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OROPOUCHE

Francisco P. Pinheiro, Arnaldo G. Rocha, Ronaldo B. Freitas, Benjamin A. Oliana,
Amélia P. A. Travat!sos da Rosa, Juvenal S. Rogério e Alexandre C. Linhares.
Resumo

maioria dos casos as contagens variaram de 11 a 50. Em

Manifestações neurológicas associadascom infecções provocadas pelo vírus Oropouche foram observadas

todas as amostras de LCR, observou-sepredominância de
neutrófilos sobre as células mononucleares. Em 18 dos

durante o surto de 1980, no Estado do Pará. Tais mani-

22 pacientes documentou-se aumento das proteínas no

manifestações consistiram em meningite ou meningismo

LCR, porém o nível de glicose permaneceu dentro dos

e foram observadas em 22 casos de febre Oropouche

limites normais. Nenhuma anormalidade foi observada

confirmados em laboratório.

Desse total, 12 (4,1 %) ca-

no encefalograma de quatro pacientes. Obteve-se isola-

sos foram documentados entre 292 pacientes atendidos

mento do vírus Oropouche a partir de uma amostra de

em regime ambJlatorial e em hospital.

Febre, cefaléia

LCR inoculada em camundongos. Anticorpos inibidores

intensa e tonturas constituiram as manifestações clínicas

da hemaglutinação para o vírus Oropouche, em títulos

mais freqüentes, porém, vômitos, letargia moderada, nis-

oscilando entre 1: 4 e 1: 80, foram demonstrados em to-

tagmo, diplopia e distúrbio do equílibrio também estive-

das as 10 amostras de LCR testadas. Não se visualizaram

ram presentes em alguns doentes. A maioria dos pacien-

bactérias ou fungos nas 16 amostras de LCR examinadas.

tes apresentou rigidez da nuca e pleocitose foi documen-

Todos os pacientes se recuperaram sem seqüelas. Não

tada em todos os 20 casos em que se efetuaram conta-

obstante isto, é óbvio que a meningite constitui compo-

gens de células no líquido cefalorraquidiano (LCR). Se-

nente agravante para o quadro cl ínico da febre do Oro-

te a 310 células foram encontradas por mm3, mas na

pouche. Rev. Insto Med. Trop., São Paulo, 24 (4): 246continua na pág. 223
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sos), calafrios e naúseas. A duração da doença oscilou

251, julho-agosto, 1982.

entre 2 e 7 dias. Durante os dias que sucederam à doenNOTA EDITORIAL

ça foram relatadas algumas queixas de astenia e cefaléia

Em 1976, Pinheiro e cols. publicaram os resultados
de uma investigação epidemiológica sobre o surto de
doença por vírus Oropouche que tiveram oportunidade
de estudar nos arredores de Santarém, Pará* (1) em

que persistiram por 15 a 20 dias, sem ocorrerem diariamente.
A quase totalidade dos isolamentos foram obtidos
em amostras de sanguecolhidas aos 2 e 3 dias de doença.

1975.
o vírus Oropouche, pertencente ao grupo Simbú,
foi isolado pela primeira vez, por Anderson e cols., (2)

Todavia, dois isolamentos ocorreram em amostras colhidas nos 49 e 59 dias da doença.

em setembro de 1955, no sangue de um trabalhador fe-

A partir de 1001, vários surtos têm sido identifica-

bril, habitante de Vega de Oropouche, Trinidad, que se

dos no Estado do Pará, todos eles à margem direita do

dedicava à produção de carvão vegetal nas matas da vizi-

Rio Amazonas.

nhança. Foi o único caso humano até hoje descoberto

O vírus circula na natureza em dois ciclos distin-

no país, embora tenha sido isolado posteriormente de

tos, urbano e silvestre.

um grupo de mosquitos em 1000.

mente pássarosselvagenssão os hospedeiros vertebrados

Em maio de 1000. Pinheiro e cols. (3) isolaram no

Preguiças,primatas e possivel-

do ciclo silvestre e o vetor permanece desconhecido. O

de Vírus do Instituto Evandro Chagas,em

ciclo urbano é transmitido principalmente pelo maruim,

Belém, dois arbovírus que reagiram fortemente, por fixa-

Culicoides paraensis, parecendo que o Culex fatigans

ção do complemento, com soro da amostra Oropouche

atua como vetor secundário e o homem servecomo hos-

de Trinidad.

pedeiro vertebrado.

laboratório

O primeiro isolamento foi obtido de um

"pool" de Aedes serratus e o segundo, a partir do sangue

Em adição aos surtos identificados no Estado do

de uma preguiça Bradypus tridacty/us. A preguiça e os

Pará, foram diagnosticados três em 1980, sendo um na

mosquitos foram capturados nas proximidades da estra-

localidade de Mazagão, Território

da Belém-Brasília, pelo grupo do Instituto Oswaldo Cruz.

dois em Manaus e em Barcelos no Rio Negro, ambos no

Em abril e maio de 1001, 15 outros isolamentos
foram conseguidos e a partir do sanguede habitantes dos

Federal do Amapá,

Estado do Amazonas, conforme mostra a Figura.
Em todas as investigaçõesepidemiológicas realiza-

bairros de Marco e Pedreira da cidade de Belém, cujo ní-

das, a infecção tem apresentado manifestações cl ínicas

vel de vida era relativamente uniforme vivendo sua gran-

clássicas,isto é, febre, calafrios, dor de cabeça, mialgias,

de maioria em casas modestas. A época do surto corres-

artralgias e os bem conhecidos episódios de recaída, após

pondeu à estação de chuvas freqüentes. A vegetação pre-

a fase aguda da doença.

dominante era constituída de árvores frutíferas e, em al-

O exantema não tem sido freqüente. No surto de

guns setores, encontravam-se depressões com água de

1980, em Belém, foram identificados 8, em 300 casos

chuva estagnada,constituindo excelentes logradouros pa-

examinados, com exantema maculopapular todos com

ra procriação de mosquitos.

diagnóstico de laboratório confirmado. O exantema apa-

Dos 15 casos descobertos, foram obtidos dados cl í-

rece em geral do 39 ao 69 dia do início dos sintomas da

nicos de 14. Os sintomas predominantes foram: cefaléia

doença e dura 2 a 3 dias. As lesões foram observadasno

em todos, febre em 11 casos e, em menor escala, dores

tronco e braços e ocasionalmente nas coxas e pernas. Da

musculares, articulares e no dorso, fotofobia (em 3 ca-

mesma forma, foi neste surto de 1980 que se descobricontinua na pág. 225
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ram manifestações meníngeas em alguns pacientes. A

2. Anderson, C. R.; I. Spence, Downs, W. G. e

infecção humana pelo vírus Oropouche tem-se mostrado

Aitken, T. H. G.- Oropouche virus; a new hu-

a arbovirose de maior incidência atualmente no norte do

man disease agent from Trinidad, West Indices.

Brasil, embora sem apresentar, até agora,casosfatais.

Am J. Trop. Med. y Hyg., 10: 574-578,1001.
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