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INTRODUÇÃO

A Amazônia. tal como se entende inclui a bacia
amazônicae os seus afluentes e as bacias dos rios das
Guianas(Orinoco, Maroni e Oiapoque). Esta área está
coberta quasetotalmente de matà pluvial do tipo equatorial, com savanasmais ou menos arborescentese galeriasna suaperiferia.
Os arbovírus (arthropod -bome -vírus) são
agentestransmitidos biologicamentepor artl'Ópodos(Insetos,Acarideos)aosvertebrados.Estesvírus semultiplicam nos tecidos dos vertebradose são encontradosno
sanguedurante a fasede viremia.
Os artrópodos hematófagos("vetores") infectamse quando eles se alimentam sobre um animal virêmico.
Após um período chamado."ciclo extrínseco", correspondenteà multiplicação do vírus dentro do vetor, o último é capaz de transmitir o vírus durante o repastosangüíneo.
Num total de 50:1.arbovírus catalogadosaté 31 de
dezembrode 1985, 134 (26,9%) foram isoladospela primeira vez no mundo, na América do Sul, sendo 84 na
Amazônia.
Vinte e nove arbovírusnestaregião,sãopatogênicos
parao homemou animaisdomésticos.
Os sintomasmaisc0muns,associadosou não, são: febre, artralgias,exantema
mais ou menos desenvolvido,síndrome hemorrágica,síndromeencefalítica.
O vírus Mayaro pode causarum exatemageneralizado, três arbovírussãofortemente neurotrópicosespecialmentedurante epizootiasequinas(E.E.E., W.E.E.,V.
E.E.); a FebreAmarelae o Dengue,sobformashemorrágicas,sãoos arbovírusmaismortíferos.
As pesquisasem arbovirologia se propõem ultimaHiléia Médica, Belém, 8 (1): 47-50, set. 1987

mente a descobrirmedidaspara impedir a disseminação
destesagentespatogênicosentre populaçõessensíveis.
Estudosda patogenicidade,de bioquímicae de sistemática pertencemà virologia e sorologia,enquanto os estudos de campo envolvema entomologia,ecologiae zoologia.
Ecologia dos arbovírus -A
ecologia dos arbovÍrus,
como se entende, envolve o conhecimento dos hospedeiros
naturais e o inferimento dos ciclos prováveis de transmissão.

DEFINIÇOES SOBRE OS HOSPEDEIROS
E OS CICLOS
A grande maioria dos arbovírus, incluindo numerosos tipos novos para o mundo, têm sido isolada somente a partir de um tipo de hospedeiro, permanecendo os
ciclos deles até agora desconhecidos.

Oshosped~irosartrópodos
A qualidade de vetor de um hospedeiroartrópodo
(diptero hematófago ou acarídeo)dependedo número
de isolamentode vírus dele obtido, de suacapacidadede
transmitir experimentalmenteo vírus e de suasrelações
tróficas com oshospedeirosvertebrados.
Vetorespossíveissãoespéciesque podemtransmitir experimentalmenteum vírus mas que nunca foram
encontradasnaturalmenteinfectadas.
Vetores confirmados são espécies,a partir das
quaisum vírus foi isoladomuitas vezes,nos quaisa transmissãodo agentefoi comprovadae que vivem sealimentando naturalmentesobre oshospedeirosvertebradosdo
vírus.
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Os hospedeiros

vertebrados

possívelsepar:lros vertebradosem duascategorias:
-hospedeiros primários que atuam ao nível do
foco natural do ciclo, fornecem am~tras de vírus, são
sensíveisà infecção experimental (evidenciandouma vi.
remia detectável)e podem mostraruma alta taxa de anticorpos em natureza;
-hospedeiros secundáriosdos quaisum vírus está
isolado casualmente,que desenvolvem
umaviremiainsuficiente para intectar experimentalmenteo vetor, ou que
estão contaminadospor entraremno foco'natural ou por
vetores saindo daquele foco, como é geralmenteo caso
do homem.

1.3

Os ciclos

Para maior clareza, os arbovírus foram classificados arbitrariamente segundoos dadosdisponíveissobre
os hospedeir~. Os vírus com ciclos ainda desconhecid~
são separadossegundoo tipo de hospedeiro.Osvírus cu-jos
ciclos envolvemsomenteum tipo de vetor e um tipo
de vertebrado~sãocham-ados
vírus com ciclos "simples".
Enfim, algunsvírus foram isolados a partir de vários artrópodos e vertebrados,vivendo em níveisecológicosdiferen~s, cujos cicl~ parecementão, "complexos".
2

CONHECIMENTOS
A TUAIS SOBRE OS
CICLOS DOS ARBOVIRUS NA AMAZÔNIA

Os parágrafos a seguir abrangerãoseparadamente
os vírus de importância maior para a saúdepública e os,
cujos ciclos, apenasselváticos,até agoranão tiveramnenhum componenteepidêmico.
Os vírus do complexo V.E.E., os vírus E.E.E. e

S.LE.
Os vírus do complexo da encefalite da Venezuela
(V .E.E.) estão associados a diversos roedores e marsupiais terrestres. Os vetores selváticos são mosquitos do
gênero Culex (Melanoconion). Alguns sorotipos foram
também isolados a partir de aves e morcegos, sugerindo
uma complexidade maior dos ciclos daqueles vírus.
Durante epidemias, causando centenas de óbitos
para humanos e centenas de milhares para cavalos (Venezuela, Trinidad e Colômbia), o vírus é transmitido por
uma variedade de mosquitos de regiões abertas (gênero
Aedes, Culex, Mansonia, Psorophora, Anopheles, Deinocerites).
Estudos sorológicos mostraram uma certa diferença entre ascepas Isola~as a partir de hospedeiros silvestres
e as Isoladas a partIr de cavalos e mosquitos durante as
»iléiaMédica, Belém,8 (1): 47-5U,set. 1987
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epidemias.A patogenicidadedasúltimas é tambémmuito maiselevada(até 10.000.000vezespara o cavalo).
Todavia as razõesdo aparecimentode cepasmais
virulentassãoainda desconhecidas.
O vírus da encefaliteequina do leste(E.E.E.) parece ter um ciclo complexo semelhanteao ciclo acimadescrito. O ciclo selvático envolve roedores,marsupiaise
mosquitos do gênero Culex (MelanoconionJ,e provavelmente um papelmaior dasaveso quenão é o casodo vírus precedente.Na Amazônia,estevírus foi tambémisolado a partir de mosquitos dos gênerosAedese Mansonia. Ele foi isolado recentemente,e pelaprimeira vezna
região,a partir de mosquitoscapturadosperto de Fortaleza, Ceará.Até o presente,o vírus foi isolado casualmente a partir do homem e causouapenasuma vezepizootia de encefaliteequina.
O vírus da encefalite de Saint Louis (S.L.E.), não
patogênicopara cavalos,foi isolado a partir de algunscasosclínicos humanos,a partir de váriasespéciesde aves
e mosquitos (constituindo os hospedeirosselváticoshabituais), de macacos,marsupiaise de uma preguiça(hospedeiroscausaiscujos papéisaindasãodesconhecidos).

2.2. O vírus da Den~e
A dengueapresentacom certeza um perigo para
muitas regiõesdo Brasil que não dispõemde um saneamento satisfatório. A doença é muito comum na Ásia,
onde existe uma forma hemorrágica.Recentemente,esta forma com sintomatologia gravíssimaapareceupela
primeira vez nas Américas,no decorrerdeuma epidemia
em Cuba. O vírus (sorotipos 1 e 4) foi isolado pela primeira vez no Brasil em 1982, duranteum surto epidêmico em Boa Vista (Roraima). A patologia encontradaaté
agorano Brasil foi tipicamente"dengue -like", semsintomashemorrágicos.
O único vetor conhecido até agorana América latina é o mosquito urbano Aedes aegypti. O único hospedeirovertebradoconhecido(na África, o vírus tem um
ciclo selvático envolvendomacacose mosquitos selváticos) é o homem. Felizmente,na ausênciada vacina,uma
vigilância entomológicabaseadano combate do mosquito, pode impedir o aparecimentode surtos.
2.3

O vírus Oropouche

o vírus Oropouche infectou mais de 250.000 pe~
soas durante asepidemiasdestesúltimos 20 anos.O ciclo, ainda pouco conhecido,pareceenvolvertanto os vetores urbanos ou peridomésticosCulicoidesparaensis(o
"maruirn") e Culex quinquefaciatus,como os mosquitos
selváticosAdes serraduse Coquillettidia venezuelensis
Hospedeirossilvestrespossíveisseriam macacos,avese
preguiças.

A ECOLOGIA OOS ARBOVIRUS NA AMAZONIA.

Do ponto de vista da saúdepública, é interessante
notar uma relativa agravaçãodo padrão sintomático da
d~nça durante as últimas epidemias,tendo inclusive
causadoalgumasmanifestaçoosneurotrópicas.O caso é
provavelmenterelacionadoa mudançasgenéticasdo vírus,como foi mostrado para o vírus da Febre Amarelae
osvírus do complexoV.E.E.

2.4

o vírus da Febre Amarela

Classicamente,a Febre Amarela tem um ciclo selvático envolvendoprimatas selvagens,
algunsmarsupiais
e mosquitosdos gênerosHaemagog;Js
e Sabethes.Um ciclo urbanopode desenvolver-se
entre o homeme oAedes
aegypti,depois da contaminaçãodaquele,não vacinado,
na matae do seuretorno à cidade.
Os vetoresselváticossãoativosduranteo dia, principalmentena copa das árvores,onde eles sealimentam
sobreos macacos.Eles ficam infectados durante assuas
vidasinteiras(até 3 meses)e podem percorreraté 11 km.
Então, além do papel de vetores,os mosquitos têm também um papel de reservatóriose de disseminadoresdo
vírus.
Os macacos,uma vezinfectados,morrem da doença ou ficam imunizadospara o restante desuasvidas.Assim,elesnão tem um papeldereservatóriosmasapenasde
disseminadores,
e amplificadoresdevido ao grandenúmero demosquitosque podem se alimentarsobreum macaco no tempo de duraçãodaviremia.
Resultadosrecentesmostraram a possibilidadeda
transmissãotransovarianado vírus no mosquito,evidenciando a conservaçãodo vírus quandoa maior parte d~
macacosde uma região são imunizados. Especialmente
os Haemagogustêm ovosresistentesa dessecação
onde o
vírus pode ficar vivo durantemeses.O mosquito seria assim,aindamais,o "vetor -reservatório" do vírus.
Do ponto de vista epidemiológico, as últimas epidemias que ocorreram na Amazônia confirmaram o fato
que poucas contaminaçoos do homem são fatais. Isso foi
mostrado pelos resultados de inquéritos sorológicos realizados naquelas ocasioos: 91 % das contarninaçoos são
atípicas. A existência de um ciclo mosquito -homem mosquito (fora do ciclo com Aedes aegyptl) parece indispensávelpara a aparição de casos graves.
Na ausência do Aedes aegypti, o mosquito silvestre
Haemagogus albomaculatus foi encontrado infectado e
sugando o ser humano ao redor e dentro de casas,onde
as pessoas adquiriram a doença. Homens assim infectados na orla da floresta, podem transportar o vírus para a
cidade, onde o Ae aegypti (se tiver em densidade suficiente) pode iniciar uma transmissão de tipo epidêmico.
HiléiaMédica, Belém, 8 (1): 47-50, set. 1987

49

2.5 Outros arbovírus
Arbovírus com ciclos simples

Além dos arbovírus isoladosa partir de um só tipo
de hospedeiroe os de maior interessepara a saúdepública, referidos acima,existem vários vírus com ciclos bastante simples.
Alguns tipos virais têm ciclos envolvendoroedores
e mosquitos do subgêneroCx. Melanoconion que são
animaiscrepuscularese noturnos, vivendo no solo ou no
estrato inferior da mata (vírus: Acará, Benfica, Bimiti,
Nepuyo).
Outros tipos de vírus foram isolados de roedores
e/ou mosquitos diurnoscomo: Sabethes,Wyeomyia,Trichoprosopon, Limatus, Ae. scapularis,Hg janthinomys
ou An. nimlxls. Estesvírus (Bussuquara,Caraparu,Guajará, Macauã,Pixuna, Tacaiuma, Triniti) têm possivelmente ciclos maiscomplexosdo que aparentam.
Dois arbovírus foram isoladosa partir de roedores
e flebótomos: Pacui e Tapará.É interessantenotar que
os isolamentosdesses
vírus foram obtidos tambéma partir de machos(não hematófagos)dessesdipteros, sugerindo a intervenção da transmissãotransovarianapelo
menosem certosmomentos do ano.
O vírus Monte Dourado parece serenfeudado aos
tatus e aos flebótomos, estesúltimos encontradosfreqüentementenos buracosonde vivem os animais.
Dois vírus parecemenfeudadosexclusivamenteaos
marsupiaise mosquitos: Apeú e Marituba.
O vírus Trombetas foi isdado a partir do "queixada" (Tayassupecari)e de mosquitosAn. nuneztovari.
Quatro vírus foram isoladosa partir de váriasaves
e de mosquitos: Ilhéus, Kwatta, Turlock e W.E.E. (= encefalite tipo oeste).
2.5.2 Arbovírus

com ciclos complexos

Estes arbovíros têm provavelmenteciclos selváticos atuantesem níveis ecológicosvariados;
Os vínss Mucambo, Murutu~u, Ananindeua e
Itaporanga têm ciclos envolvendopequenosmamíferos
terrestres(roodorese/oo marsupiais),avese m~quit~.
Ciclos envdvendo roodores,marsupiaise mosquitos poderiam ser os dos vírus Bush Bush,Capim,I taqui,
Oriboca, Catu, Guamáe M~u. Os dois ú1tim~ vírus foram tambémisoladosa partir de flebótomos.
O víros Icoaraci parece ser transmitido apenaspor
flebótomosentre roodores.
3

CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS

A maioria doo arbovíros foram isolados a partir de
um só tipo de hospedeiro. Nenhuma hipótese sobre 00ciclos daqueles ainda pode ser aventada.
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o único arbovírus cuja ecologia parece bemelucidada, é o da Febre Amarela. lvlesmoassim,onde o vírus
fica durante os períodos inter-epidêmicos(ou inter-epizoótic os) permanece ainda conjetural. Depois de uma
epizootia, uma proporção elevada de macacostoma-se
imune. Dessemodo, o vírus deveou se deslocarpara encontrar outros macacos ou ficar no mosquito graçasà
transmissãotransovariana.
Para os outros arbovírus patogênicos\para o homem, ainda não foram detectadoscasosgraves,sejam
epidemiasde encefalite ou de formashemorrágicasmasé
bom ressaltara possibilidade de cepasmortais, aparecerem em regiõesaté agora indenes,como poderia ser o
caso do Dengue,do Oropouche ou dasEncefalilesequi-

nas.
É principalmente sob os pontos acimamencionado que as pesquisasdeveriam ser desenvolvidasno futuro.
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