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Resumo : Este artigo visa apresentar ao leitor e discutir sobre os principais agentes virais 

causadores de arboviroses doenças endêmicas e epidêmicas no Brasil e bem como os métodos 

de prevenção. Foi feito um levantamento teórico na literatura existente sobre assunto. 

Verificou-se que algumas doenças virais fazem parte do rol das doenças negligenciadas 

segundo a Organização Mundial de Saúde e que elas são endêmicas em outros lugares do 

planeta, como a Dengue. A persistência de algumas endemias no Brasil está relacionada ao 

clima, a diversidade ecológica do país e a comportamentos e determinantes sociais. Sendo assim, 

enfatiza-se a importância de Políticas Públicas direcionadas a educação em saúde.  
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INTRODUÇÃO  

 

 Os vírus são seres diminutos com diâmetro que varia de 20 a 300nm. É composto por 

molécula de ácido nucleico (RNA ou DNA) circundado por uma capa proteína chamada de 

capsíde, podendo conter ou não um envelope constituído de lipídeos e glicoproteínas que pode 

ter várias formas de objetos (por exemplo coroa) ou formas geométricas, o que é uma forma de 

caracterizar o vírus e agrupá-los em famílias (TORTORA; FUNKE; CASE, 2012). 

 O genoma viral de DNA pode ser de fita simples (exemplo: parvovírus), fita dupla 

(exemplo: adenovírus) ou fita parcialmente dupla (exemplo: hepadnavírus). Quanto ao formato, 

este pode ser circular (exemplo: poliomavírus) ou linear (exemplo: parvovírus) (TIMOTHY; 

MIETZNER, 2012). 

 Os vírus de genoma RNA (exemplo: arbovírus) são todos lineares, a maioria de fita 

simples e com um segmento. A junção do genoma víral e do capsíde chama-se nucleocapsídeo.  



  

 

 O envelope que circunda alguns vírus é adquirido durante a maturação deste através de 

um processo chamado de brotamento que ocorre dentro de uma célula hospedeira. Este 

envelope possui exposto em sua superfície as glicoproteínas codificadas pelos vírus. 

Uma partícula viral completa é chamada de vírion. Os vírus ou vírions são parasitas 

intracelulares obrigatórios, pois necessitam do aparato de uma célula hospedeira para ser 

replicarem (TIMOTHY; MIETZNER, 2012). 

Em seres humanos os vírus podem entrar pelas mucosas do sistema respiratório, digestório, 

urinário, conjuntiva, pele não integra, via sanguínea (agulhas contaminadas, transfusões, 

picadas de vetor), transplacentária e sexual. 

O mecanismo de invasão viral na célula hospedeira se dá pela aderência deste à célula 

hospedeira por meio dos receptores contidos nas membranas destas. Ao conseguir adentrar no 

citoplasma hospedeiro, o vírus tem sua cápside removido, processo denominado de 

desnudamento. Uma vez desnudado, o vírus dá inicio ao processo de replicação viral.  

A partir desse ponto, material genético viral (DNA ou RNA) irá coordenar os recursos 

da célula hospedeira para a transcrição do RNA mensageiro (RNAm) do ácido nucleico viral. 

Haverá tradução de RNAm em proteínas precoces ou não estruturais que são responsáveis pela 

síntese de componentes virais.  

Na sequência haverá replicação do ácido nucleico viral e processo encerra-se com a 

síntese das proteínas tardias ou estruturais, que são componentes da capsíde dos viríons filhos 

(FOCACCIA; VERONESI,2004). 

Em seguida ocorre a maturação, processo que se dá com a montagem dos viríons filhos 

no núcleo ou no citoplasma da célula hospedeira. Convém mencionar que enquanto a célula 

hospedeira está executando essas tarefas seu metabolismo e suas outras funções habituais são 

interrompidas (FOCACCIA; VERONESI,2004). 

Durante a liberação extracelular desses viríons filho pode ocorrer ou não a lise da célula 

hospedeira. Em caso de infecção persistente pode-se gerar ao longo do tempo alterações 

malignas da célula hospedeira com formação de carcinoma, como pode ocorrer nos casos de 

infecções pelos vírus da hepatite B e C (KUMAR et al., 2005). 

As infecções causadas por vírus em humanos é tão antiga quanto a própria humanidade 

e apesar dos avanços da medicina nos dias atuais, há doenças causadas por vírus que continuam 



  

 

sendo um grave problema de saúde pública principalmente em países em desenvolvimento, 

como o Brasil. 

 Isto porque, alguns agentes virais endêmicos continuam a afetar a saúde da população 

causando doenças e incapacidades permanentes, absenteísmo ao trabalho e até óbitos. 

Contribuindo, assim, para a manutenção das iniquidades sociais e de saúde. Somando-se a isso, 

ainda há sobrecarga do sistema público de saúde em períodos de epidemias. 

Dentre os vírus que causam endemias e epidemias no Brasil estão os arbovírus, com 

destaque para a dengue, atualmente é a arbovirose mais prevalente no país. Isto posto, esse 

artigo tem por objetivo fazer uma revisão breve sobre as arboviroses endêmica e epidêmicas no 

Brasil. 

 

ARBOVÍRUS 

 

Os arbovírus são assim denominados por serem vírus transmitidos pela picada de um 

artrópode hematófago (mosquito fêmea). O nome vem do termo inglês arthropod-borne-viruses, 

que em tradução livre seria vírus vindos ou originados dos artrópodes. Os arbovirus em sua 

maioria possuem genoma de RNA (SANTOS; ROMANOS; WIGG, 2015). 

Segundo a literatura há três elementos que mantém o ciclo de transmissão dos arbovírus 

no planeta: perpetuação do vetor (artrópode), hospedeiros e as mudanças ambientais (alterações 

climáticas por aquecimento global, desmatamento, aumento das áreas urbanizadas e 

aproximação da área urbana com áreas de floresta) (COURA, 2013). 

Os arbovirus estão distribuídos em várias famílias de arborvírus, porém os de interesse 

epidemiológico no Brasil são os das famílias Flaviviridae, Togaviridae e Peribunyaviridae. 

 Família Flaviviridae e gênero Flavivírus  

Fazem parte dessa família e gênero os vírus da dengue, febre amarela e o vírus da Zika, 

que causam doença de grande impacto para a saúde pública brasileira.  

 

Dengue 

 

O vírus da dengue possui quatro sorotipos (DENV-1, DENV2, DENV-3 E DENV-4), 

sendo que cada um deles possuem propriedades antigênicas específicas e por isso ao contrair 



  

 

um dos sorotipos o individuo não irá adquirir imunidade contra os outros sorotipos. Ao 

contrário, uma segunda infecção por outro sorotipo pode causar uma reação chamada Antibody 

Dependent Enhacement, em português potenciação dependente dos anticorpos. Neste fenômeno, 

os anticorpos produzidos na segunda infecção, em sua maioria, são não neutralizantes e são 

direcionados contra vários antígenos das proteínas E e prM, o que facilita a entrada do vírus 

dentro das células aumentando a chance da infecção evoluir para formas mais graves (VALLE; 

PIMENTA; CUNHA, 2015).  

A depender da interação entre vírus e hospedeiro, a dengue poderá cursar desde forma 

assintomática ou após o período de incubação de 4 a 7 dias com sintomas de febre alta (39º a 

40º) de início abrupto, acompanhada de cefaleia, mialgia, artralgia, dor retro orbital, exantemas, 

prurido cutâneo, náuseas e vômitos.  

A infecção pode evoluir com alterações de permeabilidade vascular que se torna 

aumentada levando a hemoconcentração pela saída de plasma para o espaço intersticial, 

podendo evoluir para choque hipovolêmico não hemorrágico. Caso haja plaquetopenia e 

hemoconcentração já se caracteriza como dengue hemorrágica, podendo evoluir desde discretos 

sangramentos (como nasal e gengival) para hemorragias graves e choque hipovolêmico e óbito 

(WHO, 2009). 

A dengue é endêmica em regiões subtropicais e tropicais. Na Ásia e na África ela é 

transmitida pelos mosquitos dos gêneros Aedes, tanto pelo A. aegypti quanto pelo A. albopictus. 

No Brasil, a dengue é transmitida somente pelo A. aegypti, que está presente nas áreas urbanas. 

Porém, nas zonas rurais o Brasil também há circulação do A. albopictus, que até o momento 

não se mostrou ser vetor da dengue (BRASIL, 2021).  

Todavia, esse fato constitui-se uma fonte de preocupação, haja vista que em pesquisas 

de laboratório evidenciaram que essa espécie é capaz de se infectar com o vírus e transmitir a 

dengue (CHENG, et al., 2021). 

A dengue é endêmica no Brasil e segundo o Ministério da Saúde, a cada 4 ou 5 anos ela 

tem um aumento abrupto de casos atingindo patamar de epidemia. 

 

Febre Amarela 

 



  

 

A febre amarela (FA) trata-se de uma doença febril aguada de curta duração (até 12 dias) 

que cursa com gravidade variável. Nesta enfermidade o vírus se replica nos linfonodos regionais 

onde se dissemina para os demais órgãos do corpo. A infecção causa lesão nos hepatócitos, 

células do fígado, resultando em icterícia (de onde origina o nome da doença febre amarela) 

(BRASIL, 2020). 

A infecção pode ainda levar a insuficiência hepatorrenal e evoluir para febre 

hemorrágica e óbito. A FA é endêmica na América do Sul e no Brasil na região amazônica 

(BRASIL, 2020), apesar de haver imunizantes disponíveis no Brasil para sua prevenção. Além 

de humanos, outros primatas (macacos), marsupiais e alguns roedores também são acometidos 

pela FA. 

A FA possui dois ciclos, o urbano e silvestre. No ciclo silvestre o vetor é o mosquito 

Haemagogus sp e Sabethes sp que vivem nos altos das copas das árvores e saem para se 

alimentar do sangue de macacos dos gêneros Cebes, Alouatta, Callithrix (sagui) e Ateles .  

No ciclo urbano o vetor é o mosquito Aedes aegypti, porém segundo o Ministério da saúde não 

há casos de FA de transmissão urbana desde 1942 (BRASIL, 2004). 

Uma importante estratégia para o controle da FA no país é o monitoramento de epizootia 

de primatas não humanos (macacos) que tem por objetivo identificar áreas com circulação viral, 

as espécies envolvidas, além de outros aspectos ecoepidemiológicos (ARAÚJO et al., 2011). 

Entre os anos de 2000 e 2009 houve surtos da doença fora das regiões endêmicas, e também 

houve casos de epizootia de macacos (ARAÚJO et al., 2011). 

Também entre o período de junho de 2014 a julho de 2015 o Ministério da Saúde 

identificou aumento nos números de casos de FA novamente fora da área endêmica de 

circulação do vírus, e os casos estavam relacionados a atividades de ecoturismo (BRASIL, 

2017). 

 

Zika   

 

O último membro da família Flaviviridae a ser apresentando é o vírus da zika. Esse vírus 

foi isolado pela primeira vez em 1947 em macacos rhesus e em mosquitos da espécie Aedes 

africanus na floresta da Zika em Uganda, continente africano (BRASIL, 2021).  



  

 

Na década de 1960 constatou-se as primeiras infecções em humanos no continente africano. 

Em 2007 esse vírus reemerge causando uma epidemia na ilha de Yap na micronesia. Em 2014 

o Chile confirmou a transmissão do vírus de forma autóctone e em maio de 2015 as autoridades 

brasileiras confirmam a infecção por zikavírus na região nordeste do país. 

Posteriormente, pesquisadores brasileiros conseguem comprovar a associação entre 

infecção durante a gestação por zicavírus e microcefalia do feto (JONES et al., 2020). 

A forma de transmissão do zicavírus é por via sexual, sanguínea, transplacentária  e pela picada 

do mosquito Aedes aegypti.  

Após a picada do mosquito, o vírus se replica nas células dendríticas próxima ao local 

de inoculação e dissemina-se para o sangue e linfonodos, podendo atingir as células neurais em 

diferentes fases de maturação, uma vez que este vírus é neurotrópico, o que consequentemente 

irá causar complicações neurológicas (BRASIL, 2021). 

Os sintomas de infecção são : artralgia, rash, mialgia, conjuntivite, febre baixa, podendo 

ocorrer outros sintomas como cefaleia, vômitos e icterícia. A infecção pode causa Guillain 

Barré. 

 

Familia Togaviridae gênero Alfavírus 

 

Chikungunya 

 

Nesta família e gênero está incluída o vírus da chikungunya, isolado pela primeira vez 

em 1952 na Tanzânia, leste do continente africano, reemergindo no Quenia em 2004. Emergiu 

no continente americano no final de 2013. O nome chikungunya deriva de uma palavra do 

idioma makonde, falado no sudeste da Tanzânia, que significa “curvar-se ou tornar-se 

contorcido”, descrevendo a postura adotada pelos pacientes devido à artralgia intensa (BRASIL, 

2021).       

No Brasil a transmissão pelo vírus foi comprovada em 2014 entre os anos de 2015 e 

2017 causou uma epidemia nesta localidade. 

Os sintomas são semelhantes ao da dengue, febre alta, mialgia e poliartralgia que dura 

cerca de 5 a 14 dias, no entanto, a dor nas articulações pode persistir mesmo depois dessa fase 

evoluindo para a fase crônica da doença. Estudos recentes também relatam casos de 



  

 

meningoencefalite (principalmente em neonatos) e casos de hemorragias em pessoas com a 

doença e óbitos (BRASIL, 2021). 

O vírus da chikungunya no Brasil é transmitido pela picada do mosquito A. aegypti, 

porém em outras partes do mundo o A. albopictus é capaz de transmitir o vírus (BRASIL, 2021).  

 

Família Peribunyaviridae gênero Orthobunyavirus  

 

 Virus oropouche foi isolado pela primeira vez em 1955 em Trinidad e Tobaco.Possui 3 

sorotipos. Esse vírus circula livremente entre preguiças, marsupiais, primatas e aves pelo 

mosquito Aedes serratus e Culex quinquefasciatus (LOPES; NOZAWA; LINHARES, 2014). 

O oropouche é endêmicos nas regiões das tropicais da América Central e do Sul. No 

Brasil o vírus circula na região amazônicas e estados da região norte. 

Possui dois ciclos de transmissão, o silvestre em que há evidencias de infecção pelo 

bicho preguiça e primatas, sendo o vetor o pool de mosquitos Aedes serratus e no ciclo urbano 

o vetor é o mosquito do gênero Culex e o homem o hospedeiro (BRASIL, 2021).  

O vírus oropouche possui período de infecção de 4 a 8 dias, com sintomas de cefaleia, 

mialgia, artralgia, tontura, fotofobia e alguns casos pode haver rash, dor retro-orbital, 

conjutrivite, náuseas e vômitos (BRASIL, 2021).    

Evidencias sugerem que o vírus atinja o Sistema Nervoso Central. Entre os anos de 2008 

e 2009 houve surtos dessa doença no estado do Pará que cursou com manifestações 

hemorrágicas e acometimento do Sistema Nervoso Central. Mas, como na maioria dos casos a 

doença é autolimitada, ela provavelmente deve ser subdiagnosticada (LOPES; NOZAWA; 

LINHARES, 2014). 

   

CONCLUSÃO 

  

 As arboviroses são um grave problema de Saúde Pública no país, como já citado elas 

impactam no sistema de saúde e além de prejuízos sociais e individuais pelos casos de 

incapacitações, seja elas provisórias ou permanentes.  

 No entanto, como elas afetam mais países tropicais e em desenvolvimento elas acabam 

sendo negligenciadas e ainda há pouco conhecimento sobre certas arboviroses e, portanto, não 



  

 

há tratamento especifico para as mesmas apenas sintomáticos e de prevenção das complicações 

em casos mais graves. 

 Das arbovirores apenas a febre amarela é imunoprevenível e está disponível na rede 

pública de imunização do país, sendo aconselhável que caso a pessoa necessite viajar para áreas 

endêmicas o imunizante deve ser tomado com pelo menos 15 dias de antecedência.  

  Adicionalmente, as arbovirores são subdiganosticas devido ao fato de como em muitos 

casos elas são assintomáticas ou oligossintomáticas o individuo pode não procurar o serviço de 

saúde para a investigação laboratorial.  

 Como o Brasil é um país com dimensões continentais as arboviroses podem se 

manifestar de forma diferentes nas regiões devido as variações climáticas e comportamentais 

da população. 

 Embora as arboviroses possam cursar com gravidade, é fácil quebrar a cadeia de 

transmissão. Esta pode ser feita com a eliminação do vetor. 

 Para tanto, é necessário continuo investimentos em politicas públicas e educação em 

saúde para as medidas de prevenção e combate ao vetor, que no país é o mosquito Aedes aegypti 

o principal vetor de arbovirores no país.   

 Nesse contexto, a mobilização social e ações intersetoriais são de extrema importância, 

principalmente em locais onde não há saneamento básico, situações em que há esgoto a céu e 

o acumulo de lixo e entulhos é rotineiro. 
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