

avanço do conhecimento da doença, o isolamento viral e a definição do agente etiológico, as 

medidas de controle foram mais direcionadas a controle de vetor, especialmente sob liderança 

de Oswaldo Cruz. Nessa época, também se identificou a existência dos ciclos silvestre e 

urbano da doença. Com a introdução da vacina em 1937 e com grandes campanhas de 

erradicação do vetor, conseguiu-se o controle e a eliminação da doença em áreas urbanas, 

sendo os últimos casos registrados na cidade de Sena Madureira (AC), em 1942. Após esse 

período, o principal vetor urbano da febre amarela, Aedes aegypti, foi declarado erradicado do 

Brasil em 1958 pela Organização Mundial da Saúde, voltando a reinfestar nosso território a 

partir de 1976 (SBI, 2017). 

            Desde então, a vigilância da febre amarela tem sido feita por meio da observação de 

primatas não humanos, como sentinelas da atividade do arbovírus. O desaparecimento da 

doença urbana não fez desaparecer o risco do retorno, uma vez que o vetor, o A. aegypti, 

poderia retornar em qualquer ponto do país.  

             Até 1999, a vigilância da febre amarela era pautada no achado de casos humanos 

suspeitos, mas a partir daquela data, a observação de mortes de macacos em municípios de 

Tocantins e Goiás precedendo o surgimento de casos humanos, passou a sinalizar eventual 

risco de febre amarela humana. A circulação do vírus em populações de primatas não 

humanos (PNH) e consequente morte dos animais (epizootia) é definida como evento 
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sentinela, e define medidas de intensificação de vacinação nos moradores das regiões afetadas 

(SBI, 2017). 

             Dados acumulados do Ministério da Saúde desde 1980 mostram que os casos 

humanos de febre amarela apresentam aspecto irregular, com períodos longos de relativa 

estabilidade com casos isolados, alternados com períodos epidêmicos ou epizoóticos, quando 

o vírus afeta populações de áreas com baixas coberturas vacinais, geralmente nas regiões 

Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil (BRASIL, 2017). 

             Observa-se aumento da incidência da febre amarela nos anos de 1984, 1993, nos 

intervalos entre 1999-2003 e nos anos de 2008 e 2009. O último surto da doença estendeu as 

áreas de recomendação da vacina especialmente nos estados de São Paulo e Rio Grande do 

Sul, onde os maiores números de casos foram registrados. Nesse período, casos no Paraguai e 

na Argentina foram relatados, e chegou-se a considerar o risco de reurbanização da doença 

(SBI, 2017). 

             Desde então, a doença voltou a ter um comportamento de endemia em áreas 

principalmente amazônicas. Porém, a partir de julho de 2014, há evidências de nova 

emergência da doença em áreas extra-amazônicas com 15 casos humanos nos seguintes locais 

de provável infecção: Goiás (9), Pará (2) e Mato Grosso do Sul (1). No mesmo período, foram 

registradas 49 epizootias em primatas não humanos nos seguintes estados: São Paulo (16), 

Goiás (12), Distrito Federal (8), Tocantins (7) e Pará (1) (BRASIL, 2017). 

            Em 2017, até às 13 horas do dia 10 de fevereiro, foram notificados ao Ministério da 

Saúde 1170 casos suspeitos de febre amarela, sendo que desses 847 estão em investigação, 93 

foram descartados e 230 foram confirmados, nos estados de Minas Gerais (201), Espírito 

Santo (25) e São Paulo (4). (BRASIL, 2017).  

             O perfil demográfico dos casos confirmados coincide com aquele geralmente 

observado nos surtos de febre amarela silvestre, com a maior parte dos casos em pacientes do 

sexo masculino e idade economicamente ativa, uma vez que esses indivíduos se expõem com 

maior frequência a áreas e situações de risco, sobretudo em decorrência de atividades laborais 

(BRASIL, 2017). 

         Do total de casos notificados, 186 evoluíram para óbito, sendo que 104 óbitos 

permanecem em investigação, 79 óbitos foram confirmados e 3 foram descartados. A taxa de 

letalidade entre os casos confirmados foi de 34,3%. (BRASIL, 2017). 
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Figura 3. Série histórica do número de casos humanos confirmados de febre amarela silvestre e a letalidade no 

Brasil de 1980 a 2016 

 

Fonte: BRASIL, 2017. 

3 JUSTIFICATIVA 

 

A febre amarela é uma doença infecciosa não contagiosa causada pelo vírus da Febre 

Amarela (VFA), um Flavivírus pertencente ao sorogrupo A da família Flaviviridae. Além do 

VFA, a família engloba diversos agentes patogênicos virais capazes de causar uma série de 

manifestações clínicas em seres humanos que podem variar desde uma infecção 

assintomática, ou doença com fase prodômica à febre hemorrágica, encefalite, defeitos 

congênitos e morte.  

Alguns desses vírus incluem, por exemplo, o vírus da dengue (DENV) que é capaz de 

ocasionar epidemias explosivas, infectando aproximadamente 400 milhões de pessoas por ano 

principalmente nas áreas de clima tropical e subtropical. Não existe ainda uma vacina 

disponível para os Vírus da Dengue. No entanto, apesar da existência de uma vacina para a 

VFA, por programas de redução de custo e baixa cobertura vacinal existe o risco de surtos de 

VFA em indivíduos não vacinados. Outro fator importante, diferente dos DENV refere-se à 

ausência de diagnóstico para os VFA na rede pública, talvez pelo fato da existência de vacina 

já existente.  
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Apesar disso, existem inúmeros desafios no diagnóstico desses arbovírus, 

especialmente do VFA, considerando a sua fase inespecífica de sintomas similares, sua 

reatividade cruzada com vírus do mesmo sorogrupo em testes sorológicos, sua gravidade. 

Para cobrir essa lacuna, métodos moleculares se aplicam perfeitamente a detecção do genoma 

viral com análise das sequências dos vírus. A partir do ano de 2015 o VFA ocasionou grandes 

surtos na África e América do Sul, apesar de uma vacina eficaz e confiável ter sido 

desenvolvida.  

Desde o final de 2016, uma grave epidemia de VFA foi relatada no sudeste do Brasil, 

causando 79 óbitos confirmados em laboratório. Em 2017 foram notificados 1170 casos 

suspeitos de FA, do total de casos notificados, 186 evoluíram para óbito, sendo que 104 óbitos 

permanecem em investigação, 79 óbitos foram confirmados e 3 foram descartados (BRASIL, 

2017). No presente trabalho um estudo molecular retrospectivo foi realizado na tentativa de 

identificar o genoma parcial de arbovírus existentes a partir de amostras negativas para os 

vírus Dengue. Para o presente estudo utilizou-se a técnica de RT-PCR e Nested-PCR adaptada 

de Bronzoni et al. (2004).  

4 OBJETIVOS  

4.1 Objetivo Geral  

 

 Detectar o gene parcial da proteína não estrutural NS5 dos vírus da Febre Amarela 

(VFA) a partir de amostras de pacientes Dengue negativas com realização de estudos 

filogenéticos. 

4.2 Objetivos Específicos  

 

 Padronizar a técnica de Uniplex-Nested-PCR para detecção do VFA com o uso de 

primers selecionados da Literatura; 

 Detectar o Vírus da Febre Amarela (VFA) a partir das amostras dengue negativas no 

período de 2011 a 2013 visando à purificação do amplicon obtido para realização do 

sequenciamento nucleotídico; 

 Realizar o sequenciamento nucleotídico a partir dos amplicons obtidos da região NS5 

para o VFA;  

 Realizar o alinhamento desta região obtida visando à construção da árvore 

filogenética;  
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 Analisar os Clados e suporte estatístico onde as amostras estão situadas e avaliar a 

expansão populacional e distancia por hipótese do relógio molecular. 

5 MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.1 Delineamento do estudo e aspectos éticos 

 

O presente estudo é do tipo transversal experimental e retrospectivo e foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa, envolvendo seres humanos, da Universidade Federal de 

Goiás (UFG), parecer n° 1.101.056 e Registro SIGAA -  PI0368-2013. 

 

5.2 Local de estudo 

 

O Estudo foi realizado no Laboratório de Virologia, da Universidade Federal de 

Goiás, Regional Jataí, município de Jataí, Goiás, com coleta das amostras originadas do 

município de Goiânia mediante colaboração de projeto com a Profa. Dra. Valeria Christina 

Rezende Férez. Após a extração do RNA no Laboratório de Virologia, o material genético foi 

encaminhado em gelo seco para o Laboratório para o devida etapa de processamento de RT-

PCR e Nested-PCR. 
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Figura 4. Mapa do estado de Goiás com a localização do município de Goiânia e Jataí – Goiás 

 

Fonte: Google Imagens 

5.3. Seleção das amostras e realização dos testes moleculares 

 

5.3.1 Amostra 

O diagnóstico para identificação dos vírus da Febre Amarela foi baseado na aplicação 

de métodos moleculares com o uso da RT-PCR. Para o inquérito molecular, pesquisou-se a 

presença de material genético de arbovírus de importância médica que apresentavam 

diagnóstico negativo de infecções pelo vírus da dengue (DENV). As amostras, constituídas de 

soro ou plasma, foram procedentes do município de Goiânia, tendo sido coletadas durante os 

anos de 2011 a  2013 e fazem parte de um banco de amostras do  projeto PRONEX em 

colaboração com a Profa. Dra. Valéria Cristina Rezende Ferez. Um total de 647 amostras 

suspeitas de infecção pelo DENV foram triadas através de métodos antigênicos com detecção 

da proteína NS1 e sorológicos com detecção de IgM/IgG e métodos moleculares. Destas, 118 

amostras foram negativas para DENV e foram selecionadas para este estudo, sendo utilizada 

para esta dissertação apenas amostras positivas para os VFA  
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5.4 Procedimento 

 

A técnica de RT-PCR adaptada  de Bronzoni e colaboradores 2004 foi utilizada 

como triagem para a detecção do genoma viral a partir das amostras clínicas dos pacientes. 

Para este estudo foi mostrado apenas a triagem molecular para detecção do genoma parcial 

dos Flavivírus. Os primers  utilizados encontram-se no Quadro 1.  

 

QUADRO 1 – Primers da RT-PCR e Uniplex-Nested-PCR utilizados neste  estudo 

Primer Sequência do Primer Local de 

Anelamento 

Tamanho do 

Amplicon 

FG2(-) – 

reverso 

GTGTCCCATCCTGCTGTGTCATCAGCATACA 9228-9258 

988 pb 
FG1(+) 

– sense 

TCAAGGAACTCCACACATGAGATGTACT 8270-8297 

FG1(+) 

– sense 

TCAAGGAACTCCACACATGAGATGTACT 8270-8297  

253 pb 

YFN TCAGAAGACCAAGAGGTCATGT _ 

Fonte: Bronzoni, 2004. 

 

5.4.1 Extração do RNA viral 

Extração do RNA viral foi realizada utilizando o Kit de extração de RNA viral 

QIAamp® Viral RNA Mini Kit (Qiagen®, Alemanha). A purificação foi realizada conforme 

recomendações do fabricante. No final do procedimento o eluato no volume de 60 μl foi 

obtido e utilizado nas etapas posteriores.  

 

5.4.2 Transcrição Reversa – RT. 

Para a transcrição reversa que visa a conversão do RNA viral obtido em DNA 

complementar (DNAc) foi utilizado o Kit GoScript™ Reverse Transcription System. Para 

tanto, foram utilizados na reação 4μL Tampão da Enzima 5X, 2,4μL de Cloreto de Magnésio,  
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MgCl2,  0,5 μL de  Inibidor de RNAse 10 U, RNAsin, Invitrogen EUA, 1,6 μL 

Oligonucleotídeos (dNTPs),  1,5μL do primer FG2 (10μM) e a Enzima Transcriptase Reversa 

GoScript™ RT (Promega, EUA). Nesta solução foi adicionada 8,0 μL do RNA previamente 

extraído a partir das amostras e finalmente o volume foi completado com água para PCR 

livre de DNAse e RNAse.  

Os tubos foram levados para o Termociclador automático (Amplitherm) e 

submetidos incubação durante uma hora a 50ºC, seguida de uma incubação por quinze 

minutos a 70ºC. Ao término da reação, a temperatura foi reduzida para 4ºC, sendo 

posteriormente os tubos retirados para a etapa seguinte da Reação em cadeia pela Polimerase 

(PCR).  

5.4.3. Reação em Cadeia pela Polimerase – PCR 

Para a Reação de PCR 8,0μL do DNA complementar da reação anterior de RT foi 

utilizada em uma nova reação contendo a enzima Taq DNA polimerase – Taq Platinum 

(INvitrogen, EUA), 5,0μL do Tampão  para Taq DNA polimerase 10x , Cloreto de Magnésio 

MgCL2, Oligonucleotídeos  dNTPs, 1,5 μL do primer FG1 (10μM) , 0,2μL da Enzima 

Platinum Taq DNA Polymerase.  

O volume da reação foi completado com água para PCR livre de RNAse/DNAse 

(Luwing Biotec) para 50 μL. Os tubos foram levados para o Termociclador automático 

(Amplitherm) e submetidos a seguinte ciclagem, objetivando a amplificação do material 

genético: 30 ciclos de 94°C / 1 minuto, 53°C / 1 minuto, 72°C / 2 minutos e extensão final de 

72°C / 5 minutos. Ao término da reação, a temperatura foi reduzida para 4ºC, e os tubos 

foram utilizados para dar prosseguimento a próxima etapa de Uniplex-Nested PCR. 

5.4.4 Uniplex-Nested-PCR  

Para a técnica de Uniplex-Nested PCR os mesmos reagentes citados anteriormente 

foram utilizados em novos tubos com exceção da variabilidade nos primers de combinação 

de primer FG1(10μM); 1,5μL do primer nYF (10μM)  num volume final de 50 μL. Para esta 

reação utilizou-se 3,0μL do DNA obtido pela reação de PCR realizada anteriormente. Em 

seguida, os tubos foram levados ao Termociclador (Ampliterm) e a reação ciclagem nas 

seguintes condições: 30 ciclos de 94°C/1 minuto, 53°C/1 minuto, 72°C/2 minutos e extensão 

final de 72°C/5 minutos. Ao término da reação, a temperatura foi reduzida para 4ºC e o 

produto foi visualizado em gel de agarose através da corrida eletroforética.  

  

5.4.5 Corrida Eletroforética em gel de Agarose  
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A formação dos amplicons foram visualizadas em gel de agarose a 1,5% em tampão 

TBE , pH 8,3 (Tris/Borato/EDTA) contendo  54g de Tris base, 27,5g de Ácido Bórico e 

4,12g de EDTA em 1000mL de água ultrapura. Para visualização do DNA foi adicionado 

corante de DNA SYBR® Safe ao gel de agarose. A amostra foi carregada no gel na presença 

de 4μL de Loading Dye Buffer 6X DNA (Ludwig Biotec). A comparação do tamanho do 

amplicon foi realizada mediante marcador de 100pb DNA Ladder RTU model k9-100L e o 

controle  da vacina da Febre Amarela. A corrida eletroforética foi realizada a 80 V e a 

observação dos resultados foi realizado no Transiluminador UVTrans, sendo a imagem 

registrado no fotodocumentador acoplado. 

5.4.6 Sequenciamento nucleotídico  

Para a etapa de sequenciamento nucleotídico genético dos amplicons a partir das 

amostras positivas os mesmos foram purificados a partir do gel de agarose utilizando o  kit 

QIAquik Gel extraction kit (QIAGEN, Alemanha) na qual obteve-se o eluato purificado e 

confirmado em volume de 1 L por nova corrida eletroforética. A reação de sequenciamento 

nucleotídico foi realizada utilizando o kit BigDye Terminator v. 3.1 Cycle Sequencing Kit 

(Applied Byosistem) juntamente com os primers específicos FG1 e nYF na concentração de 

1 M. Os produtos obtidos foram purificados e precipitados para serem analisados no 

Analisador genético  3500 Genetic Analyzer HITACHI  através da colaboração  com a Profª. 

Dra Mariana Pires de Campos Telles do Laboratório Genética e biodiversidade (LGBio) do 

Departamento de genética, ICB – UFG. A qualidade das sequências obtidas foi analisada 

através dos softwares Phred and Phrap. 

5.4.7 Similaridade das Sequências obtidas.  

As sequências obtidas a partir de cada primer foram concatenadas para produção da 

sequência consenso através do software Geneious v. 9.1. Esta sequência foi enviada ao site do 

NCBi (www.ncbi.nlm.nih.gov) para identificação e similaridade através do software BLAST 

que confirmou a percentagem de identidade com os vírus da Febre Amarela. 

5.5 Análise Filogenética  

 

          Para a análise filogenética utilizou-se o software MEGA, versão 7.0 (Referência). Para 

a construção das árvores primeiramente foi realizado o alinhamento aminoacídico baseado na 

tradução das sequências obtidas em conjunto com as do banco de dados do GenBank. Para 

tanto utilizou-se o software MUSCLE implementando dentro do pacote do software MEGA.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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Para a construção da árvore primeiramente a partir do  alinhamento gerado foi avaliado  o 

melhor modelo de substituição. Após definição do modelo a construção das árvores baseou-

se na aplicação do modelo selecionado com implementação das metodologias de máxima 

probabilidade associada a score estatístico de bootstrap para cada nódulo. Após a geração da  

árvore de origem foi aplicado a hipótese do relógio molecular e o teste de neutralidade de 

Tajima. Adicionalmente, foi estimado a divergência evolutiva média em todos os pares de 

sequências e entre as sequências para identificar caráter evolutivo mínimo e global em 

relação as sequências.  

6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise dos dados envolveu a confirmação da presença do amplicon para o vírus da 

Febre Amarela onde os padrões de pesos moleculares dos amplicons formados no gel de 

agarose contendo 253 pb foram comparados com o tamanho esperado e com os descritos na 

literatura por Bronzoni et al. (2004), além da presença do seu controle positivo.   

A confirmação foi realizada por sequenciamento nucleotídico e comparação por 

BLAST (www.ncbi.nlm.nih.gov). Por fim, foi feita a análise descritiva do quadro clínico e 

dos fatores sócio-demográficos dos indivíduos infectados pelo VFA. Na árvore filogenética 

foram identificado os clados pertencentes ou agrupados com os vírus detectados. 

 

7 RESULTADOS  

 

7.1 Diagnóstico molecular 

 

Das 118 amostras negativas para DENV selecionadas para este estudo encaminhadas 

ao Laboratório de Virologia da Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí e analisadas 

pela técnica de RT-PCR para Flavívirus e  Nested-PCR para identificação dos vírus da Febre 

Amarela três foram positivas com os primers internos específicos selecionados.  

Foram observados amplicons com tamanhos previstos com o esperado de 253 pares de 

base (pb), conforme evidenciado na figura 5 a seguir, onde no lado esquerdo é mostrado o 

Marcador de bases (M) com seus respectivos pesos moleculares e pares de base. Ao lado 

direito, nas linhas 1, 2 e 3 é mostrado os amplicons de 253 pb  formados e utilizados para 

sequenciamento e análise filogenética. 
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Figura 5. Análise da eletroforese em gel de agarose 1,5%. 

253pb

M            1              2            3  

253pb

 

7.2 Confirmação da Identidade das Sequências 

 

Após a purificação dos amplicons e realização do sequenciamento, a identidade das 

sequências obtidas a partir amostras foi confirmada pelo BLAST (www.ncbi.nlm.nih.gov). A 

percentagem de identidade para cada amostra obtida é mostrada a seguir: 

  

Figura 6. Alinhamento realizado pelo programa BLASTp mostrando a homologia da sequência obtida a partir da amostra 14 

com outros vírus da Febre Amarela 
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Figura 7. Alinhamento realizado pelo programa BLASTp mostrando a homologia da sequência obtida a partir da 

amostras 15 com outros vírus da Febre Amarela  

 

Figure 8. Alinhamento realizado pelo programa BLASTp mostrando a homologia de sequências obtidas a partir da amostra 

18 com outro vírus da Febre Amarela.  

 

 

 

7.3 Alinhamento de Sequências  

 

As sequências obtidas das amostras confirmadas pelo BLAST foram traduzidas em 

sequências de aminoácidos e posteriormente alinhados por meio do Software MEGA, versão 

7.0 para serem empregados na análise filogenética. O resultado do alinhamento das 

sequências obtidas com as 53 isolados da literatura de diversas regiões é mostrado abaixo na 

Figura 6.  
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Figura 9. Alinhamento das sequências obtidas no banco de dados do Genbank com as três amostras do estudo no software MEGA7. As amostras estão indicadas por setas no alinhamento. 
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7.4 Análise filogenética 

 

7.4.1 Escolha do melhor modelo de substituição  

Para a análise filogenética primeiramente foi aplicada a seleção de melhor modelo, 

onde os modelos com os escores BIC (Bayesian Information Criterion) mais baixos são 

considerados para descrever o melhor padrão de substituição. Para cada modelo, o valor AICc 

(Akaike Information Criterion, corrigido), o valor de máxima probabilidade (lnL) e o número 

de parâmetros (incluindo comprimentos de derivação) também foram apresentados (Nei M e 

al., 2000).  

A não uniformidade das taxas evolutivas entre os sites foi modelada usando uma 

distribuição de Gamma discreta (+ G) com 5 categorias de taxa e assumindo que uma certa 

fração de sites é evolutivamente invariável (+ I). Sempre que aplicável, são mostradas 

estimativas do parâmetro de forma gama e/ou a fração estimada de sites invariantes. Eles são 

seguidos por frequências de aminoácidos (f) e taxas de substituições de aminoácidos (r) para 

cada par de aminoácidos. Os valores relativos de r instantânea devem ser considerados ao 

serem avaliados. Por simplicidade, a soma dos valores r é igual a 1 para cada modelo. 

             Para estimar valores MP, uma topologia de árvore foi calculada automaticamente. A 

análise envolveu 55 sequências de aminoácidos. Todas as posições que continham lacunas e 

dados em falta foram eliminadas. Houve um total de 81 posições no conjunto de dados final. 

Análises evolutivas foram realizadas em MEGA7 (Kumar et al., 2016). A tabela a seguir 

mostra o resultado dos modelos e quais são os indicados para aplicação nessas sequências. 
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Tabela 1. Resultado dos modelos de substituição para análise filogenética visando a construção da árvore.  O modelo selecionado com melhor desempenho foi o de possuir o menor score de BIC 

e AIC,  JTT + G  
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7.4.2 Construção da Árvore Filogenética  

A(s) árvore(s) inicial(is) para a pesquisa heurística foram obtidas aplicando o método 

Neighbor-Joining a uma matriz de distâncias emparelhadas estimada usando um modelo JTT. 

Uma distribuição discreta de Gamma foi usada para modelar as diferenças de taxa evolutiva 

entre os sites (5 categorias (+ G, parâmetro = 2.0990). A árvore foi desenhada para escala, 

com comprimentos de ramo medidos no número de substituições por site.  

A análise envolveu 55 sequências de aminoácidos. Todas as posições que continham 

lacunas e dados em falta foram eliminadas. Houve um total de 81 posições no conjunto de 

dados final. Análises evolutivas foram realizadas em MEGA7 (Kumar et al., 2016). A árvore 

de consenso bootstrap inferida de 2000 repetições foi tomada para representar a história 

evolutiva dos táxons analisados. Os ramos correspondentes a partições reproduzidas em 

replicações de bootstrap inferiores a 50% foram colapsados. A porcentagem de árvores 

replicadas em que os táxons associados agrupados no teste bootstrap (2000 repetições) foram 

mostrados ao lado dos ramos (Felsenstein J. 1985). 

  Foram utilizados para gerar a árvore filogenética, sequências da proteína não estrutural 

NS5 do VFA do banco de dados online do Genbank, e como grupo externo (Outgroup) a 

sequência da proteína não estrutural NS5 do vírus da dengue com número de acesso no 

Genbank AII993332.  A figura da árvore é mostrada abaixo, onde os valores de bootstrap são 

demonstrados para cada nó com robustez de 2000 réplicas. As amostras em estudo estão 

destacadas e referem-se a YF14p (amostra 1), YF15p (amostra 2) e YF18p (amostra 3). O 

Outgroup utilizado para o enraizamento foi o vírus da DENGUE 2, 
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Figura 10. Árvore filogenética construída aplicando o modelo de substituição JTT + G pelo método de máxima 

probabilidade 

 

Fonte: GEnBank AII99332 

(38) JX898878|2005|Mosq|Senegal|

(42) KU978765|1965|Hu|Guinea Bissau|

(34) JX898876|2001|Mosq|Senegal|

(29) JX898881|2005|Mosq|Senegal|

(27) JX898873|2000|Mosqo|Senegal|

(25) JX898870|1996|Mosq|Senegal|

(24) JX898869|1973|Mosq|Costa do marfim|

(16) JX898880|2005|Mosq|Senegal|

(10) JX898875|2000|Mosq|Senegal|

(6) JX898879|2005|Mosq|Senegal|

(2) JX898877|2005|Mosq|Senegal|

(23) JX898868|1995|Hu|Senegal|

(40) KU978763|1946|Hu|Nigeria|

(28) JX898874|2000|Mosq|Senegal|

(53) YF15p

(54) YF18p

(52) YF14p

(12) JX898872|1995|Mosq|Senegal|

(26) JX898871|1995|Mosq|Senegal|

(1) DQ118157|2004|Desc|Espanha|

(3) GQ379162|2007|Hu|Peru|

(4) GQ379163|2007|Hu|Peru|

(30) JX949181|2012|Desc|USA|

(41) KU978764|1941|Hu|Sudan|

(9) JF912181|1983|Hu|Brasil|

(19) JF912188|2000|Hu|Brasil|

(20) JF912189|2001|Mosq|Brasil|

(18) JF912187|2000|Hu|Brasil|

(15) JF912185|1992|Mosq|Brasil

(11) JF912182|1984|Hu|Brasil|

(5) HM582851|2009|Mac|Trinidad e Tobago|

(8) JF912180|1981|Hu|Brasil|

(7) JF912179|1980|Mosq|Brasil|

(13) JF912183|1984|Hu|Brasil|

(14) JF912184|1987|Hu|Brasil|

(17) JF912186|1994|Hu|Brasil|

(21) JF912190|2002|Hu|Brasil

(31) KM388814|2005|Hu|Venezuela|

(32) KM388815|2007|Mac|Venezuela|

(33) KM388816|2010|Mac|Venezuela|

(35) KM388817|2004|Mac|Venezuela|

(36) KM388818|2006|Mac|Venezuela|

(49) KY861728|2008|mac.alouatta|Brasil

(50) KY885000|2017|Mac|Brasil|

(51) KY885001|2017|Mac|Brasil|

(37) KU921608|2016|Hu|China|

(39) KU949599|2016|Desc|Shanghai|

(43) KX010994|2016|Hu|China|

(44) KX010995|2016|Hu|China|

(45) KX010996|2016|Hu|China|

(46) KX027336|2016|Hu|China|

(47) KX268355|2016|Hu|China|

(48) KY587416|2016|Hu|China|

(22) JN620362|2010|Hu|Uganda|

(55) AII99332|2014|DENV2|India|

57
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7.4.3 Teste de Neutralidade de Tajima 

 

          O teste foi empregado para evidenciar possíveis eventos de expansão populacional. O 

teste D (Tajima, 1989) foi utilizado para verificar se a neutralidade se mantém. Este teste 

analisa a influência das mutações sobre a história evolutiva das populações. O desvio do 

equilíbrio neutro só ocorre quando estes valores são significativamente maiores ou menores 

que zero.   

         Valores positivos de D sugerem a existência de um gargalo populacional recente ou 

alguma forma de seleção balanceadora. Valores negativos de D sugerem expansão 

populacional (Tajima, 1989).  A tabela a seguir mostra os valores obtidos a partir da aplicação 

do teste de neutralidade de Tajima utilizando o software MEGA7.  

 

Tabela 2. Análise envolvendo 54 sequências de aminoácidos 

M   S        Ps        Θ        Π       D 

54 15 0.185185 0.040638 0.056198 1.159570 

Todas as posições que continham lacunas e dados em falta foram eliminadas. Houve um total de 81 posições no 

conjunto de dados final. Análises evolutivas foram realizadas em MEGA7. Abreviaturas: m = número de 

sequências, m = número total de sites, S = número de segregação de sites, Ps = S/n, Θ = ps/a1, π = diversidade de 

nucleotídeos e D é a estatística de teste de Tajima.  

 

7.4.4 Estimativas da Divergência Evolutiva Média em Todos os Pares de Sequências 

 

          O número de substituições de aminoácidos por local da média sobre todos os pares de 

sequências foi mostrado. As estimativas de erro padrão (S) são mostradas na segunda coluna e 

foram obtidas por um procedimento de inicialização (2000 réplicas). As análises foram 

realizadas usando o modelo baseado em matriz JTT. A variação da taxa entre os sites foi 

modelada com uma distribuição gama (parâmetro de forma = 1). A análise envolveu 55 

sequências de aminoácidos. Todas as posições que continham lacunas e dados em falta foram 

eliminadas. Houve um total de 81 posições no conjunto de dados final. Análises evolutivas 

foram realizadas em MEGA7 (Kumar S et al., 2016). A tabela a seguir demonstra os valores 

obtidos: 
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Tabela 3. Distância média do emparelhamento  

                     D        S.E 

1.No Geral   0.109129 0.022809 

 

Esse método calculou a distância média (d) do emparelhamento e o erro padrão (E) para o conjunto de 

sequências em estudo. O significado global é a média aritmética de todas as distâncias individuais entre os taxa 

 

7.4.5 Estimativas da divergência evolutiva entre sequências 

 

          O número de substituições de aminoácidos por local entre as sequências foi mostrado. 

As estimativas de erro padrão (s) são mostradas acima da diagonal. As análises foram 

realizadas usando o modelo baseado em matriz JTT [1]. A variação da taxa entre os sites foi 

modelada com uma distribuição gama (parâmetro de forma = 1). A análise envolveu 55 

sequências de aminoácidos. Todas as posições que continham lacunas e dados em falta foram 

eliminadas. Houve um total de 81 posições no conjunto de dados final. Análises evolutivas 

foram realizadas em MEGA7 (Kumar S et al., 2016). A tabela a seguir mostra a divergência 

evolutiva entre as sequências NS5 em estudo: 
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Figura 11. Dados obtidos por análise de distância entre pares pelo software MEGA7. Relações de todas as sequências analisadas, bem como a inserção do Outgroup demonstrando maior 

distância em relação às demais. As amostras do estudo encontram-se nas posições 52,53 e 54. O Outgroup ou grupo externo situa-se na posição 55. 
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7.4.6 Teste de relógio molecular 

 

            Foi executado um teste de máxima  probabilidade da hipótese do relógio molecular 

para uma topologia de árvore e alinhamento de sequências. A "Hipótese do Relógio 

Molecular" significa que todas as dicas da árvore são equidistantes da raiz da árvore. Dois 

valores de log-verossimilhança são calculados e exibidos, um com e outro sem a hipótese do 

relógio. O sem hipótese do relógio  molecular sempre será maior (observa-se que os números 

são negativos, então "maior" significa "menor em valor absoluto"). A significância estatística 

da diferença pode ser testada comparando duas vezes a diferença nos valores de log-

verossimilhança com um valor limiar qui-quadrado com s-2 graus de liberdade, onde s é o 

número de sequências no alinhamento. Os dados são demonstrados na tabela a seguir.  

Tabela 4. O teste de relógio molecular foi realizado comparando o valor de MP para a topologia dada com e sem 

as restrições de relógio molecular sob o modelo de Jones-Taylor-Thornton (1992) (+ G) 

                                       lnL             Parâmetros         (+G))               (+I)  

 
Com Relógio              -744.850              55                 0.672                 n/a  

 

Sem Relógio              -560.315             108                 2.10                  n/a  

 

As diferenças nas taxas evolutivas entre os sítios foram modeladas usando uma distribuição de Gamma (G) 

discreta (parâmetro de forma mostrada). A hipótese nula de taxa de evolução igual em toda a árvore foi rejeitada 

em um nível de significância de 5% (P = 8,496 E-031). A análise envolveu 55 sequências de aminoácidos. Todas 

as posições que continham lacunas e dados em falta foram eliminadas. Houve um total de 81 posições no 

conjunto de dados final. Análises evolutivas foram realizadas em MEGA7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

8 DISCUSSÃO  

 

         Segundo Vasconcelos (2003), a Febre Amarela (FA) retrata-se como uma doença viral 

febril ictérica, hemorrágica, infecciosa, não contagiosa, que pode levar a óbito cerca de 20 a 

60% dos casos, endêmica em regiões da África e da América do Sul, acometida por um vírus 

da família Flaviviridae, o Vírus da Febre Amarela (VFA). O diagnóstico dessa patologia 

baseia-se em testes sorológicos, isolamento viral por métodos moleculares e post-mortem 

(OMS, 2017). 

         De acordo com a Sociedade Brasileira de Infectologia - SBI (2017), os primeiros 

registros da FA no Brasil foram no ano de 1685, quando uma primeira epidemia da doença foi 

registrada em Recife (PE), tendo sido levada por uma embarcação vinda de São Tomé, na 

África. 

         De acordo com o Ministério da Saúde (2017) e SBI (2017) a doença, mesmo tendo em 

conta, uma vacina considerada de forma geral eficaz, desenvolveram alguns picos endêmicos 

isolados nos anos de 1984, 1993 nos intervalos entre 1999-2003 e nos anos de 2008 e 2009.  

No ano de 2014 evidenciaram nova emergência da doença em alguns estados Brasileiros.  No 

ano de 2017 novos casos ressurgiram em diversos pontos do país, causando óbito confirmado 

pela doença de aproximadamente 80 pessoas, outros óbitos ainda permanecem em 

investigação.  

         O presente estudo analisou amostras obtidas no município de Goiânia – GO coletadas 

durante o ano de 2013, as quais foram triadas para o Vírus da Dengue por testes sorológicos e 

RT- PCR, portanto, foram negativas para o mesmo. Dentre o quadro clínico apresentado pelos 

pacientes destacam-se náuseas, vômitos, diarreia, prostração, mialgia, artralgia e dor 

abdominal com duração aproximadamente de quatro dias para ambos. Assim sendo, de acordo 

com a literatura esses sintomas não são específicos para a FA como relatado anteriormente. 

Os pacientes tiveram evolução para a cura. Análises hematológicas foram realizadas nos 

pacientes para que quaisquer outras possíveis causas fossem pesquisadas. Portanto, todos os 

resultados obtidos nestes foram dentro dos padrões de normalidade. 

         Existe a possibilidade de ocorrerem reações cruzadas ao se submeter amostras suspeitas 

para Flavivírus de importância médica por métodos sorológicos de diagnóstico, visto que os 

anticorpos circulantes após uma infecção por esses agentes podem reagir com outros 

protótipos da mesma família. Portanto, para que esse problema não ocorresse às amostras 

obtidas foram submetidas a ensaios moleculares pelo método de RT- PCR, que visa isolar o 

agente viral confirmando assim a presença do material genético viral presente. Contudo, 
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pode-se dizer que no ano de 2013, mesmo antes do surto de 2014 e 2017 já existia a 

circulação do VFA no município de Goiânia, Goiás. Não foi possível avaliar se esses 

pacientes tiveram contato com outros estados ou cidades, pois os dados fornecidos não 

possuíam essas especificações.         

         Os amplicons formados no gel após a padronização da reação de RT-PCR foram 

condizentes com a aplicabilidade da técnica em questão, visto que foi possível analisar 

produtos com o tamanho de 253 pb para o VFA, assim sendo, os primers internos 

selecionados foram eficazes para ampliação do gene como era esperado. A técnica de RT-

PCR também foi empregada no trabalho de Poloni (2009), obtendo amplicons com extensão 

de 253 pb, confirmando a presença do VFA em suas análises.   

         A posição do gene encontrado e ampliado no presente estudo refere-se a uma região 

mediana da proteína não estrutural NS5 do VFA. Posição 216 a 296 desta proteína, 

conferindo 81 aminoácidos, confirmados pelo sequenciamento genético automatizado.  

Chambers e colaboradores (1990) citaram que a proteína NS5 possui peso molecular em torno 

de 103 kDa, sendo assim, a maior proteína entre os Flavivírus, altamente conservada, atua 

como RNA polimerase RNA dependente e localiza-se no citoplasma. A NS5 também 

apresenta atividade de metiltransferase envolvida na formação do terminal cap 5’ do RNA 

viral. 

          As amostras positivas para o VFA foram alinhadas utilizando o Software MEGA7 para 

posterior analise filogenética. Como cita Gubler e colaboradores (2007), as análises 

filogenéticas têm possibilitado melhor compreensão sobre a natureza evolutiva do gênero 

Flavivírus, bem como colaborado para o entendimento da epidemiologia molecular e 

dispersão global desses vírus. O alinhamento foi realizado junto às demais porções da 

proteína não estrutural NS5 do VFA do banco de dados do Genbank. O grupo externo 

(Outgroup) foi escolhido baseando-se que seja sabidamente distante de todas as outras 

entidades considerado como possuindo um ancestral comum com todas para o enraizamento 

na montagem da arvore filogenética, assim sendo, o grupo externo escolhido foi uma cepa do 

Vírus da Dengue 2 (DENV2) AII99332 permitindo o enraizamento para gerar a árvore. 

                 A construção da árvore filogenética depende da seleção de melhor modelo para 

analise, onde os modelos com os escores BIC (Bayesian Information Criterion) mais baixos 

são considerados para descrever o padrão de substituição. Para cada modelo, o valor AICc 

(Akaike Information Criterion, corrigido), o valor de máxima probabilidade (lnL) e o número 

de parâmetros (incluindo comprimentos de derivação) também foram apresentados (NEI M E 
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AL., 2000). Portanto, o modelo de substituição que apresentou menor escore foi o JTT+G, 

sendo este aplicado para análise.  

          A árvore gerada foi baseada em sequências aminoacídicas da NS5, tanto as amostras do 

estudo quanto as sequências obtidas pelo Genbank. Como citado em trabalhos anteriores, 

árvores filogenéticas baseadas na sequência aminoacídica da proteína NS5 apresentaram 

resultados similares da análise nucleotídica com relação a subdivisões em grupos, clados e 

espécies virais (KUNO ET AL., 1998; GUBLER ET AL., 2007). 

           Foi possível observar o caminho evolutivo das sequências analisadas em relação às 

demais, bem como sua inserção após a construção da árvore, próximas aos táxons 

correspondentes do Senegal.  Sendo assim, pode-se afirmar novamente a presença do material 

genético da porção NS5 do VFA, pois, caso o genoma não fosse correspondente, a construção 

filogenética reagiria de forma diferenciada, não possibilitando o encaixe das mesmas no clado 

correspondente como ocorreu com o grupo externo.  

       De acordo com Tajima (1989), com o teste D é plausível evidenciar possíveis eventos de 

expansão populacional.  O teste D de Tajima foi utilizado para verificar se a neutralidade se 

mantém. Este teste analisou a influência das mutações sobre a história evolutiva das amostras 

estudadas. O desvio do equilíbrio neutro só ocorre quando estes valores são 

significativamente maiores ou menores que zero (TAJIMA, 1989).   

         Valores positivos de D sugerem a existência de um chamado gargalo populacional 

recente ou alguma forma de seleção balanceadora. Sendo assim, os valores negativos de D 

sugerem expansão populacional (TAJIMA, 1989).   

          Foi observado que o valor D de Tajima se manteve positivo, valor igual a 1,159570, 

assim sendo, as sequências analisadas por este método se mantém consistentes com a seleção 

de equilíbrio não ocorrendo mudanças significativas nas sequências que possam ser 

consideradas como polimorfismo genético, visto que a proteína NS5 do VFA possui 

característica altamente conservada.  

         As estimativas de divergência evolutiva geral e entre pares foi inferida e, foi possível 

observar que, na divergência geral não foram encontrados valores de distancia significativos, 

sendo assim, as sequências possuem alto nível de semelhança. Na análise de divergência entre 

pares de sequência os valores de distância foram similares aos da divergência geral, ficando 

apenas o grupo externo com a maior diferença significativa como esperado.   
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   9 CONCLUSÃO  

 

 A triagem inicial utilizando métodos de diagnóstico sorológicos e moleculares 

permitiu a seleção de 118 amostras negativas para o presente estudo.  

 A extração e a padronização da RT-PCR foi realizada com êxito para a 

implementação nos ensaios.   

 A identidade dos amplicons pode ser confirmada por sequenciamento e alinhamento 

através do BLAST comprovando a autencidade dos amplicons obtidos para o vírus da 

Febre Amarela.  

 A análise filogenética possibilitou avaliar a relação íntima que as amostras do estudo 

tinham com as sequências do banco de dados Genbank, comprovando suas 

características filogenéticas e a similaridade entre as demais excluindo a existência de 

polimorfismos na região da NS5 estudada.  

 O Clado de Senegal com suporte estatístico de bootstrap foi o mais próximo com 

relação as sequências obtidas a partir das amostras.  

 A análise pelos testes D de Tajima e hipótese do relógio molecular verificou que não 

houve expansão populacional e demonstrou que não houve divergência entre as 

sequências analisadas  
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