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RESUMO 

 

Os vírus Dengue (DENV), gênero Flavivirus, são vírus de RNA, transmitidos por mosquitos 

do gênero Aedes e que possuem quatro sorotipos (Dengue 1, 2, 3 e 4) e diferentes genótipos e 

subgrupos que podem variar conforme o sorotipo de vírus. Os DENV representam um grande 

desafio de saúde pública e uma grande ameaça à cerca de dois quintos da população mundial. 

Sabe-se que alguns genótipos, principalmente áqueles referentes aos genótipos de DENV-2 e 

DENV 3 estão mais associados a doenças como a febre hemorrágica da dengue e síndrome do 

choque da dengue, além disso sua dispersão mindial ainda não é conhecida principalmente 

com relação a proteína E, que é  considerada a principal proteína estrutural do vírus, sendo 

responsável principalmente pela montagem da partícula viral, interação com receptores 

celulares e fusão de membrana, além de ser o principal alvo de anticorpos neutralizantes e 

possuir atividade hemaglutinante. Os genótipos do DENV-3 têm 5 classificações. A inclusão 

de novas sequências de vírus em diversas regiões pode ajudar na inferência da procedência de 

isolados, sendo possível construir as vias de entrada/deslocamento dos vírus dentro de uma 

região, assim como conhecer a região geográfica (procedência) dos mesmos. Tal informação 

pode constituir um marcador epidemiológico e fornecer maior conhecimento sobre os 

genótipos circulantes com maior risco de desenvolvimento de Febre Hemorrágica da dengue e 

Síndrome do choque da dengue (FHD/SCD) em nossa população. Portanto, o principal 

objetivo deste trabalho analisar a epidemiologia molecular dos DENV-3 com base na proteína 

do envelope (E) de todas as cepas oriundas do GenBank. Trata-se de um estudo transversal, 

descritivo, epidemiológico, retrospectivo in silico, com a coleta de sequências nucleotídicas e 

aminoácidicas de banco de dados referente à proteína E do DENV-3. Foram obtidas 

sequências do DENV-3 a partir de banco de dados do GenBank através do software VipR 

(Vírus Pathogen Resource Vírus). A análise envolveu um total de 217 sequências de 25 países 

depositados nos anos de 1914 a 2017 que foram recuperadas contendo a região da proteína E 

dos vírus DENV-3. Foram excluídas sequências com 100% de identidade. Todas as posições 

com lacunas e dados em falta foram eliminadas restando 489 posições no conjunto de dados 

final. Os vírus ficaram agrupados em clados denominados A, B, C e D, conforme distribuição 

por países vizinhos e um subclado (subgrupo) denominado E. No grupo A foram alocado os 

vírus da Venezuela e Colômbia formando um clado bem distinto. No grupo B foram 

encontrados os vírus do Brasil e Paraguai. No grupo C foram encontrados principalmente os 

vírus dos Estados Unidos, seguido do México com um subclado distinto. Além disso, os vírus 

da Venezuela também se agruparam para formar outros clados com vírus da Nicarágua, 

pertencente nesses casos ao grupo D, conforme árvore filogenética construída. Diante disso, 

concluiu-se uma maciça representação dos subtipos de DENV pela proteína E, e a capacidade 

da introdução de alguns genótipos de vírus mesmo em países relativamente distantes. Nas 

ánalises do relógio molecular das sequências da proteína E do DENV-3 abordadas neste 

estudo, percebemos que os vírus RNA mostraram uma alta variabilidade genética, devido à 

alta taxa de mutação intrínseca, rápidas taxas de replicação, e as suas grandes dimensões 

populacionais.  

 

Palavras-chave: Dengue, Epidemiologia molecular, Proteína E. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Dengue viruses (DENV), genus Flavivirus, are RNA viruses transmitted by mosquitoes of the 

genus Aedes and have four serotypes (Dengue 1, 2, 3 and 4) and different genotypes and 

subgroups that may vary depending on the virus serotype. DENV represents a major public 

health challenge and a major threat to about two-fifths of the world's population. It is known 

that some genotypes, especially those referring to the genotypes of DENV-2 and DENV-3 are 

more associated with diseases than others, in addition their mindial dispersion is not yet 

known mainly in relation to protein E, which is considered the main protein and is responsible 

for the assembly of the viral particle, interaction with cellular receptors and membrane fusion, 

besides being the main target of neutralizing antibodies and having hemagglutinating activity. 

The DENV-3 genotypes have 5 classifications. The inclusion of new virus sequences in 

several regions can help in the inference of the origin of isolates and it is possible to construct 

the routes of entry / displacement of the virus within a region, as well as to know the 

geographical region (origin) of the same. This information may constitute epidemiological 

markers and provide greater knowledge about the circulating genotypes with higher risk of 

developing dengue hemorrhagic fever and dengue shock syndrome (FHD / SCD) in our 

population. Therefore, the main objective of this work was to analyze the molecular 

epidemiology of DENV-3 based on the envelope protein (E) of all strains originating from 

GenBank. This is a cross-sectional, descriptive, epidemiological, retrospective in silico study 

with the collection of nucleotide and amino acid sequences from the DENV-3 envelope 

protein E database. DENV-3 sequences were obtained from the GenBank database through 

the VipR (Pathogen Resource Virus Virus) software. The analysis involved a total of 217 

sequences from 25 countries deposited in the years 1914 to 2017 that were recovered 

containing the DENV-3 virus E protein region. Sequences with 100% identity were also 

excluded. All positions with gaps and missing data were deleted leaving 489 positions left in 

the final data set. The viruses were clustered clades called A, B, C and D as distributed by 

neighboring countries. In group A, the Venezuelan and Colombian viruses were assigned a 

very distinct clade. In group B the viruses of Brazil and Paraguay were found. In group C 

were found mainly the United States viruses followed by Mexico with a distinct subclade. In 

addition, the Venezuelan viruses also grouped together to form other clades with virus from 

Nicaragua, belonging in these cases to group D according to a phylogenetic tree constructed. 

Thus, a massive representation of the DENV subtypes by the E protein was concluded, and 

the ability to introduce some virus genotypes even in relatively distant countries. In the 

molecular clock analyzes of the DENV-3 protein E sequences discussed in this study, we 

noticed that RNA viruses showed high genetic variability due to the high intrinsic mutation 

rate, rapid replication rates, and large population sizes. 

 

Keywords: Dengue, Molecular Epidemiology, Protein E. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A dengue é considerada uma doença de transmissão vetorial com o maior crescimento 

no mundo, estima-se que ocorra anualmente 50 milhões de infecções, com 400.000 casos de 

Febre Hemorrágica da Dengue (FHD) e 22.000 mortes, principalmente de crianças 

(GUBLER, 2002, WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2006, 2009).  

De acordo com Halstead et al (1999) e Jacobs, (2000), a dengue pode ser considerada 

como uma doença de emergência,  sendo um problema global de saúde pública ao constatar 

que a cada ano, pelo menos 20 milhões de infecções ocorrem no mundo, assim como milhares 

de casos das formas graves e potencialmente mortais como, no caso da  Febre Hemorrágica da 

Dengue e a Síndrome do Choque por dengue (FHD/SCD). 

Diante desse cenário, a preocupação é ainda maior quando se analisa que o espaço 

geográfico da dengue tem se ampliado e a FHD está se apresentando em novas áreas com 

maior incidência e severidade de seus sintomas (BRASIL, 2016). Além disso, há uma 

crescente contribuição da dengue para o aumento da carga global de infecções transmitidas 

por vetores, principalmente nas regiões tropicais e subtropicais, e devido sua elevada 

capacidade debilitante com evolução rápida e muitas das vezes fatal, tratar-se de uma doença 

infecciosa aguda (HENCHAL, PUTNAK, 1990; GUZMAN, HARRIS, 2015; BRASIL, 

2016). 

Estima-se que dois terços da população mundial vivem em área de risco para a doença, 

podendo este ser um fator importante para se explicar a grande demanda de doentes, 

induzindo a um tratamento tardio e ineficaz, podendo o paciente infectado ir a óbito 

precocemente (WILDER-SMITH et al., 2012; NUNES et al., 2013 ). 

O vírus da dengue (DENV) é um arbovírus pertencente à família Flaviviridae, gênero 

Flavivírus, apresenta quatro sorotipos antigenicamente distintos, DENV-1, DENV-2, DENV-

3 e DENV-4 com capacidade de infectar o ser humano (BRASIL, 2016). 

O genoma desses vírus têm aproximadamente 11 Kilobases (kb), e apresenta uma 

poliproteína que sofre clivagem proteolítica dando origem a  três proteínas estruturais 

denominadas: capsídeo (C), membrana (M), Envelope (E) e sete proteínas não estruturais: 

NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS1A, NS4B e NS5 (ROTH et al., 2014). Mediante métodos 

moleculares, pode-se destacar a classificação de cada sorotipo em genótipos distintos de I a V, 

baseados no genoma completo ou parcial destes vírus (JOHANSSON et al., 2017). 
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Os métodos de clonagem molecular podem levar a uma compreensão da estrutura do 

genoma de RNA e à definição de proteínas estruturais e não estruturais específicas dos vírus, 

levando ao progresso para a produção de vacinas seguras e eficazes contra os DENVs 

(HENCHAL; PUTNAK, 1990; GUZMAN; HARRIS, 2015). 

Todavia, alguns sorotipos e ou genótipos podem apresentar diferenças na virulência e 

alta variabilidade genética, levando a manifestações clínicas diversas, induzindo a existência 

de algumas limitações relacionadas ao diagnóstico clínico da doença, tratamento e 

desenvolvimento de vacinas efetivas, devido às dificuldades de diferenciar as manifestações 

clínicas da dengue das demais flaviviroses (HALSTEAD, 2013; BRASIL, 2016). 

  De modo que a filogeografia, o estudo da distribuição geográfica das linhagens 

genéticas, é uma abordagem útil para entender os processos que resultaram na diferenciação 

fenotípica entre as populações (AVISES, 2000), ao mapear as diferenças de características 

entre as populações em uma filogenia, pode-se alcançar uma compreensão da taxa e variação 

dessa diversificação (JOHANSSON et al., 2017).  

Diante das limitações de estudos encontrados na literatura para o DENV-3 e pelo fato 

de seus genótipos representarem uma ameaça à saúde a todos os países localizados em 

territórios tropicais e subtropicais, a filogeografia e a filogenia, mostraram neste, uma 

abordagem útil para entender os processos que resultaram na diferenciação fenotípica entre as 

populações ou promoveram a extinção das mesmas (AVISES, 2000).  

Entretanto, ao considerar essas taxas evolutivas constantes a nível molecular é possível  

estimar o tempo de divergência entre as linhagens, o numero de substituições com a utilização 

do relógio molecular; além do mapeamento das diferenças de características entre as 

populações virais, como a compreensão da taxa e variação em uma filogenia, dentre outras 

(JOHANSSON et al., 2017).  

As variações ambientais assim como a espacial atuam como importante fonte de 

seleção natural de maneira oposta, resultando em diversificação fenotípica dentro das espécies 

e com tempo suficiente, pode resultar em especiação (SCHLUTER, 2000). A filogeografia é 

uma abordagem útil para entender os processos que resultaram na diferenciação fenotípica 

entre as populações, ao mapear as diferenças de características entre as populações em uma 

filogenia, pode-se alcançar uma compreensão da taxa e variação dessa diversificação 

(AVISES, 2000; JOHANSSON et al., 2017).  

Recentemente, Wei e Li (2017), realizaram um estudo filogeográfico demonstrando a 

história evolutiva global e dinâmica espaço-temporal do DENV-2, um dos sorotipos mais 

associados a desfechos de FHD, este estudo trouxe resultados que estimaram o início do 
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sorotipo, evolução viral, taxa de polimorfismos e rotas de transmissão; além do estudo 

específico do gene da proteína E, por este estar relacionado a uma maior influência do sistema 

imune dos hospedeiros, e, portanto, estar mais relacionado a mutações.  

Tais informações são de grande importância para melhor entendimento do 

comportamento e tendências do sorotipo, contudo, não há estudos nesse sentido para o 

sorotipo DENV-3, também um sorotipo fortemente associado ao desfecho da FHD e suas 

complicações além das mortes prematuras, proporcionando um estudo mais acurado do 

impacto na virulência para o homem e na epidemiologia da doença em todo mundo. 

Diante disso, este estudo propõe a apreciação evolutiva da proteína E do DENV-3, 

realizando análises da dinâmica populacional, a direção da migração e a origem geográfica 

viral em termos globais, foram revisados a filogeografia dos vírus DENV-3, estimando sua 

taxa de evolução, com base na análise do gene do envelope (E), de 217 isolados, provenientes 

de 25 países ao redor do mundo, entre os anos de 1914-2017, este período foi utilizado no 

intuito de utilizar todas às sequencias existentes no banco de dados que estivessem de acordo 

com os critérios de inclusão do estudo, sendo excluídas dentro desse período todas as 

sequências em duplicidades, ou seja, do mesmo ano, país e surto e sequências com 100% de 

identidade.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. História e Epidemiologia do vírus da Dengue  

 

Os primeiros relatos de uma infecção com características clínicas compatíveis com a 

dengue consta em uma enciclopédia de medicina chinesa, publicada durante a dinastia Chin, 

datada do ano 265 a 420 d.C., entretanto, os primeiros registros de grandes epidemias 

possivelmente causadas pelo DENV foram descritos entre os anos de 1779 e 1780, atingindo 

os três continentes (Ásia, África e América) (GUBLER, 1998).  

Diante disso, as alterações ecológicas no sudeste da Ásia durante e após a segunda 

Guerra Mundial contribuíram para condições ideais nos avanços das doenças transmitidas por 

mosquitos, e foram neste cenário que ocorreu uma pandemia global de dengue e 

consequentemente o registro da primeira epidemia de FHD em Manila, Filipinas entre 1953 e 

1954 (GUBLER, 1998; RIGAU-PÉREZ et al., 1998). 

Em meados dos anos 1970, a FHD se tornou a principal causa de hospitalização e 

morte entre crianças na região asiática e foi nesta década que a Dengue foi reintroduzida nas 

Ilhas do Pacífico e que a atividade epidêmica aumentou nesta região e nas Américas 

(GUBLER, 1998; RIGAU-PEREZ et al., 1998).  

Durante os anos 1980 e 1990, epidemias de Dengue se intensificaram e existiu uma 

ressurgência global de Febre da Dengue (FD) com expansão geográfica da distribuição de 

mosquitos vetores e vírus, aumentando a incidência da doença causada pelo aumento da 

frequência epidêmica e da emergência de FHD em muitos países (GUBLER, 1998). 

Entre as décadas de 50 e 70 eram raras as epidemias de dengue na região americana 

porque o principal mosquito vetor, Aedes aegypti, havia sido erradicado da América Central e 

do Sul para o controle da febre amarela urbana nas Américas (GUBLER, 1998, RIGAU-

PEREZ et al., 1998). 

  Assim que houve a interrupção do programa de erradicação ocorreu no início dos anos 

1970, uma reinvasão desta espécie nos países onde tinha sido erradicado e, já na década de 

1990, o Aedes aegypti tinha quase recuperado a distribuição geográfica que tinha antes da 

erradicação (GUBLER, 1998; RIGAU-PEREZ et al., 1998).  

Avalia-se que cerca de 2,5 bilhões de pessoas, em torno de 40% da população 

mundial, estão sob o risco de infecção pelo DENV, aproximadamente 50 a 100 milhões de 

pessoas são infectadas a cada ano e, dentre esses casos, 250 a 500 mil pessoas desenvolvem a 

forma mais grave da doença (WHO, 2012).  
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Isso se deve em partes ao crescimento da população mundial associado à urbanização 

das cidades, realizada muitas vezes sem prévio planejamento e/ou controle, contribui para a 

decadência da infraestrutura na saúde pública em diversas regiões, criando condições ideais 

para o aumento da ocorrência de doenças transmitidas por mosquito (WHO, 2012). 

Ainda, a falta de controle efetivo do mosquito transmissor Aedes. aegypti em áreas 

endêmicas, especialmente em centros urbanos de regiões tropicais, propicia o aumento de 

hábitat adequado para o desenvolvimento de suas larvas em ambientes domésticos, e, por fim 

o aumento da mobilidade humana, principalmente em viagens aéreas, possibilita o mecanismo 

ideal para o transporte do vetor transmissor da Dengue e de outros patógenos urbanos 

(GUBLER, 1998; RIGAU-PEREZ et al., 1998) como ilustrado na Figura 1. 

  

 

Figura 1. Epidemia de Dengue X Aedes aegypti 

 

Fonte: CDC, 2017. 

 

 

Segundo estimativas, mais de 125 países estão situados em áreas endêmicas, com 

cerca 2,5 bilhões de pessoas vivendo em áreas de risco (GUBLER, 2011; WHO, 2012; 

MURRAY et al., 2013,).  

De acordo com vários estudos, anualmente ocorrem cerca de 50 a 100 milhões de 

infecções, com aproximadamente 500 mil casos de dengue severa e 20 mil mortes (BRASIL, 

2012, GUBLER, 2002, SHEPARD et al, 2011). Entretanto, Bhatt e colaboradores (2013), 
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indicaram que esses números são ainda maiores, estimando que 3,6 bilhões de pessoas 

estejam vivendo em áreas de risco, com 390 milhões de infecções ocorrendo anualmente. 

Dados oficiais da OMS mostram que a taxa de mortalidade é de 1 a 2,5%, podendo 

atingir 20% nos casos em que o tratamento adequado não está disponível (HALSTEAD, 

1997; DETTOGNI; LOURO, 2007). 

De acordo com Bhatt et al (2013) estima-se que tenham ocorrido 96 milhões de 

infecções por dengue  no mundo em 2010, desses 70% ocorreram na Ásia, 34% na Índia, 14% 

nas Américas, 16% na África e apenas 0,2% nos países da Oceania.  

Na África, Índia e Mediterrâneo os surtos de dengue têm aumentado substancialmente, 

além disso, têm sido relatadas entradas do DENV na Flórida, no sudeste da França e na Ilha 

da Madeira (GUZMAN; HARRIS, 2014). E tal expansão da doença deve permanecer devido 

à dinâmica moderna das alterações climáticas, globalização, viagens, comércio e evolução 

viral (MURRAY et al, 2013). 

De acordo com Ministério da Saúde (2017), em 2016, dentre as semanas 

epidemiológicas (SE) 1 a 52, foram registrados 1.500.535 casos prováveis de dengue, e em 

2015, 1.688.688; entretanto, em 2017, até a SE 4 (1/1/2017 a 28/01/2017), foram registrados 

21.174 casos prováveis de dengue no país (Figura 2), com uma incidência de 10,4 casos/100 

mil hab., e outros 5.595 casos suspeitos foram descartados. 

 

Figura 2 – Casos prováveis de dengue, por semana epidemiológica de início de sintomas, Brasil, 2015, 

2016 e 2017. 

 

 Fonte: Sinan Online (dados de 2015 atualizado em 27/09/2016; de 2016, em 13/01/2017; e de 2017, em 

30/01/2017), com adaptações. 
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Logo, em 2017, até a SE 4, a região Sudeste registrou o maior número de casos 

prováveis (9.021 casos; 42,6%) em relação ao total do país, seguida das regiões Nordeste 

(3.796 casos; 17,9%), Centro-Oeste (3.577 casos; 16,9%), Sul (2.407 casos; 11,4%) e Norte 

(2.373 casos; 11,2%) (Tabela 1) (BRASIL, 2017). 

Em análise da taxa de incidência de casos evidenciáveis de dengue, o número de 

casos/100 mil habitantes (hab.), segundo regiões geográficas, demonstram que as regiões 

Centro-Oeste e Norte apresentam as maiores taxas de incidência: 23,2 casos/100 mil hab. e 

13,6 casos/100 mil hab., respectivamente; porém, entre as Unidades da Federação, destacam-

se Acre (39,3 casos/100 mil hab.), Goiás (38,6 casos/100 mil hab.) e Tocantins (36,0 

casos/100 mil hab.) (Tabela 1) (BRASIL, 2017). 

 

Tabela 1 – Número de casos prováveis e incidência de dengue (/100 mil hab.), semanas epidemiológicas 1 a 4, 

por região e Unidade da Federação, Brasil, 2016 e 2017. 

 

Fonte: SINAN Online (dados de 2016 atualizados em 13/01/2017; de 2017, em 30/01/2017).  
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 Inúmeras pesquisas indicam que a patogênese de FHD e SCD envolve fatores de 

virulência e respostas prejudiciais ao hospedeiro, resultando em hemostasia anormal e 

aumento da permeabilidade vascular (BYRON et al., 2009). 

Segundo os dados do Ministério da Saúde, em 2016, até a SE 49, foram confirmados 

826 casos de dengue grave e 8.116 casos de dengue com sinais de alarme, o qual no mesmo 

período de 2015 foi confirmado 1.680 casos de dengue grave e 21.155 casos de dengue com 

sinais de alarme, mostrando que a região com maior número desses casos confirmados é a 

região Sudeste, com 928 casos de dengue grave, e 15.505 casos de dengue com sinais de 

alarme, respectivamente (BRASIL, 2017).  

Nesse mesmo período foram confirmados 609 óbitos por dengue, representando uma 

proporção de 6,9% dos casos graves ou com sinais de alarme, no mesmo período de 2015 

foram confirmados 972 óbitos, representando uma proporção de 4,3% dos casos (BRASIL, 

2017) (Tabela 2).  

 

Tabela 2 – Número de casos graves, com sinais de alarme e óbitos por dengue confirmados (/100 mil hab.), até a 

Semana Eidemiologica 1 a 49, por região, Unidade da Federação.Brasil, 2015 e 2016. 

 

Fonte: SINAN Online (dados de 2016 atualizados em 13/01/2017; de 2017, em 30/01/2017). 
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De acordo com Marzochi (1994), Murphy e Nathanson (1994), os fatores de maior 

importância para a expansão e o aumento das epidemias de dengue estão relacionados com 

modificações na ecologia humana, as quais propiciam um maior contato com o Aedes Aegypti, 

além do aumento considerável das mutações e evoluções dos próprios vírus, contribuindo 

com a ampliação da patogenicidade ou alterações antigênicas incididas por um determinado 

vírus que o possibilitam infectar populações já imunes a cepas progenitoras do mesmo vírus. 

Dados recentes demosntram que, cerca de 3,6 bilhões de pessoas vivem em áreas de 

risco para esta doença, sobretudo, a população urbana, consequentemente, o vírus é endêmico 

em mais aproximadamente 110 países, portanto estima-se em 100 milhões de casos da dengue 

clássica e meio milhão de casos de doença hemorrágica, perpassando em 25 mil mortes 

anualmente (GUBLER, 2011; COSTA, 2012). 

2.2.  Epidemiologia Molecular  

 

O DENV, como outros vírus de RNA, apresentam uma alta taxa de mutação devido à 

ausência de atividade de proofreading (capacidade de correção do erro cometido) do RNA 

polimerase viral (CLYDE et al., 2006). Tendo em vista a elevada taxa de mutação do DENV, 

este seria o fator determinante da alta variabilidade genética observada neste vírus, porém, 

outros estudos mostraram que a alta taxa de replicação viral, recombinações gênicas, 

susceptibilidade do hospedeiro e fluxo gênico dos sorotipos do DENV têm causado também 

predisposição dos mesmos à variedade genética (HOLMES; BURCH, 2000).  

 A evolução do DENV tem sido importante para a virulência do mesmo em humanos e 

para a epidemiologia da Dengue, sobretudo a maioria das filogenias mostra que o DENV4 

divergiu primeiro, seguido do DENV2, e por fim o DENV1 e o DENV3 (WEAVER; 

VASILAKIS, 2009).  

Deste modo, as pequenas diferenças no genoma viral entre isolados de DENV de 

diferentes regiões geográficas em várias áreas endêmicas do mundo permitiram a divisão de 

um sorotipo em classes ou clados intrasorotípicos (chamados genótipos) usando o 

sequenciamento parcial de regiões do genoma viral (RICO-HESSE, 1990, 1997; LANCIOTTI 

et al., 1994; RICO-HESSE et al., 1997; FERNANDEZ et al., 2011).  

Sob o mesmo ponto de vista de Twiddy e colaboradores (2003), a partir do DENV2, 

sugeriram que os genótipos asiáticos estão associados com doença rigorosa enquanto que os 

genótipos americanos estão associados à forma mais leve, desde então, o número de estudos 

de genotipagem aumentou significativamente. 
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Estudos de epidemiologia molecular têm preconizado a importância de fatores virais 

para o desenvolvimento de FHD/SCD de, embora não tenha sido possível estabelecer uma 

ligação clara entre um sorotipo particular do DENV ou genótipo(s) e a gravidade do estado da 

doença, tem havido indicações que certos genótipos de DENV2 e DENV3 estão associados 

com FHD (CLYDE et al., 2006; WEAVER;VASILAKIS, 2009).  

De acordo com Leitmeyer et al., (1999) avaliando o genoma viral completo do 

DENV2 dos genótipos asiático e americano observou-se seis substituições nos genes prM, E, 

NS4B e NS5, que podem alterar a replicação viral e aumentar a interação do vírus com 

células-alvo do hospedeiro. 

  Porém, mais estudos moleculares do DENV se fazem necessários para identificar 

importantes marcadores de virulência na região estrutural do genoma viral, assim como 

determinar se substituições de aminoácidos têm associação com severidade da infecção dentre 

outros fatores de risco (CLYDE et al., 2006).  

Uma vez que vários genes podem ser usados para genotipagem do DENV por análise 

filogenética, a(s) sequência(s) alvo(s) pode ser selecionada(s), no entanto, se para além da 

identificação do genótipo, o gene alvo também for utilizado para estudos de evolução viral e 

análise de pressão seletiva, os genes nos quais as mutações têm efeito direto sobre as funções 

biológicas como ligação ao receptor, fusão de membranas, replicação e tradução podem ser 

alvos mais apropriados (KUNO et al., 1998; WEAVER; VASILAKIS, 2009).  

A princípio, poucos estudos abrangendo a variedade genética do DENV3 foram 

realizados mundialmente em análises filogenéticas do gênero Flavivírus (KUNO et al., 1998, 

WEAVER; VASILAKIS, 2009). 

 

2.3. Vírus dengue  

 

O vírus Dengue (DENV) é um arbovírus (vírus transmitido por artrópodes) 

pertencente à família Flaviviridae, gênero Flavivirus (ROTH et al., 2014). Esta família 

abrange importantes patógenos humanos, tais como os vírus da Encefalite Japonesa, o vírus 

da Encefalite de St. Louis, o vírus da Encefalite do Oeste do Nilo e o vírus da Febre Amarela 

(KUNO et al., 1998; HOLMES; TWIDDY, 2003; LINDENBACH et al., 2007; VASILAKIS; 

WEAVER, 2008).   

Os DENV medem de 40 a 60 nanômetros (nm) de diâmetro, possuem RNA de fita 

simples de polaridade positiva (+ssRNA) envolto  por  um nucleocapsídeo de simetria 

icosaédrica, composto por uma única proteína, possui um capsídeo proteico (C) , envolvido 
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por uma bicamada lipídica onde estão inseridas as proteínas  extracelulares ou de membrana 

(M) e envelope (E) (HEINZ; ALLISON, 2001, KUHN et al., 2002 , MACKENZIE et al., 

2004) (Figura 3): 

 

 

Figura 3: Partícula viral e composição dos DENV 

 

 

 

 A- partícula imatura com projeções. Na parte B-partícula matura lisa e ao centro, parte C- a composição 

esquemática dos DENV (M – Proteína de membrana, prM – Proteína pré-membrana, E – Proteína de envelope). 

As cores representam domínios diferentes. 

Fonte: Heinz; Allison, 2001; Kuhn et al., 2002 e Mackenzie et al., 2004, com adaptações. 

 

 

2.4 Estruturas e organização do genoma viral  

 

O genoma dos Flavivírus possui cerca de 11 (kb) e contém uma única região de leitura 

aberta open reading frame (ORF), com aproximadamente 10.700 nucleotídeos variando a 

depender do sorotipo do DENV (COSTA, 2012). 

A ORF codifica uma única poliproteína, que após clivagens gera três proteínas 

estruturais que constituem o vírus maduro: (C), (M) e (E), além de sete proteínas não 

estruturais (NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B E NS5), importantes para a replicação 

viral e processamento do polipeptídeo (COSTA, 2012, CHAMBERS et al., 1990,  

HENCHAL; PUTNAK, 1990) (Figura 3 e 4). 

 

 

 

A B C 

A-Particula viral Imatura com projeções              B-Vírus Imaturo                            C- Vírus Maduro Lisa 

Nucleocapsídeo 

Tripsina 
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Figura 4: Organização do genoma de um Flavivírus 

 

 

Fonte: GUZMAN et al., 2010. 

 

 

3. PROTEÍNAS VIRAIS  

3.1 Proteínas Estruturais  

 

A proteína C contém 112 a 127 aminoácidos e cerca de 13,5 kD, quando madura 

forma um dímero com cada monômero contendo quatro alfa-hélices, sendo carregada 

positivamente devido ao grande número de resíduos de lisina e arginina (HENCHAL; 

PUTNAK, 1990; LINDENBACH et al., 2007).   

Por conseguinte, possui um domínio hidrofóbico que interage com membranas 

celulares, sendo atribuído à mesma, um papel na montagem viral, contudo, a proteína C 

nascente presenta um domínio hidrofóbico C, terminal que age como uma sequência positiva 

na transmembrana para a translocação da prM  para  dentro  do lúmen do retículo plasmático 

(HENCHAL; PUTNAK, 1990; LINDENBACH et al., 2007).  

Portanto, a prM (22 kDa) é uma glicoproteína precursora da proteína M (8kDa), tendo 

como função fundamental evitar que a proteína E, sofra um rearranjamento catalisado por 

ácido para a forma fusogênica durante o trânsito através da via secretora (CHAMBERS et al., 

1990; LINDENBACH; RICE, 2003; LINDENBACH et al., 2007).   

Além disso, o segmento “pr” na posição N-terminal contém de um a três sítios de 

glicosilação e seis resíduos conservados de cisteínas, de modo que esta porção é clivada por 

uma protease celular furina, residente no compartimento de Golgi durante a exocitose do 

vírus, admitindo que a proteína M  forme um dímero e fique ancorada no envelope viral, e o 

segmento “pr” seja liberado no meio extracelular (CHAMBERS et al., 1990; LINDENBACH; 

RICE, 2003; LINDENBACH et al., 2007).  
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Sobretudo a proteína E, é considerada a maior proteína na superfície a partícula viral 

com peso molecular de aproximadamente 53 kDa, com importantes funções na atividade 

biológica viral; a qual é sintetizada como uma proteína de membrana tipo I contendo 12 

resíduos conservados de cisteínas para que a dimerização adequada, a estabilidade em baixo 

pH e sua secreção dependam da sua co-expressão com a proteína prM (LINDENBACH et al., 

2007).  

A princípio, a proteína E é glicosilada formando homodímeros, sendo que cada 

monômero é constituído de três domínios distintos, denominados: domínio I, que constitui a 

região central N terminal; domínio II, o qual compreende uma região de dimerização e 

contém o peptídeo de fusão; e o domínio III na porção C terminal, que está envolvido na 

ligação ao receptor e é o maior alvo de anticorpos neutralizantes (CHAMBERS et al., 1990; 

WHITEHEAD et al., 2007). 

  Desse modo, sugere-se que o domínio III contém resíduos responsáveis pelo tropismo 

e virulência nos flavivírus, além de possuir importantes atividades biológicas como a 

montagem da partícula viral, ligação ao receptor celular, fusão do envelope viral com a 

membrana do endossomo, além de ser o principal alvo de anticorpos neutralizantes 

(CHAMBERS et al., 1990; WHITEHEAD et al., 2007) (Figura 5). 

 

Figura 5: Monômero da glicoproteína E e seus domínios 

 
Fonte: WHITEHEAD, et al., 2007. 
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3.2 Proteínas Não-Estruturais  

 

A proteína NS1 é uma glicoproteína que está localizada no interior do retículo 

endoplasmático (RE), podendo ser encontrada associada à membrana celular e livre no meio 

extracelular (forma solúvel), sendo essa forma solúvel produzida em altas quantidades nas 

primeiras 48 horas pós-infecção, e é o alvo da resposta imune do hospedeiro (CHAMBERS et 

al., 1990; LINDENBACH; RICE, 2003; LINDENBACH et al., 2007).  

Enquanto que, as proteínas NS2A, NS2B, NS4A e NS4B são pequenas proteínas 

hidrofóbicas, sendo que a NS2A de peso molecular em torno de 22 kDa, possui um papel 

primordial  no processamento da NS1, tendo em vista que a NS2B de peso de 

aproximadamente 14 KDa está associada a membrana (LINDENBACH et al., 2007) .  

Apesar de que a NS4A (16 kDa) e NS4B (27 kDa) possuirem suas funções 

desconhecidas, podem estar associadas aos complexos de replicação funcionando como co-

fatores (LINDENBACH et al., 2007).  

  De modo que a proteína NS3 (69 kDa), é considerada de suma importância entre os 

flavivírus por estar relacionada as funções enzimáticas, na replicação e no processamento da 

poliproteína (LINDENBACH; RICE, 2003) conforme a Figura 4.  

 

3.3 Classificação dos DENV 

 

Os vírus dentro deste gênero são classificados baseando-se em critérios sorológicos ou 

em clusters (grupos), clados, espécies, de acordo com a filogenia molecular (LINDENBACH 

et al., 2007).  

Visto que o DENV proporciona características antigênicas distintas que o diferem em 

quatro sorotipos antigenicamente diferentes (DENV 1, 2, 3 e 4) e de três a cinco grupos 

genéticos (genótipos) dentro de cada sorotipo, portanto a caracterização desses genótipos é 

importante, pois alguns genótipos estão diretamente envolvidos na presença de fenômenos 

hemorrágicos dentro do DENV-3 (LINDENBACH et al., 2007; VASILAKIS; WEAVER, 

2008; RICO-HESSE, 2010; BRASIL, 2016). 

Como resultados de métodos moleculares e baseados no sequenciamento nucleotídico 

e obtenção de sequências oriunda do sorotipo 3, os principais genótipos do DENV-3 são 

assim classificados, de acordo com Chen e Vasilakis (2011), como: Genótipo I: 

representando isolados das áreas marítimas do Sudeste de Àsia, principalmente Indonésia, 
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Singapura, Malásia, Filipinas, Taiwan e Ilhas do Pacífico Sul; Genótipo II: representando 

quase todas as cepas coletadas na Tailandia até 1962 até recentemente, uma única cepa de 

Cingapura coletada 1995, um isolado da Indonésia (1998), Taiwan, Vietnan, Bangladesh, 

Camboja, China, Japão, e Mianmar; Genótipo III: representando isolados de Sri Lanka, 

ìndia, Japão, Taiwan, Cingapura, Samoa, Leste da Africa, América Central e do Sul e Caribe; 

Genótipo IV: representando cepas coletadas em Porto Rico (décadas 60 e 70) e Tahiti; 

Genótipo V: representando cepas do protótipo H87 – 1956 das Filipinas, um isolado do Japão 

(1973), cepas da China coletadas a 1987 a 2009, e cepas do Brasil (2002-2004). 

De acordo com Weaver; Vasilakis (2009) com base na análise de sequências do gene 

do envelope, foi determinado que o sorotipo 1 (DENV-1) é  composto  por  cinco  diferentes  

genótipos:  Genótipo I: (Sudeste Asiático, China e Leste da África); Genótipo II: 

(Tailândia); Genótipo III: (Malásia); Genótipo IV: (Ilhas do Oeste do Pacífico e Austrália); 

Genótipo V: (Américas, Oeste da África e Ásia). 

Em análises filogenéticas realizadas por Weaver; Vasilakis (2009) também com base 

no gene E em sorotipo 2 (DENV-2), encontraram a existência de seis genótipos: Asiático I 

(Malásia e Tailândia); Asiático II (Vietnã, China, Taiwan, Sri Lanka e Filipinas); 

Cosmopolita (Austrália, Leste e Oeste da África, Ilhas do Pacífico/Índico, Subcontinente 

Indiano e Oriente Médio); Americano (América Latina e Caribe); Sudeste 

Asiático/Americano (Tailândia, Vietnã e Américas); Selvagem (Oeste Africano e Sudeste 

Asiático). 

Segundo Weaver; Vasilakis (2009) o sorotipo 4 (DENV-4)  envolveram  quatro  

diferentes  genótipos:  Genótipo I: (Tailândia, Filipinas, Sri Lanka e Japão); Genótipo II: 

(Indonésia, Malásia, Taiti, Caribe e Américas); Genótipo III: (Tailândia); Genótipo IV: 

(Malásia). 

 

3.4 Ciclo de vida dos DENV 

 

A transmissão dos DENV ocorre pelo mosquito do gênero Aedes, principalmente 

Aedes aegypti em regiões de clima tropical e subtropical, uma vez que a contaminação ocorre 

pela picada de mosquitos infectados com DENV adquirido de indivíduos virêmicos ou 

previamente por transmissão transovariana a partir de suas progênies infectadas (BRASIL, 

2016). 
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O período de incubação varia de 4 a 10 dias, sendo em média de 5 a 6 dias, e o período 

de transmissibilidade compreende dois ciclos: um intrínseco, que ocorre no homem, e outro 

extrínseco, que ocorre no vetor (BRASIL, 2016).  

Quando o vírus da dengue circulante no sangue de um humano em viremia 

(geralmente um dia antes do aparecimento da febre até o 6º dia da doença) é ingerido pela 

fêmea do mosquito durante o repasto, o vírus infecta o intestino médio e depois se espalha 

(BRASIL, 2016) (Figuras 6 e 7).  

 

 

Figura 6: Ciclo de vida do mosquito Aedes aegypti 

 

  

Fonte:. https://portugues.cdc.gov/img/cdc/PT_48018.jpg. Acesso em 08/05/2018. 
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Figura 7: Ciclo de transmissão do DENV 

 

Fonte: http://pontobiologia.com.br/blog/wp-content/uploads/2016/01/Ciclo-de-transmiss%C3%A3o-.jp. Acesso 

em 17 out. 2017. 

 

 Ao longo de um período de 8 a 12 dias, após esse período de incubação extrínseca, o 

vírus pode ser transmitido para humanos durante futuros repastos, este período é influenciado 

por fatores ambientais, especialmente temperatura, porém, o mosquito permanecerá infectado 

até o final de sua vida (6 a 8 semanas), a vida média do mosquito Aedes aegypti é de 45 dias 

e, nesse período, um único mosquito pode contaminar até 300 pessoas (BRASIL, 2016). 

Apesar da existência de vírus mantidos em ciclos florestais envolvendo pequenos 

primatas e mosquitos Aedes arborícolas, os DENV, no entanto, são os únicos arbovírus que se 

adaptaram aos seres humanos e ao ambiente doméstico, a tal ponto que o ciclo da floresta não 

é mais necessário para a sua manutenção (BLACK et al, 2002, SANTOS, 2008). 
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3.5 Patogênese viral  

 

As primeiras células infectadas após a inoculação viral pela picada do mosquito são, 

provavelmente, as células dendríticas da pele (LINDENBACH et al, 2007; SANTOS, 2008; 

FOLLY, 2009). 

Após serem inoculados através da picada do mosquito, os DENV fazem uma primeira 

replicação em células musculares estriadas, lisas e fibroblastos, bem como em linfonodos 

locais, dando início a viremia, difundindo-se por todo o organismo e podendo circular livres, 

no plasma ou no interior de monócitos/macrófagos (LINDENBACH et al., 2007; SANTOS, 

2008 ; FOLLY, 2009; BRASIL, 2016). 

De modo que os sintomas gerais da dengue como: febre e mal-estar surgem após o 

período de incubação de dois a sete dias, coincidindo com a viremia, tais sintomas 

relacionam-se a níveis séricos elevados de citocinas liberadas por macrófagos ao interagirem 

com linfócitos T (LT) helper ativados, além de altos teores séricos de interleucina-2 (IL-2) e 

de seu receptor solúvel, de CD4 solúvel, interferon-γ (IFNγ), interferon-α (IFN-α) que se 

mantêm elevado até a convalescença, fator de necrose tumoral-α (TNF-α), interleucina 1 β 

(IL-1β) e o fator de ativação de plaquetas (HALSTEAD, 2007;WHITEHORN et al., 2011).  

Consequentemente, a leucopenia e a discreta e transitória depressão medular que se 

apresentam nesses casos, podem esta relacionados aos altos teores de citocinas macrofágicas, 

todavia a mialgia pode ocorrer devido à multiplicação viral no próprio tecido muscular, 

inclusive nos músculos oculomotores, desencadeiando a dor retroorbitária (HALSTEAD, 

2007; WHITEHEAD, 2007; WHITEHORN et al., 2011; HERRERO et al., 2013). 

Porém, a patogenia dos casos mais graves de dengue FHD e SCD ainda são incertas, 

existindo algumas hipóteses, tais como: reinfecção por um sorotipo diferente; aumento da 

permeabilidade vascular com extravasamento de plasma e coagulação intravascular, resultante 

da liberação de mediadores químicos pelos macrófagos/monócitos destruídos pela infecção; e 

aparecimento de cepas mais virulentas após consecutivas passagens em mosquitos e seres 

humanos (BERKOWITZ, 2015).  

No entanto, na reinfecção por um segundo sorotipo, a presença de vírus opsonizados 

pelos anticorpos pré-formados, porém não neutralizados, formam imunocomplexos que 

ativando o sistema complemento, levando a liberação dos mediadores químicos, podendo 

desencadear uma lesão hepática provocada pela replicação viral nos hepatócitos levando a um 

comprometimento dos fatores de coagulação que, associado à diminuição de plaquetas, 
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ocasiona um quadro hemorrágico grave ((LINDENBACH et al., 2007; WHITEHEAD, 2007; 

SANTOS, 2008). 

 

4.  INTERAÇÕES DO VÍRUS COM O HOSPEDEIRO 

Após o DENV terem penetrado no hospedeiro, dar-se início ao ciclo de replicação 

viral, ocorrendo o desencadeamento de uma série de eventos ao nível da célula hospedeira os 

quais são: adsorção, penetração, desnudamento, tradução, replicação, montagem, e 

brotamento das partículas virais (WU et al., 2000; ANDERSON, 2003; CLYDE et al., 2006). 

O DENV tem tropismo por um vasto espectro de células humanas e o principal alvo da 

infecção pelo vírus ainda é controverso; porém há um consenso geral de que células da 

linhagem fagocítica mononuclear (células dendríticas, monócitos/macrófagos, células de 

Langerhans) são os primeiros alvos, contudo, existem evidências de que o vírus é capaz de 

infectar também linfócitos B, linfócitos T, células natural killer, células endoteliais, 

hepatócitos e neurônios (ANDERSON, 2003; CLYDE et al., 2006). 

  No processo de infecção viral um dos primeiros passos é a ligação a um receptor na 

superfície celular, ocorrendo uma interação entre o vírus e a célula ao ligar-se ao receptor de 

superfície, tais como o sulfato de heparina, células dendrícas, e o receptor para a porção 

constante dos anticorpos (Fc) de imunoglobulina, entre outros, sendo esta estapa mediada pela 

ligação do DENV pela da proteína E, que aceita a penetração por endocitose na célula 

hospedeira (ANDERSON, 2003, CLYDE et al., 2006)( Figura 8).  
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Figura 8: Esquema depois do ciclo e antes do ciclo do vírus Dengue 

 

 

Fonte: (MUKHOPADHYAY, 2005; STIASNY; HEINZ, 2006). 

 

 

Posteriormente, as membranas celulares e virais fundem-se, dentro da vesícula 

endocítica, ocorrendo uma redução do  pH do  endossoma,  levando a   proteína  do E viral a 

uma mudança conformacional irreversível e, a partir de um dímero forme um  trímero, 

facilitando através dessa mudança a libertação do RNA viral (RNAv) no citoplasma das 

células infectadas, onde ocorre a tradução e replicação do RNAv (ANDERSON, 2003; 

CLYDE et al., 2006). 

O RNAv do DENV é traduzido em associação com membranas do RE, o genoma do 

vírus atua como RNAm e utiliza fatores, ainda desconhecidos, da célula hospedeira para 

traduzir a poliproteína viral, em seguida ao início da tradução do genoma viral ocorre a troca 

para a síntese de um genoma de sentido negativo (3’-5’) intermediário, o qual irá servir como 

molde para a síntese de múltiplas cópias do RNAv  de sentido positivo (5’-3’) (ANDERSON, 

2003; CLYDE, et al., 2006). 
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Consecutivos ciclos de tradução produzem múltiplas cópias das 3 proteínas estruturais 

e das 7  não -estruturais  as  quais,  juntamente  com  o  RNAv  irão  participar  da formação, 

maturação e secreção da partícula viral, que ocorre no complexo de Golgi, de modo que 

partículas virais imaturas serão clivadas por protéases do tipo furina, resultando na formação e 

liberação de partículas virais maduras  infecciosas completas por exocítose  (WU et al., 2000, 

ANDERSON, 2003, CLYDE et al., 2006). 

 

4.1 Manifestações clínicas da doença  

 

As infecções pelo DENV podem se apresentar sob as formas assintomática e 

sintomática, e esta última pode se manifestar por meio de duas formas clínicas principais: a 

FD e FHD, podendo levar o paciente a óbito, ainda que inúmeros estudos já realizados, não 

determinam porque certos indivíduos têm apenas FD comumente branda e outros 

desenvolvem FHD com ou sem SCD (CLYDE et al., 2006; WHO, 2012).  

 A FD é a manifestação sintomática menos grave da doença, iniciando com febre alta 

de início súbito, cefaleia, dor retroorbital, náuseas, vômitos, mialgia, artralgia, dor abdominal, 

calafrio e exantema, após um período de cinco a sete dias, em que há o término do ciclo 

infeccioso, pode ocorrer, então, melhora no quadro da doença, sendo que o individuo ficará 

protegido para o sorotipo que o infectou (BRASIL, 2016) (Figura 9). 
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Figura 9: Curso clínico da dengue 

 

 

 

Fonte: http://slideplayer.com.br/slide/5601259/2/images/18/Dengue jpg. Acesso em 08/05/2018. 

 

 

 Os pacientes com FD geralmente se recuperam dos sintomas sem complicações nem 

sequelas dentro de dez dias após o início da doença e outros podem evoluir para formas 

graves no cessar da febre (GUBLER, 1998, 2011).  

 Em alguns casos, podem surgir petéquias e prurido na pele, em decorrência do 

extravasamento do plasma, em função da inflamação dos vasos ocasionada pela instalação dos 

vírus no tecido que os envolvem, pois há um grande consumo de plaquetas (GUBLER, 1995, 

1998, 2006; THEIN et al., 1997 ; BRASIL, 2016). 

 Porém, a falta de plaquetas interfere na homeostase do organismo, que passa a 

apresentar forte tendência hemorrágica, sendo esta a típica manifestação da FHD, a qual 

apresenta quadro clínico semelhante à FD, porém, surgem hemorragias gastrintestinais, 

cutâneas, gengivais e nasais leves e/ou severas, além da hipotensão arterial (GUBLER, 1995, 

1998, 2006; BRASIL, 2016). 
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Podem-se apresentar complicações neurológicas causadas pelo DENV, cuja infecção 

viral atinge o sistema nervoso central (SNC) incluindo encefalopatia, encefalomielite aguda 

mielite transversa, levando ao edema cerebral, hipoperfusão, dentre outros (BRASIL, 2016; 

GUBLER, 2002, 2006).  

 

 5. DIAGNÓSTICO LABORATÓRIAL 

 

O diagnóstico específico de infecções por DENV pode ser feito por técnicas de 

isolamento viral, métodos sorológicos, e/ou métodos moleculares (GUBLER, 1998 

OLIVEIRA et al., 2011). Em seguida ao isolamento, o DENV pode ser identificado e 

sorotipado, frequentemente por imunofluorescência, empregando anticorpos monoclonais 

sorotipos-específicos, de modo que a confirmação diagnóstica por isolamento viral pode 

demorar aproximadamente de sete a doze dias (LANCIOTTI  et al., 1992; GUBLER, 1998; 

OLIVEIRA et al., 2011). 

  Em meio as várias técnicas sorológicas, os métodos de inibição da hemaglutinação 

(IH), fixação do complemento (FC), teste de neutralização (TN), e ensaio imunoenzimático 

para captura de IgM e IgG (MAC ELISA) são os mais utilizados (OLIVEIRA et al., 2011; 

BRASIL, 2016). Entretanto, as três primeiras técnicas exigem coleta de amostras pareadas e, 

além do mais, exibem alta reatividade cruzada, o que impede a especificidade do diagnóstico, 

sendo assim, os testes mais utilizados são os imunoenzimáticos de captura que detecta IgM, 

IgG ou de captura do antígeno viral NS1 (LANCIOTTI  et al., 1994; GUBLER, 1998; 

BRASIL, 2016).  

Para os pacientes atendidos em emergências de centros de saúde tem-se empregado o 

teste rápido para detecção simultânea de anticorpos IgM, IgG e antígeno NS1(Dengue Duo 

Dengue Ag NS1 +Dengue IgG/IgM) (LANCIOTTI et al., 1994; GUBLER, 1998; OLIVEIRA 

et al., 2011; BRASIL, 2016).  

O anticorpo IgM começa a ser detectável no soro após quatro dias do início dos 

sintomas, chegando níveis máximos em sete a oito dias e começa a diminuir depois de 1 a 2 

meses, já  os anticorpos do tipo IgG começam a serem detectados em títulos muito baixos a 

partir do quarto dia, atingindo títulos máximos em duas semanas, podendo prosseguir por dois 

a três anos após a infecção. Sendo assim o IgG possui níveis mais elevados durante as 

reinfecções mas é detectada já nos primeiros dias da doença (GUBLER, 1998; OLIVEIRA et 

al., 2011) (Figura 10).  
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Figura 10: Comparação entre métodos diagnósticos diretos e indiretos 

  

Fonte: Peeling, 2010, com adaptações. 

 

Portanto, os métodos moleculares baseiam-se na detecção do RNA viral a partir do 

soro do paciente suspeito durante o período virêmico, de forma que o diagnóstico molecular 

de infecções por DENV utiliza a Transcrição Reversa, seguida de Reação em Cadeia da 

Polimerase (RT-PCR) e permite classificar os sorotipos de DENV ao utilizar os iniciadores 

específicos das sequências genômicas de cada sorotipo viral (LANCIOTTI et al., 1992; 

BARKHAM et al., 2006; OLIVEIRA et al., 2011).  

O RT-PCR é indicado como um excelente método de diagnóstico, devido à 

sensibilidade, especificidade e a rápida detecção de quantidades mínimas de material genético 

em amostras de pacientes (OLIVEIRA et al., 2011; BRASIL, 2016, 2017). 

 Todavia, este método deve ainda ser considerado uma abordagem experimental; a sua 

aplicação em larga escala espera por mais experimentos, por um consenso sobre o preparo 

adequado das amostras e pela determinação das sequências das bases de oligonucleotídeos 

capazes de detectar todos os ou a maioria dos genótipos da dengue em circulação (OMS, 

2001; OLIVEIRA et al., 2011).  

 Dentre os métodos diagnostico mencionado, o isolamento viral, considerado padrão-

ouro, entretanto é um procedimento que exige o uso de cultivos celulares, bastante oneroso e 

que consume tempo. Sendo assim, sugere-se que testes que abordam a detecção de antígeno 

viral (como NS1), e detecção de anticorpos anti-DENV seriam os de eleição para um 

diagnóstico com resultados instantâneos (OLIVEIRA et al., 2011; BRASIL, 2016, 2017). 
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Porém o diagnóstico molecular também se torna necessário para identificar o 

sorotipo/genótipo do vírus circulante numa região. Diante disto, um diagnóstico imediato da 

infecção aliado a um diagnóstico molecular dos sorotipos/genótipos circulantes poderiam ser 

medidas de prevenção e controle para riscos potenciais de formas graves da doença numa 

população (OLIVEIRA et al., 2011; BRASIL, 2016, 2017). 

 

6. MEDIDAS PREVENTIVAS E DE CONTROLE DO DENV 

 

De acordo com Ministério da Saúde (2016), a prevenção e o controle para diminuir a 

propagação viral do DENV baseiam-se principalmente no combate ao vetor, o Aedes aegypti, 

entretanto, não existem medidas de controle específicas direcionadas ao homem, uma vez que 

não se dispõe de nenhuma vacina ou drogas antivirais.  

Dessa forma a notificação dos casos suspeitos, a investigação do local provável de 

infecção, bem como a busca ativa de casos são dados fundamentais na tentativa do controle e 

prevenção da doença (BRASIL, 2016, 2017). 

Atualmente, o único elo vulnerável da cadeia epidemiológica do DENV é o mosquito; 

do qual o controle está centrado na redução da densidade vetorial (GLUBBER, 1998; 

BRASIL, 2016, 2017). 

Diante disso, a única garantia para que não exista dengue é a ausência de circulação 

viral e a manutenção de níveis baixos de infestação do vetor (BRASIL, 2016, 2017). 

Atualmente existem duas vacinas em desenvolvimento para os vírus da Dengue: uma 

aprovada pela ANVISA, denominada Dengvaxia®, produzida pelo Instituto Sanofi Pasteur. 

De acordo com os dados essa vacina reduz em 93% a chance de Dengue Hemorrágica grave e 

83% de hospitalização dos casos. Outra vacina em desenvolvimento inclui a da Fundação 

Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) em conjunto com a GlaxoSmithKline plc (GSK) do Instituto 

Biomanguinhos (BRASIL, 2017). 

7.  OBJETIVOS 

7.1 Geral 

 

 Analisar o panorama epidemiológico molecular do DENV-3 com base no gene da proteína 

do E, fazendo uso de abordagens filogenéticas e filogeográficas para estudo da evolução 

viral. 
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7.2 Específicos 

 

 Recuperar as sequências oriundas do vírus DENV-3, delimitando a região do E, e 

abrangendo isolados globais de 1914 a 2017 procedentes de banco de dados. 

 Tabular os dados de sequências oriundas do gene da proteína E do vírus DENV-3, 

categorizando os seguintes dados: número de acesso ao GenBank, nome da cepa, data de 

coleta, hospedeiro e país. 

 Realizar o alinhamento completo do gene da proteína do E do DENV-3; 

 Identificar e remover sequências detectadas com 100% de identidade ou as recombinantes; 

 Construir árvores filogenéticas; 

 Reconstruir e visualizar os padrões globais de dispersão espacial do DENV-3; 

 Analisar a história evolutiva; 

 Analisar a posição dos vírus nos clados avaliando a sua expansão populacional e distância 

por hipótese do relógio molecular. 

 

8. MATERIAL E MÉTODOS 

8.1 Delineamento do estudo  

 

Trata-se de um estudo do tipo transversal, descritivo, epidemiológico, retrospectivo e 

in silico, envolvendo a coleta de sequências nucleotídicas e aminoácidicas de banco de dados 

referente à proteína do E do DENV-3 (DANCHIN et al., 1991).  

 

8.2. Obtenção das sequências de banco de dados 

 

As sequências dos DENV-3 da região da proteína E (posição nucleotídica e 

aminoacídica, foram recuperadas de banco de dados do GenBank. 

O GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov) é um banco de dados abrangente que 

contém sequências de nucleotídeos publicamente disponíveis para quase 260.000 espécies 

formalmente descritas. Trata-se de uma abrangente base de dados pública de seqüências de 

nucleotídeos e suporta anotações bibliográficas e biológicas, é construído e distribuído pelo 

Centro Nacional de Informações sobre Biotecnologia (NCBI), uma divisão da Biblioteca 
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Nacional de Medicina, localizada no campus dos Institutos Nacionais de Saúde dos EUA em 

Bethesda, MD, EUA (BENSON et al., 2012). 

As sequências encontradas no GenBank são submetidas por laboratórios individuais 

que enviam poucas sequências ou um conjunto grande de sequências derivadas de projetos 

genoma e projetos metagenomas (BENSON et al., 2012). Tais sequências obtidas foram 

coletadas utilizando o software VIPR (Virus Pathogen Research), as quais foram 

categorizadas por países, ano de isolamento, cepa e hospedeiro.  

 

8.3 Alinhamento das sequências obtidas aos dados do Genbank 

 

O alinhamento incluiu 1479 nucleotídeos, referente a diferentes cepas do DENV-3. As 

sequências foram alinhadas pelo programa FastTree, usando o software Muscle X, 

implementado no programa Mega 7. O dados de acesso ao GenBank, nome da cepa, data de 

coleta, hospedeiro, país são mostrados no Apêndice 1. 

 

8.4 Construção da árvore Filogenética usando o programa FastTree  

 

A construção da árvore baseou-se no alinhamento das 217 sequências obtidas que 

foram convertidas em aminoácidos para serem utilizadas no programa FastTree versão 2.1.5 

implementado dentro do Software GEneious, versão 9.0. Para a construção da árvore, foi 

aplicado o modelo generalizado de tempo reversível (GTR) do proframa FastTree, ou seja, o 

história evolutiva foi inferida usando o método de máxima probabilidade baseada no modelo 

baseado em matriz JTT (JONES et al., 1992). 

 Para gerar a árvore filogenética, foram geradas sequências da proteína estrutural do E 

do DENV-3 do banco de dados online do Genbank e como grupo externo (Outgroup) a 

sequência da proteína estrutural E do DENV-3 com número de acesso no Genbank: 

FJ850079; nome da cepa: DENV-3/BR/BID-V2387/2003; país: Brasil, posição inicial: 914; 

posição final: 2392 (Apêndice 1). 

Diante disso, a porcentagem de árvores nas quais os táxons associados se agrupam 

foram mostradas ao lado dos ramos. A árvore inicial para a pesquisa heurística foi obtida 

aplicando o método Neighbor-Joining a uma matriz de distâncias emparelhadas estimada 

usando um modelo JTT.  
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Uma vez que, a árvore foi desenhada para escala, com comprimentos de ramo medidos 

no número de substituições por site, por conseguinte, a análise envolveu 217 sequências de 

aminoácidos, todas as posições que continham lacunas e dados em falta foram eliminadas 

(KUMARS et al., 2016). 

 

8.5 Análise dos dados 

 

Após a recuperação das sequências nucleotídicas e aminoácidicas do banco de dados 

referente à proteína E do DENV-3, realizou-se o alinhamento através do programa Muscle X, 

implementado no programa Mega, versão 7.0 e a análise filogenética foi realizada através do 

programa FastTree.  

O teste de neutralidade de Tajima foi também realizado para verificar o crescimento da 

população viral bem como seu polimorfismo. A análise dos dados foi verificada mediante a 

elaboração da árvore consenso gerada com 10.000 réplicas e bootstrap como apoio estatístico 

de suporte.  

Cada genótipo ou grupo de vírus baseados nas suas localidades foram identificados e 

comparados aos dados anteriores de literatura com a finalidade de avaliar a posição dos 

genótipos nos diferentes clados das árvores.  

Um dos testes mais populares, baseados na distribuição de alelos ou níveis de 

variabilidade deste grupo, é o teste D de Tajima, onde D é a diferença escalonada na 

estimativa de θ4Neμ (Ne= tamanho efetivo da população, μ= taxa de mutação por geração), 

com base no número de pares de diferenças e no número de sítios polimórficos segregantes 

em uma amostra de seqüências de nucleotídeos (TAJIMA, 1989).   

Diante disso, o teste D Tajima foi utilizado para verificar a manutenção da 

neutralidade, analisando a influência das mutações sobre a história evolutiva das populações, 

porém, o desvio do equilíbrio neutro só ocorre quando estes valores são significativamente 

maiores ou menores que zero, de modo que 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).   

Ainda, realizou-se o teste do relógio molecular utilizando o método da máxima 

verossimilhança, por meio do Software MEGA7 comparando o valor máxima probabilidade 

para a topologia dada com e sem as restrições do relógio molecular sob o modelo de Tamura-

Nei (1993), esse modelo justifica-se por corroborar o teste D, a onde medida que duas 
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espécies divergem de um ancestral comum, acumulam mutações em uma taxa regular, ficando 

progressivamente mais diferentes evidenciando as mutações virais ocorridas ao longo dos 

tempos. 

 

9. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

9.1 Alinhamento de Sequências   

   

Os dados obtidos do sequenciamento foram traduzidos em sequências de aminoácidos 

e posteriormente alinhados por meio do Software MEGA7 para serem empregados na análise 

filogenética (Figura 11). 
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Figura 10: Representação do alinhamento das sequências obtidas no banco de dados do Genbank bem como das amostras do estudo no processo de alinhamento para 

construção da árvore filogenética  

 

Fonte: Extraída do Programa utilizado para análise de dados 
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Os dados obtidos do sequenciamento genético foram submetidos ao software FastTree  

para a análise filogenética e construção da árvore e a história evolutiva foi inferida usando o 

método de máxima probabilidade baseada no modelo baseado em matriz JTT (JONES et al., 

1992). 

A porcentagem de árvores nas quais os táxons foram associados e se agrupam foram 

mostradas ao lado dos ramos. A(s) árvore(s) inicial (is) para a pesquisa heurística foi obtida 

aplicando o método Neighbor-Joining a uma matriz de distâncias emparelhadas estimada 

usando um modelo JTT (JONES et al., 1992). 

A árvore foi desenhada para escala, com comprimentos de ramo medidos no número 

de substituições por site.  

A análise envolveu 217 sequências de aminoácidos. Todas as posições que continham 

lacunas e dados em falta foram eliminadas, obtendo-se dessa forma duas sequências. Houve 

um total de 489 posições no conjunto de dados final.  Para entender a dinâmica espacial do 

DENV-3, foram realizadas análises filogeográficas para inferir taxas de difusão e padrões de 

migração simultaneamente ao longo do tempo. Foram utilizados três conjuntos de dados 

diferentes para representar esses períodos epidêmicos globais: 1914-1990, 1991-2000 e 2001-

2017 (GENBANK, 2017).  

As análises evolutivas foram realizadas através do programa Mega, versão 7.0 e  

FastTree como demonstrado. A árvore consenso bootstrap com valores acima de 60% inferida 

de 10.000 repetições foi tomada para representar a história evolutiva dos táxons analisados, 

vale ressaltar que para ser considerado significativo o resultado do bootstrap tem que 

apresentar um valor acima de 60% de similaridade (KUMARS et al., 2016). 

O ponto de enraizamento da arvore é a sequência da Venezuela, em 2003, significando 

que é o vírus mais distante que atualmente está circulando, porque apareceu quase como 

Outgroup (grupo externo), ou seja, está fora dos clados principais, o que significa que a 

sequência viral é diferente das outras sequências circulantes. Pode ser verificado que os 

genótipos das Américas estão incluídos no grupo de países como Venezuela, Colombia, 

Brasil, Estados Unidos e Paraguai.  

Os vírus ainda foram agrupados conforme distribuição por países vizinhos tais como 

no grupo A onde se encontram os vírus da Venezuela e Colômbia formando um clado bem 

distinto. No grupo B se encontram vírus do Brasil e Paraguai. No grupo C se encontram 

principalmente os vírus dos Estados Unidos seguido do México com um subclado distinto. 

Além disso, os vírus da Venezuela também se agruparam para forma outros clados com vírus 

da Nicarágua, pertencente nesses casos ao grupo D (conforme a Figura 12).  
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Ainda, em outro subclados, denominados grupo E, estão presentes os vírus de Cuba e 

Peru que se agruparam de modo separado. Os grupos de outros genótipos nao pertencente às 

Américas se agruparam em clados distintos apesar da presente distribuição dos vírus dos 

Estados Unidos, Venezuela e Nicarágua de forma cosmopolita, o que implica na introdução 

desses vírus nos diferentes países. Observa-se um distanciamento considerável quanto aos 

subgrupos dos vírus da Srilanka, Moçambique e ainda mais distante evolutivamente os vírus 

da Tailândia, Camboja e Vietnã. Esses outros vírus forma os outros genótipos dentro do 

sorotipo dos DENV-3 e corroboram com a localização em subgrupos na literatura.  
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 Figura 12: Análise filogenética realizada com a região das proteínas E dos DENV-3  
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Conforme a árvore filogenética gerada baseada na proteína E, do DENV-3 foi 

demonstrado fortes evidências de que 99,9% das sequências das cepas analisadas pentencem 

ao genótipo III (Quadro 1).  

 

Quadro 1- Com base análise filogenético realizada com a região das proteínas E dos DENV-3 

 

Proteína E, DENV -3 Países (clados distintos)  Genótipos  

Grupo A Venezuela, Colômbia e Brasil Genótipo III 

Grupo B Brasil e Paraguai Genótipo III 

Grupo C Estados Unidos, México Genótipo III  

Grupo D Venezuela e Nicarágua Genótipo III 

Grupo E Cuba e Peru Genótipo III 

 

De acodo com estudos realizados por Dash et al.,2006, o subtipo III esta  relacionado  

a surtos de FHD. De modo que, no Brasil, a predominância do vírus DEN-3 dois anos após 

sua introdução em 2000, foi associada à epidemia pelo genótipo III, evidenciando a forma 

mais severa de infecção em termos de manifestações clínicas graves, além do numero elevado 

mortes causado por este sorotipo (NOGUEIRA et al., 2005).   

Todavia a similaridade destas cepas a outras representadas pelo mesmo genótipo III 

variou de 96 a 98% e de 98 a 99% para as sequências de nucleotídeos e aminoácidos, 

respectivamente, o qual estes dados demonstram, portanto que este vírus esta circulando em 

todo mundo, indicando novamente seu alto potencial de distribuição, adaptação e domínio em 

diversas áreas geográficas do mundo (MESSER et al., 2003).    

 

9.2 Teste de neutralidade de Tajima 

 

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

teste D Tajima foi usado para verificar se a neutralidade se mantém, com a ánalise das 

possibilidades e influências nas mutações sobre as populações vírais (TAJIMA, 1989).  

Segundo Tajima (1989), o desvio do equilíbrio neutro só ocorre quando estes valores 

são significativamente maiores ou menores que zero, no entanto, os valores positivos de D 
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sugerem a existência de um gargalo populacional recente ou alguma forma de seleção 

balanceadora, e valores negativos de D sugerem expansão populacional.   

A Tabela 4 mostra os valores obtidos a partir da aplicação do teste de neutralidade de 

Tajima utilizando o software MEGA7, o qual demonstra o número de substituições de 

aminoácidos por local da média sobre todos os pares de sequências, e evidencia as estimativas 

de erro padrão (S) demonstradas na segunda coluna, obtidas por um procedimento de 

inicialização (10.000 réplicas).  

As análises foram realizadas usando o modelo baseado em matriz JTT, de modo que a 

variação da taxa entre os sites foi modelada com uma distribuição gama (parâmetro de forma 

= 1). A análise envolveu 217 sequências de aminoácidos, todas as posições que continham 

lacunas e dados em falta foram eliminadas. Houve um total de 489 posições no conjunto de 

dados final. Tais apreciações evolutivas foram realizadas pelo software MEGA7 (KUMARS 

et al., 2016). 

. 

 

 

Tabela 4: Estatística de teste de Tajima 

m   S        Ps        Θ                D 

215 164 0,335378 0,056409 0,019883 -2,027547 

 Análises evolutivas que 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 

 

9.3 Estimativas da divergência evolutiva entre sequências 

           

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

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

realizadas usando o modelo baseado em matriz JTT (KUMARS et al., 2016).   

A variação da taxa entre os sites foi modelada com uma distribuição gama (parâmetro 

de forma = 1). A análise envolveu 215 sequências de aminoácidos. Todas as posições que 

continham lacunas e dados em falta foram eliminadas. Houve um total de 489 posições no 

conjunto de dados final. Análises evolutivas foram realizadas em MEGA7 (KUMARS et al., 

2016) (Tabela 4). 
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O teste D apresentou um resultado negativo (-2,027547), corroborando com o 

processo dinâmico e progressivo de seleção adaptativa para a sobrevivência das espécies e 

crescimento populacional do DENV-3, que ocorre cotidianamente na natureza, envolve 

importantes fenômenos que interferem no estado de saúde das populações humanas 

(HALSTEAD, 1997) (Tabela 4). 

Certamente, isto pode ser bem evidenciado na reemergência das infecções causadas 

pelos vírus do dengue, pois as agressões dos quatro sorotipos destes agentes às populações 

humanas vêm crescendo em magnitude e extensão geográfica, desde meados do século XX, 

em função da velocidade de circulação e replicação viral, promovida pela extraordinária 

capacidade de adaptação das populações de mosquitos que lhes servem como transmissores, e 

pela incapacidade do homem, neste momento, de se proteger contra estas infecções 

(HALSTEAD, 1997).  

Infelizmente, a emergência de arboviroses em diferentes regiões do planeta em 

consequência de mudanças genéticas no vírus, alteração da dinâmica populacional de 

hospedeiros e vetores ou por fatores ambientais de origem antropogênica, é evidente a 

capacidade de adaptação desses vírus e a possibilidade de emergirem e se estabelecerem em 

novas áreas geográficas (OLIVEIRA et al., 2011; BRASIL, 2016, 2017). 

A intensificação e impacto na morbidade e mortalidade se intensifica à medida que 

acontece extensas epidemias e consequentemente casos graves com implicações sobre os 

serviços de saúde, principalmente diante da ausência de tratamento, vacinas e medidas 

efetivas de prevenção e controle (OLIVEIRA et al., 2011; BRASIL, 2016,2017) . 

A dengue, após sua reemergência em contexto de grandes epidemias, 

hiperendemicidade e cocirculação de vários sorotipos, também tem sido associada ao aumento 

de casos graves em várias partes do mundo (OLIVEIRA et al., 2011; BRASIL, 2016, 2017).  
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Figura 12: Dados representativos obtidos por análise de distância entre pares pelo software FastTree.  

Relações de todas as sequências analisadas, bem como a inserção do Outgroup demonstrando maior distância em relação às demais. 
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As 217 seqüências nucleotídicas e aminioacídicas de DENV-3, isoladas de forma 

global, apresentaram entre si, uma similaridade de 98,7% entre os nucleotídeos (nt) e de 

97,8% entre os aminoácidos (aa); entre as amostras da Índia  e amostras do México, a 

similaridade foi 98,5% (nt) e de 99,9% (aa) entre as amostras da Índia aos Estados Unidos da 

América conforme figura 12.  

 È necessário ponderar que nem sempre se observa 100% de similaridade, seja de 

nucleotídeos ou aminoácidos entre isolados virais do mesmo sorotipo, até mesmo entre 

amostras isoladas no mesmo ano e local.  

 

10.  ANÁLISE FILOGENÉTICA 

 

As sequências obtidas foram alinhadas automaticamente através do programa Clustal 

X (LARKIN et al., 2007) e revisadas manualmente utilizando o programa JTT sendo este um 

procedimento  fundamental para determinação da homologia entre os nucleotídeos  (JONES 

et al., 1992). 

Para reconstrução filogenética utilizou-se o método de Máxima Probabilidade (MP) 

com a robustez de 10.000 réplicas de bootstrap que seleciona o filograma que possui a maior 

probabilidade segundo um modelo JTT. O modelo de evolução molecular que melhor explica 

o conjunto de dados obtido foi selecionado através do programa do  FastTree. 

O calcúlo de bootstrap para árvores filogenéticas permite com que tenhamos um 

parâmetro que reflita a robustez da analise filogenética produzida, logo o bootstrap é gerado a 

partir da criação de vários conjuntos de sequências para as quais são escolhidas 

randomicamente colunas do alinhamento múltiplo, onde são geradas novas ánalises para cada 

um dos novos conjuntos gerados (HOLMES, 2009). 

 Os filogramas foram construídos através dos programas FastTree. A confiabilidade 

dos ramos foi calculada pelo teste da MP. Para identificação dos genótipos das amostras 

isoladas, sequências nucleotídicas com genótipo previamente determinado e descritos na 

literatura foram obtidos do GenBank.  

 Nas duas últimas décadas, DENV-3 tem causado ou associado a epidemias de febre 

hemorrágica da dengue no Sri Lanka, leste da África e América Latina (MESSER et al., 

2003). 

Conforme Rico-Hesse (2003) a interpretação filogenética do DEN-3, é mais complexa 

já que as distâncias ou divergências entre os grupos genéticos são bem menores do que as 

observadas nos sorotipos 1 e 2 em estudos anteriores. 
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Por outro lado, a análise filogenética realizada por Lanciotti et al. (1994), 

fundamentada na análise da seqüência nucleotídica do gene E distinguiu quatro grupos 

genéticos distintos para o DENV-3: Indonésia, Malásia, Filipinas e ilhas do Pacífico Sul 

(genótipo I), Tailândia (genótipo II), Sri-Lanka, Índia, África e Samoa (genótipo III), Porto 

Rico e Tahiti (genótipo IV). 

Contudo, esta classificação do DENV-3 permanece inalterada, e a maioria dos 

genótipos podem ser identificados pela sua origem geográfica, como ocorre com os genótipos 

do DENV-1 e DENV-2 (LANCIOTTI et al.,1994).  

Segundo Lanciotti et al., (1994), possivelmente ocorreram mudanças na proteína E, 

podendo alterar a suscetibilidade celular do hospedeiro, afetar a replicação viral e aumentar o 

potencial de gravidade da doença, além de prováveis mutações observadas nas amostras, o as 

quais não interferem nas funções e propriedades biológicas da proteína, mas representam a 

evolução molecular que comumente se observa entre as cepas dos DENV, até mesmo pela 

pressão induzida pela replicação do vírus no homem e no mosquito.  

De acordo com Teixeira et al. (1999), a inter-relação dos fatores envolvidos na 

dinâmica da circulação dos quatro sorotipos dos DENV é complexa, o que gera confusão e 

incertezas em vários campos do conhecimento, principalmente no que diz respeito aos 

determinantes das suas apresentações clínicas e epidemiológicas que são pleomórficas.  

De tal modo que, observam-se epidemias graves, como as ocorridas no Sudeste 

Asiático, onde as formas hemorrágicas têm sido frequentes, tais epidemias clássicas 

consideradas benignas, como a de 1979, em Cuba, causadas pelo sorotipo DEN-1, e que logo 

foi seguida por outra, em 1981, ligada ao sorotipo DEN-2, surpreendentemente grave, com 

milhares de casos hemorrágicos (TEIXEIRA  et al., 1999; RICO-HESSE, 2003). 

Lamentavelmente, de acordo com o presente estudo realizado pelos dados do Genbank 

foi isolado vírus do DENV -3, em Cuba, genótipo III podendo levar a ocorrência de um 

agravamento pior aos relatados em estudos anteriores, pois haviam isolado o genótipo IV.  

Diante disso, o DENV-3 que foi introduzido no Brasilno ano 2000, foi responsável 

pelo maior número de casos de dengue até então registrado no país ((NOGUEIRA et al., 

2001, SIQUEIRA et al., 2005).  

Em nosso estudo observou-se a presença DENV-3, de subgrupos de clados com a 

identificação dos genótipos III nas Américas, no entanto, deve-se observar a capacidade de 

entrada de vírus pertencentes a outros genótipos ou subgrupos em países distantes, seja por 

entrada através de casos importados, exportados e/ou isolados que devem ser verificados, com 

pesquisa acurada desses agentes, pois, a introdução de um novo sorotipo numa população que 
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já convive com a circulação dos outros sorotipos pode aumentar a incidência da forma 

clinicamente grave do DENV. 

 

11. TESTE DE RELÓGIO MOLECULAR 

 

O teste de relógio molecular foi realizado comparando o valor de máxima 

probabilidade (MP) para a topologia dada com e sem as restrições de relógio molecular sob o 

modelo de Tamura-Nei (1993).  

A hipótese do relógio molecular foi avaliada utilizando o Teste da Razão de 

Verossimilhança, que compara os valores de verossimilhança das topologias admitindo ou 

não o relógio molecular, sendo analisados os tempos de divergências das sequências 

(TAMURA-NEI, 1993). 

As diferenças nas taxas evolutivas entre os sítios foram modeladas usando uma 

distribuição de Gamma (G) discreta sob o modelo de Jones-Taylor-Thornton (1992) (+G).  

Foi executado um teste de ML da hipótese do relógio molecular para uma topologia de árvore 

e alinhamento de sequências. A hipótese nula de taxa evolutiva igual ao longo da árvore foi 

rejeitada a um nível de significância de 5% (P = 0,000E + 000) (KUMAR et al.,1870-1874).  

A análise envolveu 215 sequências nucleotídicas. Todas as posições contendo lacunas 

e dados perdidos foram eliminadas. Houve um total de 1475 posições no conjunto de dados 

final, e as análises evolutivas foram conduzidas em Software MEGA7 (KUMAR et al.,1870-

1874). 

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") (KUMAR et al.,1870-1874). 

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 sequencias no alinhamento. Os dados são 

demonstrados na Tabela 5. 
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Tabela 5- Resultados de um teste de relógio molecular 

  

                                       lnL                  Parâmetros         (+G))               (+I)  

 

Com Relógio               -50512.091               219                 n/a                n/a 

 

Sem Relógio                -46735.579               432                 n/a                n/a 

 Fonte: Tamura-Nei (1993).  

 

Após ánalises realizadas por variados métodos, inclusive do relógio molecular das 

sequências da proteína E do DENV-3 abordadas neste estudo, percebemos que os vírus de 

RNA mostraram uma alta variabilidade genética, devido à alta taxa de mutação intrínseca, 

rápidas taxas de replicação, e as suas grandes dimensões populacionais. No DENV, essa 

variabilidade genética é comprovada pela existência de quatro sorotipos antigenicamente 

distintos (CLYDE et al., 2006).  

 As análises de sequências do genoma do DENV-3 mostram que a recombinação é um 

importante mecanismo responsável pela diversidade dos DENV, tal mecanismo associado à 

mutação e ao crescimento e disseminação da população viral, pode ser um importante fator 

envolvendo variação genética dos vírus dengue. 

 Sugere-se que o papel da recombinação na diversidade dos vírus dengue deve ser 

investigado, e as cepas isoladas de casos de co-infecção natural podem ser bons modelos para 

novos estudos (HOLMES et al., 2000, RICO-HESSE, 2003, KLUNGTHONG et al., 2008 ).  

A circulação dos sorotipos III, do DENV-3 identificados em vários continentes, 

durante os períodos mencionados neste estudo serve de alerta às autoridades de saúde pelo 

risco de manifestações severas da doença e o desencadeiamento de possíveis epidemias e /ou 

pandemias com manifestações grave da doença.  

Possivelmente, a disseminação de um novo sorotipo numa população que já convive 

com a circulação dos outros sorotipos pode aumentar a incidência da FHD/SCD de forma 

clinica grave (MELO et al., 2010).  

  

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

As arboviroses são um crescente problema de saúde pública no mundo principalmente 

pelo potencial de dispersão, pela capacidade de adaptação a novos ambientes e hospedeiros 

(vertebrados e invertebrados), possibilidade de causar epidemias extensas. 
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O presente estudo contribuiu para identificação de subgrupos de vírus com 

proximidade de introdução dos vírus por países vizinhos como observado no genótipo das 

Américas nos subgrupos distintos como Brasil e Paraguai e Venezuela e Colômbia.  

Foram identificados vírus introduzidos em outros países possivelmente por casos 

importados, como é o caso dos vírus dos Estados Unidos e Venezuela. Observaram-se 

evidências de crescimento populacional viral com base nas sequências de período de 73 anos 

baseados no teste de Tajima com possibilidade de realização do Relógio Molecular por aceitar 

a hipótese de evolução.  

A análise contribuiu ainda para atualizar a relação entre todos os genótipos de DENV-

3 da literatura com um critério de inclusão e exclusão criterioso para garantir as sequências 

mais relevantes a serem analisadas a partir dos bancos de dados.  

 Neste estudo o grau de evolução desses vírus com base nas sequências obtidas e 

contribuir para o entendimento da avaliação da expansão populacional e a distância por 

hipótese do relógio molecular viral. 

 O DENV, ano após ano, se configura como um problema de saúde pública e os 

sistemas de governo, mesmo com muitas pesquisas, as dificuldades para o enfrentamento 

dessa doença persiste. Este trabalho pontua ainda do ponto de vista estrutural, alguns 

caminhos para a compreensão de muitas ocorrências relacionadas ao DENV. Não é um 

trabalho fechado, mas se torna relevante por promover, um embasamento científico para 

futuros trabalhos e discussões. 

Todavia, o enfrentamento de arboviroses emergentes exige políticas e intervenções de 

amplo espectro, envolvendo vários setores da sociedade, não somente a área da saúde. 

Observa-se o estabelecimento definitivo do Aedes nas Américas, associado às mudanças 

climáticas, desmatamentos, urbanização desorganizada, ausência de água e saneamento 

básico, deslocamentos populacionais. Esses fatores definem os caminhos das doenças, 

influenciados pela pressão da mutação viral e de adaptações genéticas dos vírus a 

hospedeiros, vetores e novos ambientes.  

Mesmo diante de dificuldades na atuação sobre fatores socioeconômicos e ambientais, 

a área da saúde tem responsabilidades, como investimentos na prevenção, no diagnóstico e no 

tratamento de infecções. O desenvolvimento de vacinas tem sido um desafio para vários 

grupos de pesquisa no Brasil e no mundo, considerando sua viabilidade já constatada para 

vários Flavivírus. Investimentos na qualificação das ações de vigilância epidemiológica, 

virológica, vetorial e de epizootias são medidas de extrema importância.   
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13. CONCLUSÃO 

O presente estudo contribuiu para identificação de subgrupos de vírus com 

proximidade de introdução dos vírus por países vizinhos. 

 A análise contribuiu para atualizar a relação entre todos os genótipos de DENV-3 da 

literatura, com um critério de inclusão e exclusão criterioso, para garantir as sequências mais 

relevantes a serem analisadas a partir dos bancos de dados. 

Enfatizando que, o enfrentamento de arboviroses emergentes exige políticas publicas  

e intervenções mais efetivas , envolvendo intersetorialidade  na saúde. 

O fomento para pesquisa no intuito de desenvolver tratamento ou outros meios para 

prevenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 



59 
 
 

ALBERT, B. B. et al,. Molecular Biology of the Cell. 3. ed. New York: Garland Publishing, 

1994 <. https: //onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1016/0307-4412%2894%2990059-0>. 

Acesso: em 30 jan.2017. 

 

ANDERSON, R. Manipulation of cell surface macromolecules by flaviviruses. In: Chambers, 

T. J; Monath, T. P. The Flavivirus: structure, replication and evolution, p. 229-274, 2003. 

 

AVISES, J.C. Phylogeography: The History and Formation of Species. Harvard 

University Press, Cambridge. 2000.  

 

BARTENSCLAGER, R.; MILLER, S. Molecular aspects of Dengue virus replication. Future 

Microbiology, London, v. 3, n. 2, p. 155-165, 2008. 
<https://www.futuremedicine.com/doi/pdf/10.2217/17460913.3.2.155>.  Aceso em: 

maio/2017. 

 

BHATT, S., et al. The global distribution and burden of dengue. Nature. Apr 5; 496 

(7446):504, 2013. <doi:10.1038/nature12060.http://dx.doi.org/10.1038/nature12060>. Acesso 

em: abril/2017. 

 

BIGGERSTAFF, B.J.; PETERSEN, L.R. Estimated risk of West Nile virus transmission 

through blood transfusion duringan epidemic in Queens, New York City. Transfusion. Aug; 

42(8): 1019-26, 2002. 

<https://pdfs.semanticscholar.org/a663/e9257c3d17c25cece8811680736d8ee17352.pdf>. 

Acesso em: agosto/2017. 

 

BLACK, W.C., et al.  Flavivirus Susceptibility. In: Aedes Aegypti. Arch. Med. Res., 33 (4): 

379– 388. 2002. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Cidadao/principal/agencia-saude/27017-distrito-federal-inicia-

teste-da-vacina-contra-dengue. <http://portalsaude.saude.gov.br/index.php > Acesso em: 08 

nov. 2017. 

 

______. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Guia de Vigilância em Saúde: 1. 

ed. atual. Brasília: Ministério da Saúde, 2017. 
http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/outubro/06/Volume-Unico-2017.pdf. 

Acesso em: 08 nov. 2017. 

 

______. Secretaria de Vigilância em Saúde. Boletim Epidemiológico. Volume 48 – 2017. 

 

BARKHAM et al, 2006. The performance of RT-PCR compared with a serological assay for 

acute dengue fever in a diagnostic laboratory. In: OLIVEIRA et al. Diagnóstico Laboratorial 

da dengue: Situação atual e perspectivas. RBAC, vol 43 (2): 125-130, 2011. 

 

BRESSANELLI S. et al. Structure of a flavivirus envelope glycoprotein in its low-pH-

induced membrane fusion conformation. The Embo Journal, v. 23, n. 4, p.728-738, 12 fev. 

2004. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1038/sj.emboj.7600064>. Acesso em: 02 ago. 

2017. 

 

BYRON, E. E. et al. Dengue Virus Pathogenesis: an Integrated View. Clin Microbiol Rev. 

Oct; 22(4): 564–581, 2009. Disponível em:< 



60 
 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2772360/pdf/0035-09.pdf>. Acesso em: 02 

ago. 2017. 

 

BENSON, DA. et al. GenBank. Nucleic Acids Res. PMC free article, PubMed. v. 40, p. 

D48–D53, 2012. 

 

CARSTENS, B. C., et al. Objective choice of phylogeographic models. Molecular 

Phylogenetics And Evolution, [s.l.], p.1-15, set. 2017. Elsevier BV. Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ympev.2017.08.018. Acesso em: 08 set. 2017. 

 

CHAMBERS, T. J. et al. Flavivirus genome organization, expression, and replication. Annu. 

Rev. Microbiol. 44: 649-88, 1990. 
https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.mi.44.100190.003245?journalCode=

micro. Acesso em: 08 set. 2017. 

 

CHANG, G. J. Molecular biology of Dengue virus. In: GUBLER, D. J. ; KUNO, G. (Ed.). 

Dengue and Dengue Hemorrhagic Fever. p.175-197. New York: CAB International, 1997.  

 

CHEN, R.; VASILAKIS, N. Dengue - Quo tu et quo vadis? Viruses, Basel, v.3, p. 1562-

1608, 2011. 

 

CHLUTER, D. The ecology of adaptive radiation. Oxford University Press: Oxford, 2000. 

 

CHUNG, K. M.;et al. West Nile virus nonstructural protein NS1 inhibits complement 

activation by binding the regulatory protein factor H. Proceedings Of The National 

Academy Of Sciences, v. 103, n. 50, p.19111-19116, 28 nov. 2006. Disponível em: 

<http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0605668103>. Acesso em: 02 ago. 2017. 

 

CLYDE, K.; et al. Recent Advances in Deciphering Viral and Host Determinants of Dengue 

Virus Replication and Pathogenesis. Journal of Virology, Baltimore, v. 80, n. 23, p. 11418-

11431, 2006. 

 

CORDEIRO, M. T. et al. Dengue and dengue hemorrhagic fever in the state of 

Pernambuco,Brazil, 1995 – 2006. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, 

Uberaba, v.40, n. 6, nov-dez, 2007.  

 

COSTA, R. L. et al. Comparative evolutionary epidemiology of dengue virus serotypes. 

Infect Genet Evol. Mar; 12 (2):309-14, 2012. 

 

DANCHIN, A. et al. From data banks to data bases. Res Microbiol. Sep-Oct; 142(7-8): 913-

6, 1991. 

 

DASH, P. K.  et  al.  Reemergence   of   dengue   vírus   type-3   (subtype-III)   in   Índia:   

Implications   for increased incidence of DHF & DSS. Virology Journal,  2006. 

 

DETTOGNI, R.S., LOURO, I.D. Phylogenetic characterization of Dengue virus type. 

Diseases, Oxford, v.44, n.11, p.1462-1466, 2007. 

 

FERNANDEZ-GARCIA, M.; MAZZON, M.; JACOBS, M. Pathogenesis of Flavivirus 

Infections: Using and Abusing the Host Cell. Cell Host & Microbe, v. 5, 4, p.318-328, abr. 



61 
 
 

2009. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.chom.2009.04.001>.  Acesso em: 02 ago. 

2017. 

 

FOLLY, B. B. Dissertação apresentada como requisito parcial para a obtenção do grau 

de Mestre em Ciências Farmacêuticas. Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Farmacêuticas, Setor de Ciências da Saúde, Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2009.  

 

Dados retirados do Genbank, periódos epidemicos globais 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/. Acesso em: 10 set 2017. 

 

GUBLER, D. J. ; CLARK, G. G. Dengue/dengue hemorrhagic fever: the emergence of a 

global health problem. Emerging Infectious Diseases, Atlanta, v.1, n.2, p.55-7, 1995. 

 

GUBLER, D. J., KUNO, G. &  MARKOFF, J. Flaviviruses. In: Fields Virology (P. M. H. 

David & M. Knipe, Ed.) Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia, 1153-1252pp. 2007. 

 

GUBLER, D. J. Dengue/Dengue Haemorrhagic Fever: History and Current Status. Novartis 

Foundation Symposia, [s.l.], p.3-22, fev. 2006. John Wiley & Sons, Ltd. 

http://dx.doi.org/10.1002/0470058005.ch2. Acesso 15/09/2017. 

 

______. Dengue, urbanization and globalization: the unholy trinity of the 21st century. Trop 

Med Health. Dec; 39(4 Suppl 1):3-11. 2011. 

 

______. Epidemic dengue/dengue hemorrhagic fever as a public health, social and economic 

problem in the 21st century. Trends Microbiol 10: 100-103, 2002. 

 

______. Dengue and Dengue Hemorrhagic Fever. Clinical Microbiology Reviews. 11 

(3):480-496, 1998. 

 

GUZMAN, M. G., et al. Dengue: a continuing global threat. Nature Reviews Microbiology, 

[s.l.], v. 8, n. 12, p.7-16, dez. 2010. Springer Nature. http://dx.doi.org/10.1038/nrmicro2460. 

Acesso 08/08/2017. 

 

GUZMAN, M.G; HARRIS, E. Dengue.  Jan 3; 385(9966): 453-65, 2015. Disponível em: 

dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(14)60572-9. Acesso em 10 out. 2017. 

 

HALSTEAD, S.B. Dengue antibody-dependent enhancement: knowns and unknowns. 

Microbiol Spectr. 2(6):1-17, 2014. https://doi.org/10.1128/microbiolspec. Acesso em 10 out. 

2017. 

 

HALSTEAD, S.B. Dengue: The Syndromic Basis to Pathogenesis Research. Inutility of the 

2009 WHO Case Definition. The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, v. 

88, n. 2, p. 212, 2013. 

 

______. Epidemiology of dengue and dengue hemorrhagic fever. In: Gubler DJ, Kuno G, 

Editors. Dengue and dengue hemorragic fever. New York: CAB International; 1997. 

 

______. Is there an inapparent dengue explosion? Lancet, 1999. 

 



62 
 
 

HEINZ, F.X; ALLISON, S. L. The machinery for flavovirus fusion with host cell membranes. 

Curr. Opinion in Microbiol. 4: 450-55, 2001. 

 

HENCHAL, E. A.; PUTNAK, J. R. The dengue viruses. Clinical Microbiology Reviews, 

Washington, v.3, n.4, p. 376-396, 1990. 

 

HERRERO L. J., et al. Dengue virus therapeutic intervention strategies based on viral, vector 

and host factors involved in disease pathogenesis. Pharmacol Ther.  Feb;137(2):266-82, 

2013. 

 

HOLMES, E. C, TWIDDY, S.S. The origem emergence and evolutionary genetcs of dengue 

vírus. Infect. Genet. Evol. 3(1), 19-28. 2003. 

 

HOLMES, E. C. RNA virus genomics: o world of possibilities. The Journal of Clinical 

Investigations, Ann Arbor, v.119, n.9, p. 2488-2495, 2009. 

 

HOLMES, E. C.; BURCH, S. S. The causes and consequences of genetic variation in e vírus. 

Trends in Microbiology, Cambridge, v.8, n.2, p.74-77, 2000. 

 

IGARASHI, A. Impact of Dengue virus infection and its control. FEMS Immunol Med 

Microbiol. 18, 291–300, 1997. 

 

JACOBS, M. Dengue: emergence as a global public health problem and prospects for control. 

Trans R Soc Trop Med Hyg. 94 (1): 7-8 131, 2000. 

 

JOHANSSON, F., et al. Phylogeography and larval spine length of the dragonfly Leucorhinia 

dubia in Europe. Plos One, [s.l.], v. 12, n. 9, p.1-15, 13 set. 2017. Public Library of Science 

(PLoS). Disponível em: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0184596. Acesso em: 10 out. 

2017. 

 

JONES D.T., et al. The rapid generation of mutation data matrices from protein sequences. 

Computer Applications in the Biosciences 8: 275-282, 1992. 

 

KLUNGTHONG et al. Molecular genotyping of dengue viruses by phylogenetic analysis of 

the sequences of individual genes. Journal of Virological Methods, v. 154, p. 175–181, 

2008. 

 

KUHN, R. J.at al. Structure e of dengue virus: implications for flavivirus organization, 

maturation and fusion.  108: 717-25, Cell, 2002. 

 

KUMAR, S. et al. MEGA7: Molecular Evolutionary Genetics Analysis version 7.0 for bigger 

datasets. Molecular Biology and Evolution. 233:1870-1874,2016. 

 

KUNO, G et al. Phylogeny of the Genus Flavivirus. J. Virol. v. 72, p. 73-83, 1998. 

 

LANCET, T. Dengue: an infectious disease of staggering proportions. The Lancet, [s.l.], v. 

381, n. 9884, p.2136-2141, jun. 2013. Elsevier BV. Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.1016/s0140-6736(13)61423-3. Acesso 15 ago. 2017. 

 



63 
 
 

LANCIOTTI, R. S., et al. Molecular evolution and Epidemiology of dengue-3 viruses. The 

Journal of General Virology, London, v. 75, p. 65-75, 1994. 

 

LANCIOTTI, R. S.; GUBLER, D. J. & TRENT, D. W. Molecular evolution and phylogeny of 

dengue-4 viruses. Journal of General Virology, 78: 2279-2286, 1997.   

 

LANCIOTTI, R. S.; LEWIS, J. G.; GUBLER, D. J. & TRENT, D. W.. Molecular evolution 

and epidemiology of dengue-3 viruses. Journal of General Virology, 75: 65-75, 1994. 

 

LARKIN M. A., et al. Clustal W and Clustal X version 2.0.  Bioinformatics. 23: 2947-2948, 

2007. 

 

LEHNINGER, A.L. et al.. Principles of biochemistry. 2. ed. Savier: 551- The Flavivirus 

Precursor Membrane-Envelope Protein Complex: Structure and Maturation. Science, v. 319, 

n. 5871, p.1830-1834, 28 mar. 2008. Disponível em: 

<http://dx.doi.org/10.1126/science.1153263>. Acesso em: 02 ago. 2017. 

 

LEITMEYER et al.; Dengue virus structural differences that correlate with pathogenesis. J. 

Virol., 73: 4738-4747, 1999.  

 

LINDENBACH, B. D.; RICE, C. M. Molecular biology of flaviviruses. Advances In Virus 

Research, p.23-61, 2003. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/s0065-3527(03)59002-

9>. Acesso em: 02 ago. 2017. 

 

LINDENBACH. B. D. et at. Flaviviridae: the viruses and their replication. In: Knipe DM, 

Howley PM, editors. Fields virology. 5th. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; p. 

1101-52, 2007.  

 

MACKENZIE, J. S. et al.  Emerging  flavivirus es:  the  spread  and  resurgence  of Japanese 

encephalitis, West Nile and dengue viruses. Nat Med. 10(12 Suppl): S98-109, 2004. 

 

MARZOCHI, KB. Dengue in Brazil--situation, transmission and control--a proposal for 

ecological control. Mem Inst Oswaldo Cruz. 89(2): 235-45, 1994. 

 

MELO, M. S.S. et al. Progressão da circulação do vírus do dengue no Estado da Bahia, 1994-

2000. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, v. 43(2), p. 139-144, 2010. 

 

MESSER, W. B. et al. Emergence and Global spread of a Dengue serotype 3, subtrype III 

viruses. Emerging Infectious Diseases, Atlanta, v. 9, p. 800-809, 2003. 

 

MILLER, S.; KRIJNSE-LOCKER, J. Modification of intracellular membrane structures for 

virus replication. Nature Reviews Microbiology, v. 6, n. 5, p.363-374, maio 2008. 

Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1038/nrmicro1890>. Acesso em: 02 ago. 2017. 

 

MODIS, Y.; OGATA, S.; CLEMENTS, D.; HARRISON, S. C. Structure of the dengue virus 

envelope protein after membrane fusion. Nature, v. 427, n. 6972, p.313-319, 22 jan. 2004. 

Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1038/nature02165>. Acesso em: 02 ago. 2017. 

 

MONATH, TP.  Yellow fever and Dengue: the interactions of virus, vector and host in the re-

emergence of epidemic diseases. Sem Virol. 5(2): 133-145, 1994. 



64 
 
 

 

MUKHOPADHYAY, S.; KUHN, R. J.; ROSSMANN, M. G. A structural Murray  NE,  

Quam  MB,  Wilder-Smith  A.  Epidemiology  of  dengue:  past, present and future 

prospects. 2005. 

 

MURPHY, F.A; NATHANSON, N. The emergence of new virus diseases: an overview. Sem 

Virol. 5(2): 87-102, 1994. 

 

MURRAY, N.E., QUAM, M.B, WILDER-SMITH, A.  Epidemiology  of  dengue:  past, 

present and future prospects.Clin Epidemiol. 2013 Aug 20; 5:299-309.Organization, 2012. 

 

NOGUEIRA, R.M.R. et al. Dengue virus type 3 in Rio de Janeiro, Brazil. Memórias do 

Instituto Oswaldo Cruz, v.96, p. 925-926, 2001. 

 

NOGUEIRA, R.M.R. et al.. Dengue virus type 3, Brazil, 2002. Emerg Infect Dis, 11: 1376-

1381 .2005. 

 

NUNES, M R T et al. Phylogeography of Dengue Virus Serotype 4, Brazil, 2010–2011. 

Emerging Infectious Diseases, v. 18, n. 11, p. 1858, 2013.  

 

OLIVEIRA, A. S. de et al. Diagnóstico Laboratorial da dengue: Situação atual e perspectivas. 

RBAC, vol 43 (2): 125-130, 2011. 

 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL    DA SAÚDE.  Diagnóstico,  Tratamento,  Prevenção   e   

Controle.  In: Dengue Hemorrágica, p. 25-33, 2001 Acesso em 11/04/2018. 

 

PEELING, R.W., et al. Evolution of diagnostic tests: dengue. Nature, 2010. Perspective of the 

flavivirus life cycle. Nat Rev Microbiol, v.3, p.13-22.  

 

POST, P.R. Biologia molecular do vírus da febre amarela. Doutorado [Tese apresentada ao 

Instituto de Microbiologia] – UFRJ Prospects for a dengue virus vaccine. Nature Rev  

Microbiol, v.5, p.518-28, Rio de Janeiro; 1996. 

 

RICE, C. M. Flaviviridae: the viruses and their replication. In Fields Virology, 3rd edition. 

Edited by BN Fields, DM Knipe & PM Howley. 931-59. Philadelphia: Lippincott-Raven 

Publisher, 1996. 

 

RICO-HESSE, R. Microevolution and virulence of dengue viruses. Adv Virus Res 59: 315–

341. 2003. 

 

RICO-HESSE, R. Microevolution and virulence of dengue viruses. Advances in vírus 

Research, New York, v. 59, p. 315-341, 2003. 

 

RIGAU-PÉREZ, J. G., et al. Dengue and dengue hemorrhagic fever. The Lancet, London, 

v.352, p. 971-977, 1998. 

 

ROTH, et al. Concurrent outbreaks of dengue, chikungunya and Zika virus infections – an 

unprecedented epidemic wave of mosquito-borne viruses in the Pacific 2012–2014. 

Eurosurveillance, v. 19, n. 41, p.1-15, 16 out. 2014. European Centre for Disease Control 



65 
 
 

and Prevention (ECDC). http://dx.doi.org/10.2807/1560-7917.es2014.19.41.20929. Acesso 

em: 02 ago. 2017. 

 

ROTHMAN, A. L. Dengue: defining protective versus pathologic immunity. The Journal of 

Clinical Investigation, Ann Arbor, v. 113, p. 946-951, 2004. 

 

SANTOS, N.O.S., et al. Introdução à virologia humana. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara-

Koogan;. 532 p. 2008. 

 

SCHLUTER, D. The ecology of adaptive radiation. Oxford University Press, Oxford, 2000. 

 

SHEPARD, D. S., et al. Approaches to refining estimates of global burden and economics of 

dengue. PLoS Neglected Tropical Diseases. 8(11). 2014. Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.1371/journal.pntd.0003306.e3306. Acesso em 10 out. 2017. 

 

SHEPARD. D.S. et al.. Economic impact of dengue illne ss in the Americas. Am J Trop 

Med Hyg. 84 (2): 200–207, 2011. 

 

SIQUEIRA, J. B. et al. Dengue and Dengue Hemorrhagic Fever, Brazil, 1981-2002. 

Emerging Infectious Diseases, Atlanta, v. 11, n. 1, p. 48-53, 2005. 

 

TAJIMA, F. Statistical methods to test for nucleotide mutation hypothesis by DNA 

polymorphism. Genetics 123:585-595, 1989. 

 

TAMURA, K. NEI, M. Estimation of the number of nucleotide substitutions in the control 

region of mitochondrial DNA in humans and chimpanzees. Molecular Biology and 

Evolution 10: 512-526,1993. 

 

TEIXEIRA, M. G. et al,. Epidemiologia e medidas de prevenção do Dengue. Inf. Epidemiol 

Sus v.8 n.4 Brasília dez. 1999. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.5123/S0104-

16731999000400002> Acesso em: 10 out. 2017. 

 

THEIN, S., et al. Risk factors in dengue shock syndrome. Am J Trop Med Hyg 56(5): 566–

572.S.Risk factors in dengue shock syndrome. Am J Trop Med Hyg, 1997. 

 

VASILAKIS, N.; WEAVER, S. C. The History and Evolution of Human Dengue Emergence. 

Advances in Virus Research, New York, v.72, p. 1-55, 2008. 

 

WHITEHEAD, S. S. et al. Prospects for a dengue virus vaccine. Nat. Rev. Microbiol., v.5, 

n.7, p.518-28, 2007. 

 

WHO. Dengue and severe dengue (fact sheet number 117), 2017. 

 

______. Dengue Guidelines for Diagnosis, Treatment, Prevention and Control (PDF). 

Genebra: Organização Mundial da Saúde. ISBN 92-4-154787-1. 2009b.  

 

______. Library Cataloguing-in-Publication Data Dengue: guidelines for diagnosis, treatment, 

prevention and control. World Health Organization. 2009a. 

 



66 
 
 

WEAVER SC, VASILAKIS N. Molecular evolution of dengue viruses: contributions of  

phylogenetics   to   understanding   the   history   and   epidemiology   of   the   preeminent 

arboviral disease. Infect Genet Evol, 9:523-540, 2009. 

 

WHO. World Health Organization Report on Dengue. 2017. Disponível em: 

http://www.who.int/tdr/publications/publications/swg_dengue_2.htm. Acesso em: 03 ago. 

2017. 

 

WILDER-SMITH, A. K. et al. DengueTools: innovative tools and strategies for the 

surveillance and control of dengue. Global Health Action, v.5. 2012. 

 

Wu W., et al. Molecular epidemiology of dengue viruses in southern China from 1978  to 

2006. Virol. J. 8: 322. 10.1186/1743-422X-8-322. (2011).  

https://www.CDC.gov/dengue/epidemiologia, acesso em 17 out. 2017.



67 
 
 

APÊNDICE 1 

Obtenções das sequências proteicas do Envelope utilizado neste trabalho (Genbank). 

O dados de acesso ao GenBank, nome da cepa, data de coleta, hospedeiro, país . 

Táxons 

 
Gene 

Nome do produto de 

Gene 

Adesão 

do 

Genbank 

Nome da tensão 
Data da 

coleta  
Hospedeiro País Nucleotídeo  Tipo de Vírus 

1 E Envelope proteína JX669498 
129/BR-PE/04 

 

2004 

 
Humano Brasil 

1479 

 
(DENV-3) 

2 E 
Envelope proteína  

 

JX669497 

 

255/BR-PE/05 

 

 

2005 

 

Humano 

 
Brasil 1479 (DENV-3) 

3 E Envelope proteína 
JX669506 

 
420/BR-PE/06 2006 Humano Brasil 1479 (DENV-3) 

4 E Envelope proteína JX669496 603/BR-PE/06 2006 Humano Brasil 1479 (DENV-3) 

5 E Envelope proteína KC425219 95016/BR-PE/02 2002 Humano Brasil 1479 (DENV-3) 

6 E Envelope proteína JF808121 D3BR/ACN/2007 2007 Humano Brasil 1479 (DENV-3) 

7 E Envelope proteína JF808118 D3BR/BV4/02 2002 Humano Brasil 1479 (DENV-3) 

8 E Envelope proteína JF808124 D3BR/MR9/03 2003 Humano Brasil 1479 (DENV-3) 

9 E Envelope proteína JF808126 D3BR/PV1/03 2003 Humano Brasil 1479 (DENV-3) 

10 E Envelope proteína EF643017 D3BR/RP1/2003 2003 Humano Brasil 1479 (DENV-3) 

11 E Envelope proteína JF808125 D3BR/SL3/02 2002 Humano Brasil 1479 (DENV-3) 
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12 E Envelope proteína FJ850079 
DENV-3/BR/BID-

V2387/2003 
2003 Humano Brasil 1479 (DENV-3) 

13 E Envelope proteína FJ850080 
DENV-3/BR/BID-

V2388/2003 
2003 Humano Brasil 1479 (DENV-3) 

14 E Envelope proteína 
FJ850083 

 

DENV-3/BR/BID-

V2391/2004 

 

2004 

 
Humano Brasil 1479 (DENV-3) 

15 E Envelope proteína FJ850086 
DENV-3/BR/BID-

V2394/2005 
2005 Humano Brasil 1479 (DENV-3) 

16 E Envelope proteína FJ850089 
DENV-3/BR/BID-

V2397/2006 
2006 Humano Brasil 1479 (DENV-3) 

17 E Envelope proteína FJ850092 
DENV-3/BR/BID-

V2400/2007 
2007 Humano Brasil 1479 (DENV-3) 

18 E Envelope proteína FJ850094 
DENV-3/BR/BID-

V2403/2008 
2008 Humano Brasil 1479 (DENV-3) 

19 E Envelope proteína FJ898446 
DENV-3/BR/BID-

V2977/2001 
2001 Humano Brasil 1479 (DENV-3) 

20 E Envelope proteína GU131844 
DENV-3/BR/BID-

V3417/2006 
2006 Humano Brasil 1479 (DENV-3) 

21 E Envelope proteína GU131849 
DENV-3/BR/BID-

V3430/2006 
2006 Humano Brasil 1479 (DENV-3) 

22 E Envelope proteína GQ868546 
DENV-3/BR/BID-

V3431/2006 
2006 Humano Brasil 1479 (DENV-3) 

23 E Envelope proteína GU131850 
DENV-3/BR/BID-

V3434/2006 
2006 Humano Brasil 1479 (DENV-3) 

24 E Envelope proteína GU131851 
DENV-3/BR/BID-

V3435/2006 
2006 Humano Brasil 1479 (DENV-3) 

25 E Envelope proteína GU131871 
DENV-3/BR/BID-

V3463/2006 
2006 Humano Brasil 1479 (DENV-3) 

26 E Envelope proteína GQ868548 
DENV-3/BR/BID-

V3585/2007 
2007 Humano Brasil 1479 (DENV-3) 



69 
 
 

27 E Envelope proteína GU131866 
DENV-3/BR/BID-

V3589/2007 
2007 Humano Brasil 1479 (DENV-3) 

28 E Envelope proteína GU131868 
DENV-3/BR/BID-

V3590/2007 
2007 Humano Brasil 1479 (DENV-3) 

29 E Envelope proteína GU131869 
DENV-3/BR/BID-

V3593/2007 
2007 Humano Brasil 1479 (DENV-3) 

30 E Envelope proteína GU131873 
DENV-3/BR/BID-

V3598/2007 
2007 Humano Brasil 1479 (DENV-3) 

31 E Envelope proteína GU131877 
DENV-3/BR/BID-

V3609/2007 
2007 Humano Brasil 1479 (DENV-3) 

32 E Envelope proteína JN697379 
DENV3/BR/D3LIMHO/2

006 
2006 Humano Brasil 1479 (DENV-3) 

33 E Envelope proteína E KF954946 13GDZDVS30B 08/08/2013 Humano China 1479 (DENV-3) 

34 E Envelope proteína E KF954947 13GDZDVS30C 08/08/2013 Humano China 1479 (DENV-3) 

35 E Envelope proteína GU189648 DTID-ZJU04 2009 Humano China 1479 (DENV-3) 

36 E Envelope proteína KC261634 GZ/10476/2012 2012 Humano China 1479 (DENV-3) 

37 E Envelope proteína E KJ622197 HN/2013/107 2013 Humano China 1479 (DENV-3) 

38 E Envelope proteína E KJ622191 HN/2013/11 2013 Humano China 1479 (DENV-3) 

39 E Envelope proteína E KJ622193 HN/2013/21 2013 Humano China 1479 (DENV-3) 

40 E Envelope proteína KF824902 YN01 2013 Humano China 1479 (DENV-3) 

41 E Envelope proteína MF370226 YNPE3 08/20/2013 Humano China 1479 (DENV-3) 
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42 E Envelope proteína AB189128 98902890 DF DV-3 1998 Humano Indonésia 1479 (DENV-3) 

43 E Envelope proteína E KY863456 201610225 06/2016 Humano Indonésia 1479 (DENV-3) 

44 E Envelope proteína AY858038 Den 3_88 -N/A- Humano Indonésia 1479 (DENV-3) 

45 E Envelope proteína E KC762681 MKS-0057 06/22/2007 Humano Indonésia 1479 (DENV-3) 

46 E Envelope proteína E KC762684 MKS-0098 07/10/2007 Humano Indonésia 1479 (DENV-3) 

47 E Envelope proteína E KC762686 MKS-0172 07/02/2007 Humano Indonésia 1479 (DENV-3) 

48 E Envelope proteína E KC762685 MKS-0388 02/15/2008 Humano Indonésia 1479 (DENV-3) 

49 E Envelope proteína E KC762687 MKS-0396 02/15/2008 Humano Indonésia 1479 (DENV-3) 

50 E Envelope proteína E KC762691 MKS-IF058 04/10/2008 Humano Indonésia 1479 (DENV-3) 

51 E Envelope proteína E KC762692 MKS-WS78 03/22/2010 Humano Indonésia 1479 (DENV-3) 

52 E Envelope proteína E KT726347 Cuba_17_2002 2002 Humano Cuba 1479 (DENV-3) 

53 E Envelope proteína E AB214879 D3/Hu/TL018NIID/2005 -N/A- Humano Timor-Leste 1479 (DENV-3) 

54 E Envelope proteína E AB214880 D3/Hu/TL029NIID/2005 -N/A- Humano Timor-Leste 1479 (DENV-3) 

55 E Envelope proteína KF041254 D3/Pakistan/56/2008 2008 Humano Paquistão 1479 (DENV-3) 

56 E Envelope proteína E KX380839 D3/SG/CT7/2012 2012 Humano Cingapura 1479 (DENV-3) 
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57 E Envelope proteína E KY921907 SG(EHI)D3/15095Y15 04/2015 Humano Cingapura 1479 (DENV-3) 

58 E Envelope proteína E KY921906 SG(EHI)D3/23167Y15 06/2015 Humano Cingapura 1479 (DENV-3) 

59 E Envelope proteína E GU370052 SGEHI (D3)0040Y09 01/2009 Humano Cingapura 1479 (DENV-3) 

60 E Envelope proteína E GU370053 SGEHI (D3)0235Y07 05/2007 Humano Cingapura 1479 (DENV-3) 

61 E Envelope proteína JF808123 D3PY/AS12/02 2002 Humano Paraguai 1479 (DENV-3) 

62 E Envelope proteína JF808128 D3PY/PJ4/03 2003 Humano Paraguai 1479 (DENV-3) 

63 E Envelope proteína JF808122 D3PY/SUS/2003 2003 Humano Paraguai 1479 (DENV-3) 

64 E Envelope proteína HQ235027 PAR DENV3 5532-07 2007 Humano Paraguai 1479 (DENV-3) 

65 E Envelope proteína E KJ737430 D83-144 1983 Humano Tailândia 1479 (DENV-3) 

66 E Envelope proteína FJ744726 
DENV-3/TH/BID-

V2312/2001 
2001 Humano Tailândia 1479 (DENV-3) 

67 E Envelope proteína FJ744729 
DENV-3/TH/BID-

V2315/2001 
2001 Humano Tailândia 1479 (DENV-3) 

68 E Envelope proteína FJ744737 
DENV-3/TH/BID-

V2326/2001 
2001 Humano Tailândia 1479 (DENV-3) 

69 E Envelope proteína FJ744740 
DENV-3/TH/BID-

V2329/2001 
2001 Humano Tailândia 1479 (DENV-3) 

70 E Envelope proteína GQ868593 
DENV-3/TH/BID-

V3360/1973 
1973 Humano Tailândia 1479 (DENV-3) 

71 E Envelope proteína E KU509280 DENV3-1631 2011 Humano Tailândia 1479 (DENV-3) 
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72 E Envelope proteína E KU509285 DENV3-8561 2010 Humano Tailândia 1479 (DENV-3) 

73 E Envelope proteína FJ898443 
DENV-3/CO/BID-

V2984/2003 
2003 Humano Colômbia 1479 (DENV-3) 

74 E Envelope proteína FJ898444 
DENV-3/CO/BID-

V2986/2005 
2005 Humano Colômbia 1479 (DENV-3) 

75 E Envelope proteína FJ898445 
DENV-3/CO/BID-

V2988/2007 
2007 Humano Colômbia 1479 (DENV-3) 

76 E Envelope proteína GU131951 
DENV-3/CO/BID-

V3394/2003 
2003 Humano Colômbia 1479 (DENV-3) 

77 E Envelope proteína GQ868572 
DENV-3/CO/BID-

V3395/2003 
2003 Humano Colômbia 1479 (DENV-3) 

78 E Envelope proteína GQ868578 
DENV-3/CO/BID-

V3405/2007 
2007 Humano Colômbia 1479 (DENV-3) 

79 E Envelope proteína FJ898457 
DENV-3/EC/BID-

V2975/2000 
2000 Humano Equador 1479 (DENV-3) 

80 E Envelope proteína E JQ922556 
DENV-

3/IND/58760/2005 
2005 Humano India 1479 (DENV-3) 

81 E Envelope proteína E JQ922557 
DENV-

3/IND/59826/2005 
2005 Humano India 1479 (DENV-3) 

82 E Envelope proteína E JQ922555 
DENV- 

3/IND/664481/1966 
1966 Humano India 1479 (DENV-3) 

83 E Envelope proteína E KU509286 DENV3-9468 2011 Humano India 1479 (DENV-3) 

84 E Envelope proteína E KU216209 
Rajasthan. India/Balotra 

87-s/2013 
11/11/2013 Humano India 1479 (DENV-3) 

85 E Envelope proteína E KU509281 DENV3-2994 2009 Humano India 1479 (DENV-3) 

86 E Envelope proteína  GU131903 
DENV-3/IPC/BID-

V3804/2008 
2008 Humano Camboja 1479 (DENV-3) 
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87 E Envelope proteína  GU131913 
DENV-3/IPC/BID-

V3827/2007 
2007 Humano Camboja 1479 (DENV-3) 

88 E Envelope proteína  GU131914 
DENV-3/IPC/BID-

V3828/2007 
2007 Humano Camboja 1479 (DENV-3) 

89 E Envelope proteína GU131934 
DENV-3/IPC/BID-

V4282/2007 
2007 Humano Camboja 1479 (DENV-3) 

90 E Envelope proteína GU131936 
DENV-3/IPC/BID-

V4284/2007 

2007 

 
Humano Camboja 1479 (DENV-3) 

91 E Envelope proteína GU131940 
DENV-3/IPC/BID-

V4297/2007 
2007 Humano Camboja 1479 (DENV-3) 

92 E Envelope proteína GU131943 
DENV-3/IPC/BID-

V4302/2007 
2007 Humano Camboja 1479 (DENV-3) 

93 E Envelope proteína GU131946 
DENV-3/IPC/BID-

V4314/2008 
2008 Humano Camboja 1479 (DENV-3) 

94 E Envelope proteína FJ639712 
DENV-3/KH/BID-

V2050/2007 
2007 Humano Camboja 1479 (DENV-3) 

95 E Envelope proteína FJ639715 
DENV-3/KH/BID-

V2053/2008 
2008 Humano Camboja 1479 (DENV-3) 

96 E Envelope proteína KF955461 
DENV-3/KH/BID-

V2070/1999 
1999 Humano Camboja 1479 (DENV-3) 

97 E Envelope proteína 
FJ639720 

 

DENV-3/KH/BID-

V2073/2001 

 

2001 

 
Humano Camboja 1479 (DENV-3) 

98 E Envelope proteína GQ868626 
DENV-3/KH/BID-

V2075/2001 
2001 Humano Camboja 1479 (DENV-3) 

99 E Envelope proteína FJ639722 
DENV-3/KH/BID-

V2079/2002 
2002 Humano Camboja 1479 (DENV-3) 

100 E Envelope proteína FJ639723 
DENV-3/KH/BID-

V2080/2003 
2003 Humano Camboja 1479 (DENV-3) 

101 E Envelope proteína FJ639725 
DENV-3/KH/BID-

V2082/2003 
2003 Humano Camboja 1479 (DENV-3) 
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102 E Envelope proteína FJ639727 
DENV-3/KH/BID-

V2086/2005 
2005 Humano Camboja 1479 (DENV-3) 

103 E Envelope proteína FJ639729 
DENV-3/KH/BID-

V2089/2006 
2006 Humano Camboja 1479 (DENV-3) 

104 E Envelope proteína KF955464 
DENV-3/KH/BID-

V2091/2007 
2007 Humano Camboja 1479 (DENV-3) 

105 E Envelope proteína 
FJ639731 

 

DENV-3/KH/BID-

V2092/2007 
2007 Humano Camboja 1479 (DENV-3) 

106 E Envelope proteína JF295012 
DENV-3/KH/BID-

V4307/2007 
2007 Humano Camboja 1479 (DENV-3) 

107 E Envelope proteína 
GQ199888 

 

DENV-3/LK/BID-

V2407/1983 

 

1983 

 
Humano Camboja 1479 (DENV-3) 

108 E Envelope proteína GQ252674 
DENV-3/LK/BID-

V2409/1997 
1997 Humano Sri Lanka 1479 (DENV-3) 

109 E Envelope proteína GQ199889 
DENV-3/LK/BID-

V2410/1983 
1983 Humano Sri Lanka 1479 (DENV-3) 

110 E Envelope proteína FJ882572 
DENV-3/LK/BID-

V2412/1989 
1989 Humano Sri Lanka 1479 (DENV-3) 

111 E Envelope proteína FJ882573 
DENV-3/LK/BID-

V2413/1993 
1993 Humano Sri Lanka 1479 (DENV-3) 

112 E Envelope proteína FJ882574 
DENV-3/LK/BID-

V2414/1985 
1985 Humano Sri Lanka 1479 (DENV-3) 

113 E Envelope proteína KU509283 DENV3-3404 2006 Humano Sri Lanka 1479 (DENV-3) 

114 E Envelope proteína 
FJ898440 

 

DENV-3/MX/BID-

V2985/2003 

 

2003 

 
Humano 

México 

 
1479 (DENV-3) 

115 E Envelope proteína FJ898441 
DENV-3/MX/BID-

V2987/2006 
2006 Humano México 1479 (DENV-3) 

116 E Envelope proteína FJ882575 
DENV-3/MZ/BID-

V2418/1985 
1985 Humano Moçambique 1479 (DENV-3) 
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117 E Envelope proteína 
GQ199886 

 

DENV-3/NI/BID-

V2419/1998 

 

1998 

 
Humano Nicarágua 1479 (DENV-3) 

118 E Envelope proteína FJ850048 
DENV-3/NI/BID-

V2653/2008 
2008 Humano Nicarágua 1479 (DENV-3) 

119 E Envelope proteína FJ850049 
DENV-3/NI/BID-

V2654/2008 
2008 Humano Nicarágua 1479 (DENV-3) 

120 E Envelope proteína GQ199863 
DENV-3/NI/BID-

V3066/2008 
2008 Humano Nicarágua 1479 (DENV-3) 

121 E Envelope proteína HM756274 
DENV-3/NI/BID-

V4747/2009 
2009 Humano Nicarágua 1479 (DENV-3) 

122 E Envelope proteína JN183884 
DENV-3/NI/BID-

V4782/2009 
2009 Humano Nicarágua 1479 (DENV-3) 

123 E Envelope proteína 
HM756279 

 

 

DENV-3/NI/BID-

V4816/2009 

 

2009 Humano Nicarágua 1479 (DENV-3) 

124 E Envelope proteína HQ705619 
DENV-3/NI/BID-

V4838/2009 
2009 Humano Nicarágua 1479 (DENV-3) 

125 E Envelope proteína HQ705620 
DENV-3/NI/BID-

V4845/2009 
2009 Humano Nicarágua 1479 (DENV-3) 

126 E Envelope proteína JF937652 
DENV-3/NI/BID-

V5443/2009 
2009 Humano Nicarágua 1479 (DENV-3) 

127 E Envelope proteína 
JF920396 

 

DENV-3/NI/BID-

V5461/2009 

 

2009 Humano Nicarágua 1479 (DENV-3) 

128 E Envelope proteína JF920408 
DENV-3/NI/BID-

V5474/2010 
2010 Humano Nicarágua 1479 (DENV-3) 

129 E Envelope proteína JF920397 
DENV-3/NI/BID-

V5478/2010 
2010 Humano Nicarágua 1479 (DENV-3) 

130 E Envelope proteína 
JF937646 

 

DENV-3/NI/BID-

V5494/2010 

 

2010 Humano Nicarágua 1479 (DENV-3) 

131 E Envelope proteína JF937648 
DENV-3/NI/BID-

V5507/2010 
2010 Humano Nicarágua 1479 (DENV-3) 
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132 E Envelope proteína JF937639 
DENV-3/NI/BID-

V5680/2010 
2010 Humano Nicarágua 1479 (DENV-3) 

133 E Envelope proteína E 
KF973479 

 

DENV-3/NI/BID-

V7657/2012 

 

2012 

 
Humano Nicarágua 1479 (DENV-3) 

134 E Envelope proteína E KF973480 
DENV-3/NI/BID-

V7658/2012 
2012 Humano Nicarágua 1479 (DENV-3) 

135 E Envelope proteína E KF973481 
DENV-3/NI/BID-

V7662/2011 
2011 Humano Nicarágua 1479 (DENV-3) 

136 E Envelope proteína E KF973485 
DENV-3/NI/BID-

V7674/2011 
2011 Humano Nicarágua 1479 (DENV-3) 

137 E Envelope proteína FJ898458 
DENV-3/PE/BID-

V2981/2002 
2002 Humano Peru 1479 (DENV-3) 

138 E Envelope proteína 
KJ189261 

 

 

 

DENV-3/PE/BID-

V6263/2008       
2008 Humano Peru 1479 (DENV-3) 

139 E Envelope proteína KJ189263 
DENV-3/PE/BID-

V7042/2004 
2004 Humano Peru 1479 (DENV-3) 

140 E Envelope proteína KJ189272 
DENV-3/PE/BID-

V7056/2007 
2007 Humano Peru 1479 (DENV-3) 

141 E Envelope proteína KJ189273 
DENV-3/PE/BID-

V7057/2007 
2007 Humano Peru 1479 (DENV-3) 

142 E Envelope proteína KJ189276 
DENV-3/PE/BID-

V7060/2007 
2007 Humano Peru 1479 (DENV-3) 

143 E Envelope proteína KJ189288 
DENV-3/PE/BID-

V7073/2008 
2008 Humano Peru 1479 (DENV-3) 

144 E Envelope proteína KJ189292 
DENV-3/PE/BID-

V7081/2009 
2009 Humano Peru 1479 (DENV-3) 

145 E Envelope proteína KF955465 
DENV-3/PR/BID-

V2101/2000 
2000 Humano Porto Rico 1479 (DENV-3) 

146 E Envelope proteína 
EU482555 

 

 

 

DENV-3/US/BID-

V1043/2006 

 

2006 Humano 
Estados Unidos da 

América (EUA) 
1479 (DENV-3) 
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147 E Envelope proteína EU529702 
DENV-3/US/BID-

V1089/2003 
2003 Humano EUA 1479 (DENV-3) 

148 E Envelope proteína EU529705 
DENV-3/US/BID-

V1092/2004 
2004 Humano EUA 1479 (DENV-3) 

149 E Envelope proteína EU596494 
DENV-3/US/BID-

V1417/2007 
2007 Humano EUA 1479 (DENV-3) 

150 E Envelope proteína EU687234 
DENV-3/US/BID-

V1475/2002 
2002 Humano EUA 1479 (DENV-3) 

151 E Envelope proteína EU687198 
DENV-3/US/BID-

V1481/2003 
2003 Humano EUA 1479 (DENV-3) 

152 E Envelope proteína FJ850056 
DENV-3/US/BID-

V1611/2004 
2004 Humano EUA 1479 (DENV-3) 

153 E Envelope proteína FJ182005 
DENV-3/US/BID-

V1614/2004 
2004 Humano EUA 1479 (DENV-3) 

154 E Envelope proteína FJ182007 
DENV-3/US/BID-

V1617/2005 
2005 Humano EUA 1479 (DENV-3) 

155 E Envelope proteína FJ182038 
DENV-3/US/BID-

V1623/2005 
2005 Humano EUA 1479 (DENV-3) 

156 E Envelope proteína FJ390373 
DENV-3/US/BID-

V1732/2002 
2002 Humano EUA 1479 (DENV-3) 

157 E Envelope proteína FJ547069 
DENV-3/US/BID-

V2098/1999 
1999 Humano EUA 1479 (DENV-3) 

158 E Envelope proteína FJ562107 
DENV-3/US/BID-

V2100/2000 
2000 Humano EUA 1479 (DENV-3) 

159 E Envelope proteína FJ547077 
DENV-3/US/BID-

V2112/2000 
2000 Humano EUA 1479 (DENV-3) 

160 E Envelope proteína FJ547078 
DENV-3/US/BID-

V2113/2000 
2000 Humano EUA 1479 (DENV-3) 

161 E Envelope proteína FJ547080 
DENV-3/US/BID-

V2115/2001 
2001 Humano EUA 1479 (DENV-3) 
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162 E Envelope proteína FJ547081 
DENV-3/US/BID-

V2117/2001 
2001 Humano EUA 1479 (DENV-3) 

163 E Envelope proteína FJ547083 
DENV-3/US/BID-

V2119/2002 
2002 Humano EUA 1479 (DENV-3) 

164 E Envelope proteína FJ547084 
DENV-3/US/BID-

V2122/2002 
2002 Humano EUA 1479 (DENV-3) 

165 E Envelope proteína FJ478456 
DENV-3/US/BID-

V2123/2002 
2002 Humano EUA 1479 (DENV-3) 

166 E Envelope proteína E JQ922554 
DENV-

3/USA/633798/1963 
1963 Humano EUA 1479 (DENV-3) 

167 E Envelope proteína 
FJ373304 

 

 

 

DENV-3/VE/BID-

V1590/2004 

 

2004 

 
Humano Venezuela 1479 (DENV-3) 

168 E Envelope proteína EU854292 
DENV-3/VE/BID-

V1593/2005 
2005 Humano Venezuela 1479 (DENV-3) 

169 E Envelope proteína FJ639757 
DENV-3/VE/BID-

V2187/2001 
2001 Humano Venezuela 1479 (DENV-3) 

170 E Envelope proteína FJ639761 
DENV-3/VE/BID-

V2191/2001 
2001 Humano Venezuela 1479 (DENV-3) 

171 E Envelope proteína FJ639762 
DENV-3/VE/BID-

V2192/2001 
2001 Humano Venezuela 1479 (DENV-3) 

172 E Envelope proteína FJ850096 
DENV-3/VE/BID-

V2201/2001 
2001 Humano Venezuela 1479 (DENV-3) 

173 E Envelope proteína FJ639774 
DENV-3/VE/BID-

V2207/2001 
2001 Humano Venezuela 1479 (DENV-3) 

174 E Envelope proteína FJ639778 
DENV-3/VE/BID-

V2211/2002 
2002 Humano Venezuela 1479 (DENV-3) 

175 E Envelope proteína FJ639779 
DENV-3/VE/BID-

V2212/2003 
2003 Humano Venezuela 1479 (DENV-3) 

176 E Envelope proteína FJ639781 
DENV-3/VE/BID-

V2214/2003 
2003 Humano Venezuela 1479 (DENV-3) 
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177 E Envelope proteína FJ639786 
DENV-3/VE/BID-

V2219/2003 
2003 Humano Venezuela 1479 (DENV-3) 

178 E Envelope proteína FJ639791 
DENV-3/VE/BID-

V2224/2004 

2004 

 
Humano Venezuela 1479 (DENV-3) 

179 E Envelope proteína FJ639799 
DENV-3/VE/BID-

V2232/2004 
2004 Humano Venezuela 1479 (DENV-3) 

180 E Envelope proteína FJ639800 
DENV-3/VE/BID-

V2233/2004 
2004 Humano Venezuela 1479 (DENV-3) 

181 E Envelope proteína FJ639816 
DENV-3/VE/BID-

V2256/2005 
2005 Humano Venezuela 1479 (DENV-3) 

182 E Envelope proteína FJ639817 
DENV-3/VE/BID-

V2257/2006 
2006 Humano Venezuela 1479 (DENV-3) 

183 E Envelope proteína FJ639825 
DENV-3/VE/BID-

V2266/2006 
2006 Humano Venezuela 1479 (DENV-3) 

184 E Envelope proteína FJ850098 
DENV-3/VE/BID-

V2455/2001 

2001 

 
Humano Venezuela 1479 (DENV-3) 

185 E Envelope proteína FJ850109 
DENV-3/VE/BID-

V2480/2007 
2007 Humano Venezuela 1479 (DENV-3) 

186 E Envelope proteína FJ898474 
DENV-3/VE/BID-

V2971/2007 
2007 Humano Venezuela 1479 (DENV-3) 

187 E Envelope proteína EU529691 
DENV-3/VE/BID-

V911/2001 
2001 Humano Venezuela 1479 (DENV-3) 

188 E Envelope proteína EU569690 
DENV-3/VE/BID-

V915/2001 
2001 Humano Venezuela 1479 (DENV-3) 

189 E Envelope proteína 
EU482452 

 

 

DENV-3/VN/BID-

V1008/2006 

 

2006 Humano Vietname 1479 (DENV-3) 

190 E Envelope proteína EU482453 
DENV-3/VN/BID-

V1009/2006 
2006 Humano Vietname 1479 (DENV-3) 

191 E Envelope proteína EU482454 
DENV-3/VN/BID-

V1010/2006 
2006 Humano Vietname 1479 (DENV-3) 
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192 E Envelope proteína EU482456 
DENV-3/VN/BID-

V1012/2006 
2006 Humano Vietname 1479 (DENV-3) 

193 E Envelope proteína EU482457 
DENV-3/VN/BID-

V1013/2006 
2006 Humano Vietname 1479 (DENV-3) 

194 E Envelope proteína EU482458 
DENV-3/VN/BID-

V1014/2006 
2006 Humano Vietname 1479 (DENV-3) 

195 E Envelope proteína EU482460 
DENV-3/VN/BID-

V1016/2006 
2006 Humano Vietname 1479 (DENV-3) 

196 E Envelope proteína EU660409 
DENV-3/VN/BID-

V1329/2006 
2006 Humano Vietname 1479 (DENV-3) 

197 E Envelope proteína FJ562097 
DENV-3/VN/BID-

V1790/2007 
2007 Humano Vietname 1479 (DENV-3) 

198 E Envelope proteína FJ432741 
DENV-3/VN/BID-

V1810/2007 
2007 Humano Vietname 1479 (DENV-3) 

199 E Envelope proteína KF955457 
DENV-3/VN/BID-

V1821/2007 
2007 Humano Vietname 1479 (DENV-3) 

200 E Envelope proteína 
FJ562100 

 

DENV-3/VN/BID-

V1824/2007 

 

2007 Humano Vietname 1479 (DENV-3) 

201 E Envelope proteína FJ461326 
DENV-3/VN/BID-

V1891/2007 
2007 Humano Vietname 1479 (DENV-3) 

202 E Envelope proteína FJ461337 
DENV-3/VN/BID-

V1946/2008 
2008 Humano Vietname 1479 (DENV-3) 

203 E Envelope proteína FJ461338 
DENV-3/VN/BID-

V1953/2008 
2008 Humano Vietname 1479 (DENV-3) 

204 E Envelope proteína FJ562103 
DENV-3/VN/BID-

V1957/2008 
2008 Humano Vietname 1479 (DENV-3) 

205 E 
Envelope proteína  

 

 

AY744677 

 

 

 

 

PF89/27643 

 

1989 

 
Humano Polinésia Francesa 1479 (DENV-3) 

206 E Envelope proteína  AY744679 PF90/3050 1990 Humano Polinésia Francesa 1479 (DENV-3) 
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207 E Envelope proteína AY744681 PF90/6056 1991 Humano Polinésia Francesa 1479 (DENV-3) 

208 E Envelope proteína AY744682 PF92/2956 1992 Humano Polinésia Francesa 1479 (DENV-3) 

209 E Envelope proteína AY744685 PF94/136116 1993 Humano Polinésia Francesa 1479 (DENV-3) 

210 E Envelope proteína JQ920478 PF95/190795-20064 1994 Humano Polinésia Francesa 1479 (DENV-3) 

211 E Envelope proteína JQ920480 PF96/040996-24881 1995 Humano Polinésia Francesa 1479 (DENV-3) 

212 E Envelope proteína JQ920479 PF96/150296-46183 1996 Humano Polinésia Francesa 1479 (DENV-3) 

213 E Envelope proteína E KU050695 H87 1956 Humano Filipinas 1479 (DENV-3) 

214 E Envelope proteína E KU509279 DENV3-632 2008 Humano Filipinas 1479 (DENV-3) 

215 E Envelope proteína E KM190937 VIROAF7 1964 Humano Filipinas 1479 (DENV-3) 

216 E Envelope proteína 
JQ920483 

 

NC95/170895-3750 

 

08/17/1995 

 
Humano Nova Caledônia 1479 (DENV-3) 

217 E Envelope proteína Q92J0485 NC96/211096-4631 10/21/1996 Humano Nova Caledônia 1479 (DENV-3) 

 As linhas e colunas coloridas dentro da tabela representam isolados originais aonde provavelmente podem ter ocorrido epidemias do 

DENV-3 nesses países com as devidas cepas e dadas mencionadas. 

 

 


