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RESUMO

A Hemoterapia é o ato de transfundir o sangue de um indivíduo em outro,

utilizado como terapia, ao qual pode salvar vidas. Já é documentada a
possibilidade da disseminação de doenças infectocontagiosas durante a

transfusão sanguínea e hemocomponentes, mas para a prevenção, é feita a
triagem dos doadores. No entanto, não existem até o momento triagem

sorológica e/ou molecular para os principais arbovírus circulantes no Brasil. Os
bancos de sangue seguem critérios de seleção de doadores a partir de áreas

endêmicas ou não endêmicas. Os arbovírus são vírus transmitidos por
artrópodes e seu ciclo é mantido na natureza através destes vetores e

vertebrados. As principais arboviroses responsáveis por causar doenças em

seres humanos e importantes no cenário epidemiológico brasileiro são o

Dengue virus, West Nile virus, Yellow Fever virus, Zika virus, Saint Louis

Encephalitis virus, Chikungunya virus, Mayaro virus e Oropouche virus. Todos
esses

vírus

apresentam

risco

de

transmissão

por

transfusão

(TTI),

principalmente por causarem viremia e poderem causar doença assintomática.
Neste estudo foi feita uma revisão sobre os principais arbovírus circulante no
Brasil e sobre a transmissão desses vírus por transfusão de sangue. Apesar da
existência de poucos estudos a este respeito, foram evidenciadas TTI de

Dengue virus, West Nile virus, Yellow Fever virus e Zika virus. Por isso, há
importância de adotar critérios de triagem de doadores para as arboviroses,

especialmente em países tropicais e de se discutir a necessidade de
implementação do uso de novos testes sorológicos e moleculares e de
tecnologias de inativação de patógenos.
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ABSTRACT

Hemotherapy is the act of transfusing blood from one individual into another,

used as a life-saving therapy. The possibility of dissemination of infectious
diseases

during

blood

transfusion

and

hemocomponents

is

already

documented, but for the prevention, the donors are screened. However, there
are currently no serological and/or molecular screenings for the main circulating

arboviruses in Brazil. Blood banks follow donor selection criteria from endemic
or non-endemic areas. Arboviruses are viruses transmitted by arthropods and

their cycle is maintained in the wild through these vectors and vertebrates. The
main arboviruses responsible for causing diseases in humans and are important
in the Brazilian epidemiological scenario are Dengue virus, West Nile virus,

Yellow Fever virus, Zika virus, Saint Louis Encephalitis virus, Chikungunya
virus, Mayaro virus and Oropouche virus. All these viruses are at risk of

transmission by transfusion (ITT), mainly because they cause viremia and can
cause asymptomatic disease. In this study, a review was made of the main

circulating arboviruses in Brazil and the transmission of these viruses by blood
transfusion. Despite the existence of few studies in this respect, ITT of Dengue
virus, West Nile virus, Yellow Fever virus and Zika virus was evidenced.

Therefore, it is important to adopt criteria for donor screening for arboviruses,
especially in tropical countries, and to discuss the need to implement the use of

new serological and molecular tests and pathogen inactivation technologies.
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1. INTRODUÇÃO
A transfusão sanguínea é o ato de transferir o sangue de um indivíduo a

outro, com o intuito de suprir as necessidades de urgência do paciente

(MAGALHÃES et al., 2016). Existe o risco de transmissão de patógenos

através da transfusão de componentes sanguíneos, como vírus das Hepatites
B (HBV) e C (HCV), Vírus da Síndrome da Imunodeficiência Humana (HIV) 1/2,

Vírus T-linfotrópico Humano (HTLV) I/II, Tripanossoma cruzi, Treponema
pallidum, Plasmodium e Citomegalovírus (CMV), por isso existem critérios
rigorosos de triagem de doadores, para minimizar ao máximo o risco de

transmissão e disseminação de doenças infecciosas (CARRAZZONE et al.,
2004).

No entanto, até o momento os bancos de sangue brasileiros não fazem

triagem sorológica e molecular das principais arboviroses que circulam no país,
responsáveis por causar grandes epidemias e gerar impactos sociais e
econômicos importantes no país (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016).

As arboviroses são doenças virais transmitidas por artrópodes e seu

ciclo é mantido na natureza através de vetores, como mosquitos e carrapatos,
e reservatórios vertebrados. Os principais arbovírus responsáveis por causar
doenças em seres humanos e importantes no contexto epidemiológico
brasileiro pertencem às famílias Flaviviridae, Togaviridae e Bunyaviridae
(LOPES et al., 2014).

Os arbovírus têm grande potencial de serem transmitidos através de

transfusão de produtos do sangue, principalmente por causarem viremia
mesmo em infecções assintomáticas. Por isso, a importância de adotar critérios

de triagem de doadores adequados para essas infecções, especialmente em
áreas endêmicas ou epidêmicas para estes vírus.

11

2. OBJETIVOS
2.1 Objetivo Geral
Realizar um estudo de revisão sobre características dos principais

arbovírus circulantes no Brasil e um estudo retrospectivo sobre contaminação

de bolsas de sangue e hemoderivados com arbovírus e sua capacidade de
transmissão por transfusão de sangue.
2.2 Objetivos específicos
 Revisar as principais arboviroses circulantes no Brasil;

 Investigar a incidência de doadores assintomáticos em bancos de
sangue;

 Investigar sobre incidência de infecção por transfusão dos principais
arbovírus em receptores de componentes sanguíneos;

 Descrever quais os critérios de triagem de doadores nas áreas
endêmicas e não endêmicas adotadas pelos bancos de sangue.

12

3. METODOLOGIA
Esta monografia é descritiva, baseada em pesquisa qualitativa e utilizou

como metodologia de composição o acesso às literaturas dispostas nas bases:
Scielo, Pubmed, base de dados da Organização Mundial de Saúde (OMS),
Ministério da Saúde brasileiro e Centro de Prevenção de Doenças (CDC), no
período de 25 de Maio de 2016 a 06 de Janeiro de 2017.

Palavras-chave: Hemoterapia, Transmissão por transfusão, Zika virus,

Chikungunya virus, Banco de sangue, Dengue virus, Flaviviridae, Togaviridae,
Bunyaviridae
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4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
4.1. Importância da Hemoterapia

A transfusão de sangue é a transferência do sangue de um indivíduo,

para circulação sanguínea de outro, utilizado como terapia em casos de

choques, cirurgias, hemorragias ou doenças sanguíneas (LEAROYD, 2012).

Portanto, a Hemoterapia é importante por suprir a necessidade de pacientes

que necessitam de transfusão sanguínea, seja por acidentes graves ou por
doenças crônicas, por procedimentos cirúrgicos, ou outros (RAMOS e
FERRAZ, 2010).

Para que se tenha qualidade e segurança nos produtos sanguíneos é

necessária a adoção de parâmetros rígidos de qualidade. A seleção, triagem

clínica e epidemiológica dos candidatos à doação, considera os hábitos e os
comportamentos (como o uso de drogas endovenosas, promiscuidade) e o

estado de saúde do provável doador (como hemodiálise, doenças crônicas,
doenças agudas infecciosas), porém sem preconceitos e discriminação por
orientação sexual, identidade de gênero, estilo de vida, atividade profissional,

condição sócioeconômica, dentre outras. A análise destes parâmetros
determina se o candidato tem condições à doação de sangue, sem prejuízos à

sua saúde e à saúde do receptor. Todos os processos que envolvem a doação
sanguínea devem ser padronizados e respeitados, a fim de minimizar os riscos

transfusionais, pois apesar de toda a tecnologia e controle de qualidade não
existe transfusão sem riscos. Por isso, a importância de se respeitar o ciclo
hemoterápico, que se inicia com a captação e seleção de doadores, seguindose

da

triagem

sorológica

e

imuno-hematológica,

processamento

e

fracionamento das unidades coletadas, dispensação, transfusão e avaliação

pós- tranfusional (CARRAZZONE et al ,2004; MAGALHÃES et al, 2016;
MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016).
4.1.1 Triagem de doadores
O Ministério da Saúde determina a pesquisa de infecções prévias, por

testes sorológicos e/ou moleculares usando amostras de sangue dos possíveis
14

doadores. Dentre estas infecções, estão aquelas causadas por: vírus das
Hepatites B e C (HBV e HCV), Vírus da Síndrome da Imunodeficiência Humana
(HIV) 1/2, Vírus T-linfotrópico Humano (HTLV) I/II, Tripanossoma cruzi,

Treponema pallidum, Plasmodium, em áreas endêmicas de malária e
Citomegalovírus

(CMV)

para

pacientes

imunossuprimidos

(Tabela

1)

(CARRAZZONE et al, 2004; BRITO e GOMES, 2004). A Portaria nº 1353/2011

do Ministério da Saúde exige que os testes sorológicos apresentem alta

sensibilidade e especificidade e que sejam registrados pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (ANVISA). A alta sensibilidade exigida nos testes visa à

segurança do receptor, no entanto, testes sorológicos com alta sensibilidade e
baixa especificidade acarretam em números elevados de falso-positivos,

implicando em descarte e desperdícios de bolsas de sangue (CARRAZONE et

al, 2004). Por outro lado, os falso-positivos são aqueles casos que as pessoas
tiveram ou tem uma das infecções investigadas, mas os testes não foram

capazes de detectar a mesma. Assim, uma das limitações na transfusão
segura é a janela imunológica, que possibilita a transfusão de sangue
contaminado (COVAS, 2001).

Para minimizar o problema da janela imunológica que pode acarretar em

resultados falso-negativos, em 2002 a Portaria nº 2712/2013 tornou-se
obrigatório em toda Hemorrede Nacional a inclusão nos Serviços de
Hemoterapia públicos, filantrópicos e/ou privados contratados pelo SUS o

Teste de Amplificação de Ácidos Nucléicos (NAT), para HIV e HCV, em todas
as doações de sangue. Em anos seguintes, a portaria nº158, de 04 de fevereiro
de 2016 regulamenta a obrigatoriedade do NAT para HBV. O teste NAT

apresenta alta sensibilidade na detecção de ácidos nucléicos nas amostras dos
doadores, diminuindo assim o número de resultados falso-negativos. O teste
NAT HIV pode diminuir o período de detecção do vírus de 22 dias para 11 e no
HCV de 70 dias para 12 dias (BARBAN, 2015).
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Tabela 1 - Testes realizados na triagem dos doadores de sangue.
Microrganismo
HIV

HTLV
HCV

HBV

Tipo
Vírus de
RNA




Vírus de
RNA
Vírus de
RNA





Vírus de
DNA





Vírus de
DNA




Protozoário



Treponema
pallidum

Bactéria



Plasmodium

Protozoário



Citomegalovírus

Tripanossoma
cruzi

Triagem de Doadores
Testes realizados
Detecção de anticorpo contra
o
HIV
ou
detecção
combinada
do
anticorpo
contra o HIV + antígeno p24
do
HIV
(pesquisa
de
anticorpos contra os subtipos
1, 2 e O)
Detecção de ácido nucléico
(NAT) do HIV
Detecção de anticorpo contra
o HTLV I/II
Detecção do anticorpo contra
o vírus da hepatite C (HCV)
ou detecção combinada de
anticorpo + antígeno do HCV;
Detecção de ácido nucléico
(NAT) do HCV.
Detecção do antígeno de
superfície
do
vírus
da
hepatite B (HBV) - HBsAg;
Detecção
de
anticorpos
contra o capsídeo do HBV anti-HBc (IgG ou IgG + IgM);
Detecção de ácido nucléico
(NAT) do HBV.
Exames de alta sensibilidade;
Filtragem

Detecção de anticorpo anti-T
cruzi por método de ensaio
imunoenzimático (EIE) ou
quimioiluminescência (QLM).
Detecção de anticorpo antitreponêmico
ou
nãotreponêmico
Detecção do plasmódio ou de
antígenos plasmodiais.

Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE (2016).

Doadores
Todos

Todos
Todos

Todos

Doadores de:

Pacientes transplantados;

Transfusão intrauterina;

Recém- nascidos de mães
CMV negativo ou com
resultados sorológicos
desconhecidos que
tenham peso ao
nascimento inferior a
1.200g.
Todos
Todos
Áreas endêmicas

Apesar da triagem clínica dos doadores de sangue envolver vários

aspectos, incluindo a detecção de vários patógenos de grande importância na

saúde pública, até o momento os bancos de sangue do Brasil, não fazem a

triagem sorológica e/ou molecular das principais arboviroses, que são
comumente encontradas nas regiões tropicais do mundo. Com isso, o
Ministério da Saúde, publicou uma Nota Técnica Conjunta ANVISA/SAS/MS Nº

02/2016 (ANEXO 1), informando a necessidade de adoção de critérios quanto
16

à doação de sangue para as arboviroses, como dengue, zika e chikungunya.

Foi definido que em áreas não endêmicas, será adotado um prazo de 30 dias
de inaptidão em pessoas que viajaram para as regiões endêmicas ou com
epidemias confirmadas. Nos casos de candidatos à doação que foram

infectados por algum destes arbovírus, deve-se aguardar 30 dias após o

término dos sintomas, para a realização da doação, e em casos de doadores
que tiveram a dengue hemorrágica, deve-se aguardar seis meses após a cura.

Os doadores ainda devem ser informados sobre a importância da

informação pós-doação (IPD). Este procedimento tem como objetivo diminuir o

risco transfusional, caso apresente sintomas de processos infecciosos, entre os
14 primeiros dias após a doação (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016).
4.2 Arboviroses
Os arbovírus são vírus de RNA zoonóticos, transmitidos por artrópodes

(Arthropod-borne virus) e são assim denominados, devido à transmissão

ocorrer através de insetos. Estes vírus mantêm seu ciclo na natureza através

de vetores (principalmente mosquitos e carrapatos) e reservatórios vertebrados
como principais hospedeiros amplificadores (LOPES et al., 2014). O ciclo se

completa com a infecção de novos artrópodes que se alimentam de
hospedeiros virêmicos. Também pode ocorrer a transmissão transovariana, em

que o artrópode progenitor transmite o vírus à sua prole (FIGUEIREDO, 2007).
Devido às modificações do ambiente causadas por ações antrópicas
associadas principalmente a atividades econômicas, muitos insetos vetores,

tornaram-se sinatrópicos, propiciando a transmissão destes vírus ao homem
(LOPES et al., 2014; LIMA-CAMARA, 2016).

Os arbovírus representam um grande problema de saúde pública

mundial, principalmente em países tropicais e subtropicais, o número de casos
de infecção por estes vírus tende a aumentar devido a diversos fatores, como
as mudanças climáticas, desmatamentos, migração populacional, ocupação

desordenada de áreas urbanas, precariedade das condições sanitárias, tudo
isso favorece a colonização destes vetores em novas áreas, além do aumento

da temperatura global, que afeta a reprodução destes vetores, reduzindo o
17

tempo de desenvolvimento das larvas, aumentando assim a população destes
insetos e o risco para a população (MOTA et al., 2016; LIMA-CAMARA, 2016).

O surgimento e re-emergência destas doenças são relacionados à

evolução e adaptação das espécies, como (i) a mutação genômica, comumente
relacionadas a vírus de RNA; (ii) a recombinação do genoma, devido à
coinfecção do animal por mais de um vírus do mesmo gênero ou espécie; (iii)

seleção dos vírus, acarretando em estirpes mais virulentas e melhor

adaptadas; (iv) através do movimento populacional de vetores e hospedeiros
que aumentam o risco destes transportarem patógenos ainda não detectados
em outras áreas, ou mesmo novos sorotipos ou cepas mais resistentes de um

determinado vírus já conhecido no local (FIGUEIREDO, 2007; LIMA-CAMARA,
2016).

Os arbovírus responsáveis por causar doenças em humanos e em

outros animais de sangue quente, até hoje conhecidos, são membros de cinco
famílias

virais:

Rhabdoviridae.

Bunyaviridae,

Dentre

os

Togaviridae,

arbovírus

mais

Flaviviridae,

importantes

Reoviridae
no

e

contexto

epidemiológico de saúde pública brasileira, estão membros das famílias
Flaviviridae, Togaviridae e Bunyaviridae (LOPES et al., 2014).
4.2.1 Família Flaviviridae
A família Flaviviridae é composta por três gêneros: Flavivirus, Pestivirus

e Hepacivirus. São vírus que medem de 40 a 60 nm de diâmetro, possuem um
capsídeo protéico (C) com simetria icosaédrica, envolvido por um envelope

lipídico onde estão inseridas as proteínas de membrana (M) e espículas
glicoproteicas (E), conforme demonstrado na figura 1 (LOPES et al., 2014;
ICTV, 2016).
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Dímero E

Proteína M
Proteína C

RNA
Organização dos dímeros

Figura 1 - Partícula viral da família Flaviviridae, composta pelo genoma RNA e

proteínas estruturais (proteína C do capsídeo, proteína pré-M, precursora de M
e a proteína E do envelope).

Fonte: Viralzone. Disponível:

http://viralzone.expasy.org/viralzone/all_by_species/43.html.
O genoma é composto por um RNA de polaridade positiva de cadeia

simples contendo aproximadamente 10,7 kb, compreendendo três genes de

proteínas estruturais (proteína C do capsídeo, proteína pré-M, precursora de M
e a proteína E do envelope) e sete genes de proteínas não estruturais (NS1,
NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B, NS5) que desempenham funções
regulatórias e de expressão viral, como virulência, replicação e patogenicidade
(FIG. 2) (FIGUEIREDO, 2007; LOPES et al., 2014).
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Poliproteína Flavivirus

Poliproteína genômica

Sinal de peptidase

Protease Golgi

Protease NS3

Figura 2 - Genoma da família Flaviviridae codificando as proteínas estruturais
(proteína C, proteína M e proteína de envelope E) e as sete proteínas não
estruturais (NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B e NS5).
Fonte: Viralzone. Disponível:

http://viralzone.expasy.org/viralzone/all_by_species/43.html
O ciclo replicativo do vírus inicia-se da interação com a célula

hospedeira através de receptores putativos. A adsorção ocorre através da

internalização do vírus pela célula por endocitose mediada por clatrina, em
seguida ocorre uma alteração conformacional na proteína E, desencadeada

pelo baixo pH do endossoma que induz a fusão do envelope do vírus com as

membranas celulares, liberando assim o nucleocapsídeo no citoplasma, onde

dissocia-se e libera o genoma viral RNA ( LOPES et al., 2014; VALADÃO et al.,
2016). A replicação ocorre no citoplasma, associados às membranas, através

de interações com pequenas proteínas hidrofóbicas, o RNA viral e alguns
fatores do hospedeiro. Na primeira etapa de replicação é sintetizada uma fita
de RNA polaridade negativo, que servirá de molde para as novas fitas de RNA

de polaridade positiva. O ciclo replicativo do vírus finaliza próximo ao retículo
endoplasmático, com a montagem de novas partículas virais e a liberação
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acontece por exocitose através da fusão das vesículas e membrana celular
(LOPES et al., 2014).

Os sintomas causados pela infecção com os flavivírus são bem variados,

como erupções cutâneas, artralgias, encefalites e ou febre hemorrágica.
Durante a fase inicial da infecção humana através da picada do artrópode

infectado com o vírus, ocorre a replicação viral nas células dendríticas, nos

queratinócitos e nas células de Langherans. As células dendríticas infectadas

migram para os gânglios linfoides locais, nestes locais os vírus de multiplicam e
posteriormente é observada a viremia. Na maioria dos casos de infecção por

flavivírus, estas podem ser assintomáticas ou representadas por uma doença
febril aguda inespecífica, que mais é resolvida, produzindo imunidade
duradoura. No entanto, em alguns casos a doença grave pode se estabelecer,

podendo afetar o sistema nervoso central e outros órgãos (FIG. 3)
(SCHMALJOHN e MCCLAIN, 1996; SALIMI et al., 2016).
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3. Doenças como
encefalite,
febre
sistêmica, síndrome
do choque, febre
hemorrágica.

2. Vírus se espalha pela
corrente sanguìnea.

Possibilidade
de
aparecimento
de
erupções cutânes.

1. Entrada do vírus
através da picada de
artrópode contaminado.

Hepatites

4. Contaminação do
artrópode pelo vírus
através de sua picada
ao
ser
humano
infectado.

Figura 3 - Patogênese do gênero Flavivirus. Demonstração do ciclo de

transmissão de um vírus a partir da picada de um artrópode infectado, as
possíveis doenças e sintomas que o vírus pode apresentar e a contaminação
do artrópode pela picada em ser humano infectado.
Fonte:

Medical

Microbiology.

4th

edition

(1996).

Disponível:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7633/figure/A2932/?report=objectonly

Os flavivírus de importância médica pertencem ao grupo de vírus

transmitido por mosquitos, principalmente por mosquitos dos gêneros Aedes sp
e Culex sp. Estes vírus apresentam ciclos enzoóticos silvestres, na Ásia e

África e são mantidos entre primatas não humanos e os mosquitos (VASILAKIS

e WEAVER, 2017). Atualmente, os arbovírus de maior importância na saúde
pública brasileira pertencentes ao gênero Flavivirus são: os vírus da febre
amarela (YFV), encefalite de Saint Louis (SLEV), do Oeste do Nilo (VNO), da
febre Zika (ZIKV), da febre Dengue (DENV) (FIGUEIREDO, 2007).
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4.2.1.1Febre Dengue
O Dengue virus (DENV) pertence ao gênero Flavivirus, família

Flaviviridae. O DENV se divide em quatro sorotipos, denominados DENV-1,

DENV-2, DENV-3 e DENV-4. Os quatro sorotipos virais podem causar
infecções assintomáticas, doença com sintomas inespecíficos como dor de

cabeça frontal, dor retro orbitária, dores no corpo, náuseas e vômitos, dores
nas articulações, fraqueza e exantema, além de doença hemorrágica grave e

até fatal. Ao se infectar por um sorotipo, este fornece imunidade vitalícia para o

mesmo, o que pode favorecer o desenvolvimento da forma grave em infecções
secundárias.

A

febre

hemorrágica

caracteriza-se

pelo

aumento

da

permeabilidade vascular, hemorragias, trombocitopenia e choque (LINNEN et
al., 2008; STRAMER et al., 2011).

O vírus DENV afeta milhões de pessoas a cada ano na América Latina,

África e Ásia, causando várias mortes. Seu ciclo de transmissão é urbano,
através da picada do mosquito Aedes aegypti e menos comumente Aedes
albopictus infectado pelo DENV. No entanto, existe também o ciclo silvestre
onde primatas não humanos são infectados, porém raramente o vírus

ultrapassa a barreira interespécie para os seres humanos (BIANCO, 2008;
STRAMER et al., 2011).

A fêmea do mosquito é infectada pelo vírus ao se alimentar do sangue

de uma pessoa infectada. Uma vez infectada, o vírus se dissemina e atinge as

glândulas salivares entre 8 a 12 dias (período de incubação extrínseco). Em

ambientes com temperaturas elevadas, este período pode se reduzir,
aumentando a chance de infectar o ser humano. O homem é o principal
hospedeiro do DENV, o vírus se replica no homem de 3 a 14 dias antes do
início dos sintomas e pode transmitir o vírus para o mosquito de 1 a 2 dias que
antecedem os sintomas e num período de até 7 dias (BIANCO, 2008).

A dengue é um problema de saúde pública em todas as regiões tropicais

e subtropicais e estima-se que ocorram 50 milhões de casos anualmente e
40% da população do mundo vive em áreas de risco de transmissão do vírus.

Nas últimas três décadas, a doença ressurgiu em todo México, América Central
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e Sul e no Caribe. De 2010 a 2013 a Organização Mundial da Saúde notificou
um aumento relevante de 2,4 milhões para 3 milhões de casos nas Américas,
Sudeste Asiático e Pacífico Ocidental. Os territórios dos EUA onde a dengue é

endêmica são Porto Rico, Ilhas Virgens Americanas e Samoa, com surtos no

Texas, Havaí e Florida. No entanto, a doença não é endêmica no restante dos
EUA, Havaí e Alaska (EBI e NEALON, 2016; STRAMER et al., 2011;

TOMASHEK e MARGOLIS, 2011). Ainda de acordo com estudos feitos por
Tomashek e Margolis (2011), a dengue é a segunda maior causa de
hospitalizações, depois da malária, entre os viajantes que retornam dos

trópicos, sugerindo este o principal motivo de transmissões locais em áreas
não endêmicas, onde há um ambiente favorável para a introdução do vírus,

como a presença de vetores e indivíduos susceptíveis. Existe uma grande

dificuldade de estabelecer a real distribuição da incidência de casos de
infecção em todo o mundo, devido à baixa sintomatologia que a doença

apresenta, aproximadamente 20%, além de pacientes que apresentam
sintomas brandos, que na maioria dos casos, não procuram serviços de saúde

e quando procuram estes sintomas podem ser confundidos com outras
patologias, por serem inespecíficos (EBI e NEALON, 2016).

4.2.1.2 Febre Zika
O Zika virus (ZIKV) (Flavivirus e família Flaviviridae) foi identificado em

1947 em macacos Rhesus na floresta de Zika em Uganda e em mosquitos
Aedes (Stegomyia) africanus capturados na mesma floresta (JIMENEZ et

al.,2016; WIKAN e SMITH, 2016). Logo após sua descoberta, foram raros os

casos de infecção pelo ZIKV descritos, sendo o primeiro caso de ZIKV isolado
em 1954 na Nigéria. No entanto, em 2007 ocorreu um grande surto de Zika, na

ilha de Yap, que durou cerca de 3 meses, onde observou-se, por estudos

sorológicos, que 70% da população estavam infectadas pelo vírus (MUSSO e
GUBLER, 2016; JIMENEZ et al., 2016).

Em outubro de 2013, ocorreu outro grande surto, desta vez na Polinésia

Francesa que se disseminou para Nova Caledônia, Ilhas Cook e Ilha de
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Páscoa. No início de 2015, houve um surto de ZIVK no Brasil, onde 56318

casos suspeitos foram relatados, porém as autoridades brasileiras estimam que
1,5 milhões de pessoas estavam infectadas pelo vírus. O ZIKV continuou se

disseminando para outros países e territórios na América do Sul e Central e no
Caribe (JIMENEZ et al., 2016). A incidência real, prevalência e distribuição

geográfica do vírus são subestimadas, devido à semelhança de sintomas com

outras arboviroses e poucos recursos laboratoriais de rotina (WIKAN e SMITH,

2016). A introdução do vírus em outras regiões do globo é causada devido a
viajantes que regressam para seus países de zonas endêmicas, aumentando a

disseminação do ZIKV onde há a presença de vetores potenciais de
transmissão, como Aedes aegypti e Aedes albopictus (MUSSO e GUBLER,
2016).

Seu ciclo de transmissão pode ser silvestre e urbano, através da picada

do mosquito fêmea infectada do gênero Aedes ssp., neste último caso os seres
humanos apresentam – se como reservatório principal do vírus (JIMENEZ et

al.,2016; WIKAN e SMITH, 2016). Estudos detectaram a presença de
anticorpos contra o ZIKV em morcegos, caprinos, roedores e ovinos, porém

nunca foi isolado o vírus destes animais, por isso não se sabe se eles atuam
como reservatórios do ZIKV (MUSSO e GUBLER, 2016).

A transmissão

também pode ocorrer por via parenteral, congênita, sexual, transplante de

medula óssea ou órgão e transfusão sanguínea (KANTOR, 2016; MUSSO e
GUBLER, 2016).

Os sintomas são inespecíficos podendo apresentar exantema, mal-estar,

cefaléia, tonturas, anorexia, dor retro-orbital, conjuntivite e febre baixa, com

duração de 2 a 7 dias, porém em 80% dos casos a infecção é assintomática. A
infecção pelo ZIKV foi considerada leve até o surto na Polinésia Francesa em

2013 e 2014, quando foram relatados casos de complicações neurológicas
como a síndrome de Guillain-Barré e recentemente no Brasil problemas no

desenvolvimento fetal, como a microcefalia (MUSSO e GUBLER, 2016;
KANTOR, 2016; CUNHA et al., 2016).
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4.2.1.3 Febre do Oeste do Nilo (West Nile Virus)
O West Nile Virus (WNV) (Flavivirus, família Flaviviridae), foi descoberto

no Noroeste da Uganda em 1937, porém não era considerado ameaça para a

saúde até causar epidemia de encefalite no oriente Médio, em 1950 (ROSSI et
al.,2010; CDC, 2013). Estudos filogenéticos identificaram cinco linhagens de

WNV. O vírus que entrou na América do Norte pertence à linhagem I (classe Ia)
e pode ser encontrado na Europa, Oriente Médio e África, além desta, existe a
estirpe australiana (classe Ib) de WNV, também pertencente à linhagem I.

Geralmente os vírus da classe Ia, são responsáveis pelos recentes grandes

surtos e causam as infecções mais graves como as encefalites. A linhagem II é
de origem africana e causa doença leve, assim como a classe Ib (linhagem I).
Entretanto, todas estas linhagens apresentam neurotropismo. Não se sabe

muito sobre os vírus das linhagens III, IV e V (ROSSI et al., 2010; SOLOMON
et al., 2003).

O ciclo de transmissão do WNV ocorre principalmente entre aves e

mosquitos. Estudos realizados nos Estados Unidos encontraram 146 espécies
de aves e 29 espécies de mosquitos infectados. São muitas as espécies de

mosquitos capazes de manter este ciclo, porém a espécie Culex pipiens

desempenha um papel importante no ciclo enzoótico do vírus. Nem todos os

mosquitos se alimentam preferencialmente em aves, podendo infectar outros
animais, como o cavalo e os seres humanos, tornando-os hospedeiros
acidentais ou hospedeiros finais, já que são considerados incapazes de

transmitir o vírus ao mosquito, devido à viremia baixa e transiente (CDC, 2013;
ROSSI et al., 2010; SOLOMON et al., 2003) A transmissão também pode

ocorrer na fase intrauterina, na amamentação, transplante de medula óssea e

órgãos, transfusão sanguínea, percutânea e por aerossóis entre trabalhadores
de laboratório (CDC, 2013; ROSSI et al., 2010) .

As infecções por WNV em seres humanos podem ser subclínicas ou

assintomáticas em 70% a 80% dos indivíduos. O período de incubação varia de

2 a 7 dias antes do início dos sintomas. Os sintomas apresentam-se com febre,

dores de cabeça, mal-estar, linfadenopatia, mialgia, fadiga, erupção cutânea,

diarreia e vômitos. Sintomas gastrointestinais e erupção maculopapular
26

transitória nos membros superiores e inferiores e tronco, estes sintomas podem
durar menos de 7 dias, no entanto alguns pacientes apresentam fadiga severa

e mal-estar durante a convalescença. Menos de 1% das pessoas infectadas
desenvolvem a doença neurotrópica, que se manifesta como Meningite do Nilo

Ocidental, Encefalite aguda do Nilo e paralisia aguda (síndrome da

Poliomielite), levando na maioria dos casos a sequelas de longo prazo. A
síndrome de Guillain-Barré também tem sido relatada; disritmias cardíacas,
miocardite,

rabdomiólise,

neurite

óptica,

uveíte,

coriorretinite,

orquite,

pancreatite e hepatite têm sido raramente descritas na infecção por WNV;

outros sintomas clínicos podem incluir tremor, mioclonia, instabilidade postural,
bradicinesia e sinais de Parkinson (CDC, 2013; Rossi et al., 2010;
BENJELLOUN et al., 2014; KRAMER et al., 2007).

A epidemiologia do vírus está em constante mudança, desde seu

isolamento em 1937 em Uganda, poucos surtos foram evidenciados até os
anos 90. Em 1950 em Israel e na França e em 1960 ocorreram surtos de

encefalites em humanos e cavalos. Em 1990 houve epidemias de WNV na
Argélia,

Marrocos,

Tunísia, Itália, França, Romênia, Israel e Rússia

apresentando doença neurológica e mortes. Em 1999, o WNV foi introduzido
na América do Norte por um grupo de pacientes com encefalites. Em 2008,

foram reportados 1338 casos de WNV e 43 mortes pelo Centro para Controle e

Prevenção de Doenças (CDC). Atualmente o vírus estende-se por toda

América Sul e Central, com anticorpos específicos detectados em aves e
cavalos. No Brasil, foram relatados anticorpos neutralizantes específicos em
equinos da Nhecolândia, região do Pantanal, no estado de Mato Grosso do Sul
(ROSSI et al., 2010; SILVA et al., 2013).

4.2.1.4 Encefalite de Saint Louis (Saint Louis Encephalitis virus)
O Saint Louis Encephalitis virus (SLEV) (Flavivirus, família Flaviviridae),

é um vírus neurotrópico membro do complexo antigênico da encefalite

japonesa (JEV), juntamente com o WNV. A primeira epidemia de SLEV ocorreu

em 1933, em St. Louis, Missouri, com 1095 casos relatados, no entanto a
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doença e sua etiologia eram desconhecidas (LUBY, 1979; ZUZA et al., 2016).
Foi reconhecido em 1937 na Califórnia e isolado no Brasil a estirpe SLEV
BeH355964, em 1978, que sugeriu que este vírus está distribuído em todo

continente americano, com aproximadamente 30 estirpes diferentes em
circulação apenas no Brasil (ZUZA et al., 2016; WHITE et al., 2016).

A transmissão ocorre através de mosquitos do gênero Culex spp., mais

frequentemente pela espécie Culex pipiens. As aves migratórias atuam como

reservatório, sendo responsáveis pela circulação do vírus e os seres humanos
como hospedeiros finais, ou seja, são incapazes de transmitir o vírus. Outros

animais também atuam como reservatório do SLEV, como primatas e

marsupiais. Em Trinidad, Panamá e Brasil, acontece um ciclo silvestre entre
mosquitos e aves das áreas florestais (LOPES et al., 2014; CARBALLO et al.,
2016; LUBY, 1979).

A multiplicação do SLEV acontece no ponto de inoculação gerando uma

viremia primária que é normalmente neutralizada pelo sistema reticuloendotelial, caso o vírus escape, a replicação viral continua produzindo uma
viremia secundária, podendo afetar o SNC. A doença causada pelo SLEV varia
de sintomas leves, como febre e dor de cabeça; podendo ocasionar doença
severa, apresentando meningites e encefalites. A maioria das infecções é

assintomática, sendo os sintomáticos 1% dos indivíduos evoluindo para a

meningoencefalite e relatos de casos fatais variam de 5-20%, entretanto os
números aumentam entre a população idosa (LOPES et al., 2014; CARBALLO
et al., 2016).

O SLEV é distribuído amplamente nas Américas e é endêmico nos

Estados Unidos. O primeiro surto ocorreu em Illinois, EUA em 1932, e no ano
seguinte houve a epidemia em St. Louis e casos em Kansas. Em 1960, foi

isolado o primeiro vírus no Brasil a partir de mosquitos Sabethes belisarioi
capturados na rodovia Belém-Brasília, em que não foram relatados surtos ou

casos de encefalites, apenas dois pacientes que apresentaram doença febril
com icterícia. Em 2004, o vírus foi isolado novamente no sudeste do Brasil de

um paciente que foi diagnosticado com Dengue, no entanto a análise do
isolado mostrou uma estirpe diferente das caracterizadas no Brasil. A partir de
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uma análise filogenética com 30 cepas brasileiras descobriu-se uma grande

variabilidade, sugerindo que o SLEV teve origem na América do Sul
espalhando-se por toda a América do Norte (LOPES et al., 2014). Na Argentina

o primeiro caso foi descrito em 1963, apresentando sempre casos isolados, no

entanto em 2005 houve um surto na província de Córdoba com 47 casos

confirmados, com nove mortes e em 2010 em Buenos Aires com 13 casos
confirmados, ocorrendo sempre ao final do verão e início de outono
(CARBALLO et al., 2016).

4.2.1.5 Febre Amarela (Yellow fever virus)
O Yellow fever virus (YF) (Flavivirus, família Flaviviridae), foi isolado pela

primeira vez em 1927, no Ocidente da África. Apenas um sorotipo é

reconhecido, no entanto sabe-se que existem algumas variações genéticas
entre as cepas da América e África, caracterizando 2 e 5 genótipos
respectivamente, porém não se sabe qual é o mais patogênico. Acredita-se que

o vírus se disseminou na América através do comércio de escravos
(VASCONCELOS, 2003; AMRAOU, et al., 2016).

A Febre Amarela é uma zoonose transmitida por artrópodes, possui

caráter sazonal, sendo transmitida principalmente entre os meses de janeiro e

abril, época de maior densidade vetorial. Existem dois ciclos clássicos de
transmissão, o urbano, em que o Aedes aegypti é o principal vetor, sendo o
homem a sua única fonte de infecção; e outro silvestre, entre primatas não

humanos e mosquitos silvestres. Nas Américas o vetor responsável pela
transmissão do YF são mosquitos de dois gêneros, Haemagogus (H.
janthinomys e H. albomaculatus) e Sabethes, tendo como principal fonte de

infecção, os macacos pertencentes aos gêneros Allouata, Cebus, Atelles e

Callithrix. Na África, o ciclo silvestre envolve mosquitos do gênero Aedes (A.
africanus,

A.

simpsoni,

A.

furcifer,

A.

luteocephalus

e

A.

Taylori)

(CAVALCANTE e TAUIL, 2016; SAAD e BARATA, 2016). Na África foi relatado

o isolamento do vírus a partir de carrapatos Amblyoma variegatum, que pode

indicar a atuação desses insetos na cadeia de transmissão do YF para
macacos, além da transmissão transovariana (VASCONCELOS, 2003).
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O período de incubação do YFV no homem varia de 3 a 6 dias, podendo

se estender até 15 dias. O quadro virêmico dura no máximo 7 dias após a
infecção e vai de 24 a 48 horas antes do aparecimento dos sintomas até 3 a 5
dias após o início da doença, período em que o indivíduo é capaz de infectar o
mosquito transmissor (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016).

O quadro clínico da Febre Amarela caracteriza-se por manifestações por

insuficiência renal e hepática, icterícia, albuminúria e hemorragias, em geral
tem duas fases sintomatológicas, o período prodrômico e toxêmico. O período

prodrômico dura cerca de 3 dias, tem início súbito e sintomas inespecíficos
como febre, calafrios, cefaleia, lombalgia, mialgias generalizadas, prostração,
náuseas e vômitos. Após esse período geralmente ocorre declínio da

temperatura e diminuição dos sintomas, com duração de 2 dias. Em seguida,

inicia-se o período toxêmico, quando reaparece a febre, a diarreia e vômitos.
Instala-se então o quadro de insuficiência hepatorrenal caracterizado por
icterícia, oligúria, anúria e albuminúria, acompanhado de manifestações
hemorrágicas: gengivorragia, epistaxe, otorragia, hematêmese, melena,

hematúria, sangramentos em locais de punção venosa e prostração intensa,
além de comprometimento do sensório, com obnubilação mental e torpor, com
evolução para coma e morte (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016). No entanto,
estima-se que 90% dos indivíduos apresentem infecções assintomáticas e

subclínicas, em que raramente são diagnosticadas e são descobertas através
de exames laboratoriais específicos (VASCONCELOS, 2003).

Desde o século XVII a Febre Amarela é responsável por dizimar as

populações da África e América do Sul, sendo que 90% dos casos registrados
pela Organização Mundial da Saúde (OMS) se encontram no continente
africano (VASCONCELOS 2003; SAAD e BARATA, 2016).
4.2.2 Família Togaviridae
A família Togaviridae é composta por dois gêneros: Alphavirus e

Rubivirus, sendo o primeiro gênero o maior, apresentando cerca de 40

membros, enquanto o último apenas um, o vírus da rubéola (LOPES et al.,

2014). Os alfavírus são encontrados mundialmente, exceto na Antártida e são
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capazes de infectar aves, roedores, anfíbios, répteis e primatas não humanos e

humanos (MOTA et al., 2016). Estes vírus contêm em sua estrutura um

capsídeo icosaédrico, medindo cerca de 65 a 70 nm de diâmetro, envolto a um
envelope lipídico de origem celular (FIGURA 4) (LOPES et al., 2014).
Capsídeo protéico (C)

Glicoproteinas E1 e
E2

Figura 4 - Partícula viral da família Togaviridae. Partícula viral esférica e

envelopada demonstrando o RNA genômico, a proteína do capsídeo (C) e as
glicoproteínas de superfície (E1 e E2).
Fonte: Viralzone. Disponível:

http://viralzone.expasy.org/viralzone/all_by_species/3.html
O genoma consiste em uma molécula simples de RNA positiva

apresentando aproximadamente 11,5 kb, e contém duas janelas abertas de
leitura para síntese de proteínas (ORFs) (FIG. 5). O RNA genômico apresenta

cap 7-metilguanosina na extremidade 5' e uma cauda poliadenilada na

extremidade 3' (LOPES et al., 2014; MOTA et al., 2016). A primeira ORF
codifica quatro proteínas não estruturais (nsP1-4), que são necessárias para a

replicação viral. A segunda região codificadora é responsável por codificar a
proteína do capsídio (C), duas glicoproteínas de superfície de envelope (E1 e
E2) e dois peptídeos pequenos (E3 e 6k) (MOTA et al., 2016; KOBAYASHI et
al., 2017).
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Figura 5 - Diagrama esquemático do genoma dos Alfavírus (Togaviridae).

Regiões codificadoras (ORFs) de proteínas estruturais e não estruturais são
apresentadas.

Fonte: FIRTH et al., (2008).
Quando o vírus é inoculado através da picada do mosquito infectado, os

alfavírus se replicam nos fibroblastos e linfonodos, facilitado pelas células de

Langerhans, antes de se dirigir aos osteoblastos, sendo liberados na corrente

sanguínea e se disseminando, atingindo os ossos, rim, baço, fígado, músculos
e tecidos articulares, ocorrendo à fase aguda da doença, que é caracterizada

pela resposta inflamatória através de infiltrados de linfócitos, células NK e

macrófagos (MIRANDA et al., 2013) São liberados citocinas e quimiocinas
causando miosite e atrite. A gravidade da patogênese está relacionada com a

senescência do hospedeiro, considerando o estado do sistema imunológico do
mesmo e a virulência do vírus (MIRANDA et al., 2013; SALIMI et al., 2016).

Os representantes do gênero alfavírus são de grande importância na

saúde pública, pois são responsáveis por causar várias doenças nos seres
humanos e animais e podem ser classificados em dois grupos distintos, tendo

como base a filogenia, distribuição geográfica e a doença clínica causada por
eles (LOPES et al., 2016; MOTA et al., 2016). O primeiro grupo é dos vírus

causadores de encefalites ou alfavírus do Novo Mundo, que causam uma
síndrome gripal e têm potencial para evoluir para condições neurológicas.

Estes são vírus presentes nas Américas e estão associados a encefalites
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graves e fatais, são eles: encefalite equina venezuelana (VEE), a encefalite
equina oriental (EEE), a encefalite equina ocidental (WEE) e os complexos

antigênicos de Madariaga. O segundo grupo de vírus são artritogênicos ou do
Velho Mundo (Europa, Ásia e África) e tem uma ampla distribuição, causando

mal-estar, erupção cutânea, doença articular/mialgia de longa duração e às

vezes incapacitante, como a febre Chikungunya (CHIKV) e febre Mayaro
(MAYV) (MOTA et al., 2016).
4.2.2.1 Febre Chikungunya
O Chikungunya vírus (CHIKV) é um vírus pertencente ao gênero

Alphavirus, família Togaviridae. Foi descoberto em 1952 durante um surto na

Tanzânia e é transmitido pela picada de mosquitos do gênero Aedes ssp
(BROUARD et al., 2008). O termo Chikungunya provém do idioma Makonde,

falado no norte de Moçambique e sul da Tanzânia, que significa "aquele que se
dobra", em que faz referência à postura do paciente, devido à artralgia,
principal sintoma da doença (LIMA-CAMARA, 2016).
e,

Os seres humanos se tornam o reservatório do vírus durante a epidemia

em

épocas

não

epidêmicas os

macacos,

roedores,

pássaros e

possivelmente outros vertebrados, servem como os principais reservatórios do

CHIKV (BROUARD et al., 2008; LIUMBRUNO, 2008; KANTOR, 2016;
PABBARAJUA et al., 2016). O ciclo de transmissão do vírus na África ocorre

entre primatas e mosquitos silvestres, como Aedes luteocephalus, A. furcifer e

A. taylori. No ano 2000, o vírus se disseminou por toda Ásia infectando milhões
de pessoas, onde o ciclo de transmissão se deu de homem a homem através

da picada de mosquitos infectados Aedes aegypti e em menor incidência, o
Aedes albopictus. Em dezembro de 2013, o CHIKV se disseminou pelo

hemisfério ocidental se tornando endêmico nas ilhas do Caribe, América
Central e América do Sul. Foi feita a análise genética dos vírus circulantes na
Ilha Reunión e observou-se uma mutação pontual e específica na proteína do
envelope (E1- A226V) desse vírus, que favorece sua capacidade de infectar o

mosquito A. albopictus, tornando-o o principal vetor do CHIKV nas áreas onde
o A. aegypti não está presente (LIMA-CAMARA, 2016).
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A infecção pelo CHIKV é caracterizada por sintomas como: febre,

artralgia severa, cefaleia e edemas, além de erupções cutâneas, epistaxe,
náuseas, vômito, rubor facial e fotofobia. Os sintomas podem desaparecer em

alguns dias, porém nos casos mais graves ele pode persistir por meses ou

anos. Isso ocorre porque o vírus pode permanecer nos tecidos das articulações
desenvolvendo uma resposta inflamatória prolongada. Análises sorológicas

durante epidemias mostraram que a infecção pode se apresentar assintomática
em alguns pacientes (BROUARD et al., 2008; KANTOR, 2016).

4.2.2.2 Febre Mayaro
O Mayaro virus (MAYV) (Alphavirus, família Togaviridae), foi isolado pela

primeira vez em Trinidad em 1954 e é um dos vírus que compõe o complexo
florestal Semliki. Foram descritos dois genótipos: o genótipo D, presente em

países onde o MAYV foi isolado, e o genótipo L, encontrado apenas no Brasil
(LEDNICKY et al.,2016; LLAGONNE-BARETS et al.,2016).

A transmissão ocorre através de vetores artrópodes principalmente

mosquitos da família Culicidae em particular do gênero Haemagogus, mas os
mosquitos do gênero Aedes spp., são eficientes na transmissão do MAYV, por
isso o vírus tem grande potencial de se emergir em áreas infestadas por este

vetor. O ciclo de transmissão é principalmente silvestre entre primatas e

mosquitos Haemagogus spp. Os reservatórios naturais de MAYV são
vertebrados silvestres, principalmente primatas não humanos, mas também

aves e répteis (LEDNICKY et al.,2016; LLAGONNE-BARETS et al.,2016;

MOTA et al.,2016). Surtos de infecção por MAYV em humanos podem ocorrer
quando aves ou vetores introduzem o vírus em áreas rurais com altas
densidades de Haemagogus e reservatórios potenciais (THOISY et al., 2003).

O MAYV causa a febre de Mayaro que se caracteriza por doença febril

aguda não fatal, dor de cabeça, dor epigástrica, mialgia, artralgia incapacitante,
erupção cutânea, calafrios, náuseas, fotofobia e vertigem. O período de
incubação varia de 7 a 12 dias, com um período transitório curto de viremia de

3-7 dias. Os sintomas duram de 2-5 dias exceto a artralgia - dor articular
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bilateral que se desenvolve durante a fase aguda da doença e pode ser
altamente

incapacitante,

afetando

os

pulsos,

tornozelos

e

pequenas

articulações das mãos e pés, muitas vezes apresentando junto a edema, que
pode persistir por vários meses em 50% dos pacientes. Este sintoma é

correlacionado à um aumento nas citocinas pró-inflamatórias (IL-13, IL-7 e fator
de crescimento endotelial vascular) (LLAGONNE-BARETS et al., 2016; MOTA
et al., 2016; VASCONCELOS e CALISHER, 2016). A mortalidade não é

associada à infecção por MAYV, no entanto causa morbidade significativa na
população devido à artralgia incapacitante (MOTA et al., 2016).

A febre de Mayaro é uma doença negligenciada das Américas tropicais,

onde é endêmica. Desde seu isolamento em 1954 houve vários surtos
esporádicos sendo a maioria no Brasil, com exceção do surto na Bolívia em

2007 com 12 casos relatados. Foram identificados anticorpos contra o vírus

nas Américas Central e Sul, Bolívia, Suriname, Guiana Francesa, Guiana,
Peru, Venezuela, Colômbia, Equador, Panamá, Brasil, além da Costa Rica,

Guatemala e México. Em 2000, o vírus foi isolado de um paciente em São

Paulo que tinha viajado para o Estado de Mato Grosso do Sul. Assim como
observado nos casos do CHIKV, os surtos de MAYV passam despercebidos
durante surtos de DENV. São estimados cerca de 1% dos casos na região

norte da América do Sul ser causada por MAYV (TERZIAN et al., 2015; MOTA
et al., 2016; AUGUSTE et al., 2015).

O diagnóstico de MAYV baseia-se em sorologia (ELISA, fixação do

complemento, inibição ou neutralização da hemaglutinação) e RT-PCR. A
sorologia só é possível após o 5° dia de sintoma, pois pode haver reação

cruzada com outros Alphavirus. Mesmo sendo encontradas altas taxas de

anticorpos contra o vírus em algumas comunidades rurais, o isolamento de
MAYV é difícil devido a curta duração de viremia (MOTA et al., 2016;
LLAGONNE-BARETS et al., 2016). O tratamento é basicamente sintomático e

nenhuma vacina esta disponível, portanto o controle vetorial é a forma mais
eficaz para diminuir a propagação do vírus (MOTA et al., 2016).
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4.2.3 Família Bunyaviridae
A família Bunyaviridae possui o maior número de arbovírus conhecidos,

com aproximadamente

305 tipos distribuídos

em

cinco

gêneros: os

Orthobunyavirus, Phlebovirus, Nairovirus e Hantavirus e são classificados de
acordo com características sorológicas, morfológicas e bioquímicas (HORNE e

VANLANDINGHAM, 2014). A maioria dos vírus é transmitida por artrópodes,
principalmente mosquitos e carrapatos, com exceção dos hantavírus que são
transmitidos por aerossóis de excremento de roedores e os Tospovirus que
infectam plantas (LOPES et al., 2014).

Os vírus pertencentes a esta família, contem genoma RNA de cadeia

simples, negativo e envelopado, com 80 a 120 nm de diâmetro (FIGUEIREDO,
2007; HORNE e VANLANDINGHAM, 2014). O RNA desses vírus consiste em
três segmentos (FIG. 6): o segmento grande (L) de sentido negativo, que

codifica o RNA dependente de RNA polimerase para transcrição e replicação;
O segmento de sentido negativo ou meio ambíguo (M), que codifica as

glicoproteínas virais Gn e Gc e uma proteína não estrutural (NSm) de função

desconhecida, desconfia-se que se trata do fator de virulência; e, por último, o

segmento pequeno (S), que codifica a proteína nucleocápsideo N e, em alguns
gêneros, uma proteína não estrutural (SNs) que pode funcionar na resposta
imune inata (HORNE e VANLANDINGHAM, 2014; NAVARRO et al., 2016).
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Figura 6 - Estrutura da partícula viral dos representantes da família

Bunyaviridae. O genoma é formado por três seguimentos: grande (L), médio
(M) e pequeno (S).

Fonte: Viralzone. Disponível:
http://viralzone.expasy.org/all_by_species/82.html- acessado 16/12/2016)
O gênero Orthobunyavirus contém vários patógenos humanos e animais,

incluindo os grupos Bunyamwera (vírus Maguari-MAGV), Califórnia (vírus

Guaroa-GROV) e Simbu (vírus Oropouche-OROV), que são transmitidos
principalmente por mosquitos (CASSEB et al., 2015). Vários vírus desta família
podem produzir doença leve ou severa em humanos e em animais, e por vezes

em ambas, incluindo doenças febris não específicas, encefalite e febre
hemorrágica (HORNE e VANLANDINGHAM, 2014).
4.2.3.1 Febre Oropouche
O Oropouche virus (OROV) (Orthobunyavirus, família Bunyaviridae)

(LUNA et al., 2016). Foi isolado pela primeira vez em 1955 em Trinidad e

Tobago. No Brasil, seu primeiro isolamento foi na década de 60, durante uma

epidemia de febre em Belém, estado do Pará, a partir do sangue de uma
preguiça (Bradypus trydactilus) capturada em uma área silvestre durante a
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construção da rodovia Belém-Brasília e de um lote de mosquitos Ochlerotatus
serratus

capturados próximo

à

mesma

área (NUNES

et al.,

2007;

VASCONCELOS e CALISHER, 2016). Quatro genótipos de OROV foram
descritos (I, II, III e IV), a partir de análises filogenéticas e evolutivas, sendo

todos presentes no Brasil (VASCONCELOS e CALISHER, 2016). O genótipo I
foi detectado em Trinidad, enquanto que o genótipo II circula no Peru, o III no
Panamá e o genótipo IV foi isolado em Manaus, estado do Amazonas (NUNES
et al., 2007).

A febre oropouche é uma das arboviroses mais frequente que causa

doença no Brasil, depois da dengue (LOPES et al., 2014). Seu ciclo de
transmissão pode ocorrer de forma silvestre e urbana. No ciclo urbano, o vírus

é transmitido entre indivíduos infectados e indivíduos sadios, através da picada

do mosquito Culicoides paraensis infectado. Este mosquito se multiplica

principalmente em áreas com acúmulo de material orgânico em decomposição
(NUNES et al., 2007) Com relação ao ciclo silvestre, o vírus é transmitido entre

preguiças, marsupiais, primatas e aves, que servem como hospedeiros pelo
mosquito Aedes (Ochlerotatus) serratus e Culex quinquefasciatus (LOPES et
al., 2014).

O OROV provoca uma doença com início súbito, apresentando febre

alta, cefaleia, dor retroocular, tonturas, fraqueza, mialgia e artralgia. Após a

infecção, ocorre um período de incubação que varia de 4 a 8 dias e os
sintomas podem durar de 4 a 5 dias (VASCONCELOS e CALISHER, 2016;
NAVARRO et al., 2016; WHO, 2016). Manifestações clínicas mais graves como

febre hemorrágica foram observadas em grandes epidemias e em alguns
pacientes o vírus foi isolado no líquido cefalorraquidiano, diagnosticado com
meningite asséptica (VASCONCELOS e CALISHER, 2016).

Os sítios epidêmicos da febre oropouche são restritos às áreas tropicais

das Américas Central e Sul (Brasil, Peru, Panamá e Trinidad), principalmente a
bacia amazônica. Em 2016, o Ministério da Saúde do Peru relatou 57 casos de
febre de oropouche, sendo a maioria deles em cidades localizadas na parte

norte da região de Cusco, que está situada na floresta amazônica (WHO,
2016). No Brasil, as epidemias mais importantes foram relatadas por duas
décadas - de 1960 a 1980 – onde milhares de pessoas foram infectadas, em

Belém (PA). A partir de 1980, o vírus se espalhou por todo território norte
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brasileiro (Amazonas, Amapá, Acre, Rondônia e Tocantins) e no estado do
Maranhão, no Nordeste, indicando seu potencial epidêmico. No ano 2000, uma
amostra do OROV foi isolada do macaco (Callithrix spp) no sudeste do país, no
estado de Minas Gerais (LOPES et al., 2014).

Foi feito um levantamento no estado do Acre, em 2004, onde foram

diagnosticados seis casos de OROV, em 357 amostras analisadas, e
aproximadamente 110 casos foram relatados no estado do Pará, em 2006. Já
durante 2008 e 2009, foram identificados mais 100 casos da doença em

Manaus (AM), o que provavelmente estes dados representam uma pequena

porcentagem real dos casos, já que as manifestações clínicas, normalmente
são leves e autolimitadas e os pacientes geralmente se recuperam

completamente após alguns dias, além de o diagnóstico poder ser facilmente

confundido com outras doenças agudas, como dengue e malária, que são
endêmicas nestas regiões (LOPES et al., 2014).
4.3 Arboviroses no Brasil
O Brasil contém uma extensão territorial de 8.514.215 Km2, com clima

tropical e população estimada em aproximadamente 206.081.432 habitantes,

no ano de 2016, com maior concentração nas regiões nordeste e sudeste do
país. Além disso, o país tem uma extensa região florestal no estado do
Amazonas e florestas no leste, sudeste e litoral sul do país. Existe ainda, uma
grande região pantanal, região de savana e uma região seca, estes

ecossistemas oferecem um ótimo ambiente para a proliferação de vetores para
diversos patógenos, que são mantidos os ciclos zoonóticos dos arbovírus
(FIGUEIREDO, 2007; LOPES et al., 2014; IBGE, 2016).

A ampla distribuição de vetores como Aedes sp. e Culex sp que são

insetos antropofílicos torna as doenças transmitidas por estes artrópodes um

problema de saúde pública, já que mais de 200 espécies de arbovírus foram

isoladas no Brasil, sendo aproximadamente 40 delas capazes de causar
doenças em seres humanos. Essas doenças causam grande impacto na

população, devido aos sintomas, em algumas vezes, por serem incapacitantes,
como as artralgias/ mialgias, síndrome de Guillain-Barré ou a microcefalia em
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bebês, gerando problemas econômicos e sociais no país (FIGUEIREDO, 2007;
LIMA-CAMARA, 2016). O controle destes vetores é o grande desafio para as

autoridades e para a população, devido à globalização mundial, ao
desmatamento e o crescimento populacional, além do aquecimento global, que

aumenta o potencial de distribuição destes vetores. (WEAVER e REISEN,

2010). Com relação ao A. aegypti, foi feita a liberação de mosquitos
geneticamente modificados ou infectados pela bactéria Wolbachia, porém
ainda não se sabe a eficácia do método (LIMA-CAMARA, 2016).

A incidência de doenças como dengue, zika e chikungunya tende a

aumentar caso os métodos de prevenção não sejam eficazes, seja pela
disponibilização de vacinas ou através do controle dos vetores. O surgimento

de grandes epidemias de doenças já circulantes no país, como a febre mayaro,
a febre oropouche, a febre do Oeste do Nilo, entre outras, com grande impacto
para a saúde pública, principalmente onde não há imunidade de rebanho,
também tende a aumentar (WEAVER e REISEN, 2010).

O Ministério da Saúde divulgou o levantamento de dados até a semana

epidemiológica (SE) 49 de 2016, em que foram confirmados 826 casos de

dengue grave e 8.116 casos de dengue com sinais de alerta com 609 óbitos,
com incidência maior na região do sudeste do país. Neste mesmo período

foram notificados 263.598 casos prováveis de febre de chikungunya, sendo

destes 145.059 confirmados e 159 óbitos, com maior incidência na região do
Nordeste (FIG. 7). A febre pelo vírus Zika acometeu 211.770 pacientes, sendo

confirmados 126.395 casos, com 6 óbitos e a região Centro-Oeste apresentou
maior taxa de incidência (FIG. 8). Com relação às gestantes, foram notificados
16.864 casos prováveis, sendo confirmados 10.769 através de critérios clínico-

epidemiológico ou laboratorial, com a confirmação de 2.228 casos para
microcefalia e/ou alteração do SNC sugestivos de infecção congênita e 187
óbitos confirmados para microcefalia e/ou alteração do SNC sugestivos de
infecção congênita.
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Figura 7 - Incidência (/100 mil hab.) de febre de chikungunya por município de

residência, até a Semana Epidemiológica 49, 2016. Observa-se maior
incidência na região nordeste com área em vermelho conforme o mapa.
Fonte: Boletim Epidemiológico, MINISTÉRIO DA SAÚDE (2016)
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Figura 8 - Incidência (/100 mil hab.) de febre Zika por município de residência,
até a Semana Epidemiológica 49, 2016. Observa-se maior incidência nos
pontos vermelhos e marrons na região centro-oeste, conforme mapa.
Fonte: Boletim Epidemiológico, MINISTÉRIO DA SAÚDE (2016).

Houve também casos de reemergência de infecção pelo vírus da febre

amarela, sendo registrados pelo Ministério da Saúde 15 casos em humanos
desde julho/2014 a dezembro/2016, principalmente na região Centro-Oeste do
Brasil, com 1 óbito confirmado (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016).

Outra grande preocupação com as arboviroses no Brasil é a adequação

dos métodos de diagnóstico, pois em sua grande maioria, as arboviroses

apresentam sintomas iniciais similares como, por exemplo, febre, cefaleia,

mialgia e erupção cutânea. No país a dengue é endêmica, o que pode causar
um

diagnóstico

clínico

errôneo

com

outras

arboviroses,

devido

às

sintomatologias semelhantes. Em alguns casos, devido às condições
socioeconômicas de determinadas regiões e mesmo dos indivíduos infectados,
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o diagnóstico baseia-se apenas nas observações clínicas e testes laboratoriais
inespecíficos, como o hemograma (MOTA et al., 2016). Além disso, alguns
testes sorológicos de diagnósticos para a detecção de dengue, por exemplo,
podem apresentar reação cruzada com outros arbovírus, dificultando ainda
mais o diagnóstico. Existem também técnicas de diagnóstico através da

detecção do RNA viral, pelo método de reação da cadeia da polimerase (PCR)
em espécimes obtidos na fase aguda da doença e que são mais eficazes
(LIMA-CAMARA, 2016; MOTA et al., 2016).

4.4 Arbovírus em Bancos de Sangue
Em 10 de dezembro de 2015, o Ministério da Saúde publicou uma nota

técnica nº 094/2015 (ANEXO 2) informando a necessidade dos Hemocentros
de aplicar critérios quanto às doações de sangue para as arboviroses, devido

ao risco de transmissão por transfusão, uma vez que estes vírus causam
viremia (Tabela 2) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016).

Para que ocorra a transmissão de um patógeno por transfusão o

indivíduo deverá estar em fase de viremia, o microrganismo deverá sobreviver

no sangue e derivados e ser capaz de infectar o indivíduo receptor (Tabela 2).
As

arboviroses

apresentam

todas estas características, portanto

são

consideradas um potencial de risco de transmissão aos receptores (PATY,
2013). Além disso, pelo sistema de triagem de doação de sangue, pacientes
com sintomas de doenças não podem doar sangue, mas como as arboviroses
podem

causar

infecções

assintomáticas,

os

pacientes

podem

estar

assintomáticos e virêmicos, o que poderia levar à transmissão viral pela
transfusão de sangue e/ou derivados (BROUARD et al., 2008).

Não se tem relato de infecção de transmissão por transfusão (TTI) de

sangue por CHIKV, porém é difícil diferencia - lá das infecções adquiridas por

vetores (SIMMONS et al., 2016). Além disso, há uma grande preocupação que

esta doença possa ser transmitida através de doação de sangue, devido ao
vírus ser altamente infeccioso e atingir altas taxas de replicação, níveis
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virêmicos elevados e apresentar-se muitas vezes assintomático (APPASSAKIJ
et al., 2014). Indivíduos assintomáticos podem apresentar carga viral > 1,0 x
108 cópias/mL, apresentando risco substancial para a TTI, sendo uma ameaça
para o indivíduo receptor (SIMMONS et al., 2016).

Gallian e colaboradores (2014), fizeram um estudo na ilha La Reunion,

na África, em 2006 implementando uma estratégia de prevenção TTI,

estimando o risco de contaminação por CHKV. Neste estudo, foram estudados

doadores de sangue virêmicos assintomáticos e pré-sintomáticos. Este modelo
assumia (i) uma proporção assintomática de 15%; (ii) a viremia com duração de

6 dias após o início dos sintomas; (iii) a média de 1,5 dias do início da viremia e

o início dos sintomas e (iv) na duração total de 7,5 dias de viremia em
pacientes assintomáticos. A detecção viral foi feita por testes de ácidos
nucléicos (NAT), e foi somada aos auto-relatos de sintomas febris pós-doação,

sendo acompanhado por até 72 horas. De 2.149 espécimes colhidos, quatro
foram positivos (1,0 x 104 a 2,0 x 108 cópias de genoma de CHIKV). As
amostras positivas foram de pacientes do sexo masculino e que não haviam

viajado anteriormente à coleta de sangue. Apenas dois dos pacientes positivos

apresentaram sintomas febris de 12 a 24 horas pós-doação. Portanto, neste
estudo a notificação pós-doação de síndromes febris somente teria

representado a detecção de 2 dentre os 4 pacientes, corroborando a

importância dos testes de detecção de arbovírus como o CHIKV em amostras
de doadores de sangue.
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Tabela 2 - Comparação de características de arboviroses que podem ser transmitidas por transfusão sanguínea.
Microrganismo
Família

Ácido Nucléico

Modo de
transmissão

Assintomático
(%)
Tempo de
incubação
(dias)

Manifestação
clínica

Manifestação
clínica grave

Dengue virus

Chicungunya virus

Zika virus

Yellow fever virus

West Nile virus

Mayaro virus

Faviviridae

Togaviridae

Flaviviridae

Flaviviridae

Flaviviridae

Togaviridae

RNA

Mosquitos (A.
aegypti, A.
Albopictus);
Transfusões de
sangue;
Transplantes de
órgãos; Congênita
e ao nascimento.

RNA

Mosquitos (A.
aegypti, A.
Albopictus);
Congênita e ao
nascimento.

RNA

Mosquitos (A.
aegypti, A.
Albopictus); Contato
sexual; Congênita e
ao nascimento;
transplante de
órgãos; e transfusão
sanguínea.

RNA

Mosquitos (H.
janthinomys e H.
albomaculatus), A.
aegypti e Sabethes

50-90

3-28

80

90

3-14

1-12

2-14

3-6

Febre alta,
cefaleia severa,
dor retroorbital,
dor muscular,
erupção cutânea,
manifestação
sangramento leve
(isto é,
sangramento do
nariz, petequias),
trombocitopenia,
leucopenia.

Febre, artralgia
severa, cefaléia e
edemas, além de
erupções cutâneas,
epistaxe, náuseas,
vômito, rubor facial
e fotofobia

Febre, cefaleia,
conjuntivite, dor
retroorbitária, dor
nas articulações, dor
muscular, erupção
cutânea,
trombocitopenia.

Encefalite,
meningoencefalite e
Síndrome de
Guillain- Barré

Febre
hemorrágica;
Doença
neurológica:
Síndrome de
Guillain- Barré e
encefalite

Artralgia debilitante,
miocardite, doença
ocular (uveíte,
retinite), hepatite
aguda, doença
renal, lesões
bulbosas graves;
Doença neurológica:
meningoencefalite,
mielite, paralisia do
nervo craniano.

RNA

Mosquitos (gênero
Culex);
Transfusões de
sangue;
Transplantes de
órgãos;
Congênita e ao
nascimento; Da
mãe para o bebê
durante a
amamentação

RNA

Mosquitos
(gênero
Haemagogus
spp e Aedes
spp)

Saint Louis
Encephalitis virus
Flaviviridae
RNA

Mosquitos (gênero
Culex,
principalmente o
Culex pipiens)

Oroupoche virus
Bunyaviridae
RNA

Mosquitos Culicoides
paraenses, Aedes
(Ochlerotatus)
serratus e Culex
quinquefasciatus

70 - 80

-

99

-

7-12

7-12

5-15

4-8

Febre, calafrios,
cefaleia, lombalgia,
mialgias
generalizadas,
prostração, náuseas
e vômitos.

Febre, dores de
cabeça, dores no
corpo, dores nas
articulações,
vómitos, diarreia,
erupção cutânea,
trombocitopenia

Cefaléia, dor
epigástrica,
mialgia,
artralgia,
erupção
cutânea,
calafrios,
náuseas,
fotofobia e
vertigem.

Febre e cefaleia

Febre alta, cefaléia,
dor retro-ocular,
tonturas, fraqueza,
mialgia e artralgia.

Insuficiência renal e
hepática,
hemorragia.

Encefalite,
meningite e
Síndrome de
Guillain- Barré

Artralgia
incapacitante

Encefalite,
meningite e
menigoencefalite

Febre hemorrágica e
doença neurológica.
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Microrganismo

Complicação na
transmissão
fetal

Notificação de
casos de morte
no Brasil/2016
Casos de
transmissão por
transfusão

Referências

Dengue virus

Nascimento
prematuro,
hemorragia
durante o parto,
morte fetal in
útero, aborto
espontâneo tardio,
sofrimento fetal
agudo, morte
neonatal.

Chicungunya virus

Encefalite,
hemorragias,
doença no
miocárdio, abortos
espontâneos.

Zika virus

Yellow fever virus

Morte fetal in útero,
restrição de
crescimento intrauterino, microcefalia,
danos cerebrais
graves, calcificações
intra-cranianas,
atrofia do nervo
óptico.

-

West Nile virus

Doença
neurológica:
coriorretinite,
anormalidades
cerebrais.

Mayaro virus

Saint Louis
Encephalitis virus

Oroupoche virus

-

-

-

609

159

6

2

-

-

-

-

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Não

LUBY, 1979;
LOPES et al., 2014;
CARBALLO et al.,
2016.

VASCONCELOS e
CALISHER, 2016;
NUNES et al., 2007;
NAVARRO et al.,
2016.

JIMENEZ et al.,
2016

JIMENEZ et al.,
2016

Legenda: (-) Informação não encontrada.

JIMENEZ et al.,
2016

MAY et al., 2010;
MINISTÉRIO DA
SAÚDE, 2016.

JIMENEZ et al.,
2016; PEARL et.
al., 2003

MOTA et al.,
2016
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Shang e colaboradores (2016) propuseram um modelo que pode ser

aplicado para vários arbovírus. Este estudo adaptou o modelo já utilizado para
avaliação de risco de TTI por DENV, utilizando o arbovírus Ross River virus
(RRV) que promete melhor eficácia e precisão apenas utilizando dados da

infecção pelo vírus, como a proporção de infecção sintomática e assintomática,

a duração da viremia em assintomáticos e a duração da viremia em présintomáticos para os casos sintomáticos. Observou-se que o risco médio é de

cem casos por um milhão, o que se compara ao resultado com modelo do
DENV.

Há casos de relatos de transmissão de DENV por transfusão em Hong

Kong, Cingapura e em Porto Rico onde foi feito um estudo de retrovigilância
(PATY, 2013). Bush e colaboradores (2016) realizaram uma pesquisa com

doadores de sangue em duas cidades brasileiras, Recife e Rio de Janeiro,
durante a epidemia de dengue em 2012, com intuito de investigar as taxas de

RNA viral transmitido nas doações e os sintomas clínicos da doença na

população transfundida. Com isso, foram observados que de 22 bolsas

contaminadas com DENV-4, 16 receptores eram susceptíveis, pois não tinham
marcadores de infecção por DENV-4 recente, porém apenas seis indivíduos
foram infectados por transfusão (taxa de transmissão 37,5%), apresentando
infecção assintomática. Foi estimado que 6,2% dos doadores adquiriram

infecção por DENV, sendo aproximadamente 0,54% dessas doações RNA

positivo. Também foi evidenciado que 88% dos doadores apresentaram
anticorpos IgG. O ensaio NAT utilizado pode detectar viremia em indivíduos

assintomáticos ou pré-sintomáticos aproximadamente 8 dias. Neste estudo,
então não houve associação entre doação e carga viral, sendo a carga viral

média de 200 cópias/ mL e os tipos de componentes sanguíneos (hemácias,
plasma e plaquetas) foram semelhantes entre os possíveis casos de
transmissão e não transmissão (SABINO et al., 2016).

Em 2009, no estado da Califórnia, Estados Unidos, houve uma suspeita

de TTI pelo vírus da febre amarela em doações de sangue de 89 militares que

tinham sido vacinados quatro dias antes da doação. Os produtos sanguíneos
(três amostras de plaquetas, duas amostras de plasmas congelados e uma
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unidade de glóbulos vermelhos) de seis militares foram transfundidos em cinco

pacientes. Um paciente de 82 anos morreu um mês após receber a transfusão
e estava em tratamento de um câncer terminal na próstata. Não foi realizada a

autópsia e nem análise de amostra post-mortem. Dos outros quatro

sobreviventes, um era recém nascido prematuro e não apresentava nenhuma
evidência

sorológica

e

os

demais

apresentaram

anticorpos

YFV-IgM

confirmados por teste de neutralização. No entanto, nenhum dos pacientes
transfundidos apresentou nenhuma anomalia ou sintomas da febre amarela.
Apesar disso, nenhum dos receptores eram candidatos adequados para a

vacinação de YF devido à idade ou ao estado imunitário comprometido. A partir
deste estudo, observou-se a importância de comunicar à instituição de sangue,
caso tenha sido vacinado por qualquer doença, pois mesmo a vacina contra

YF, por ser constituída de vírus vivo atenuado pode gerar uma viremia baixa,
com

risco

de

desenvolvimento

de

sintomas

graves

imunocomprometidas e com idade >60 anos (MAY et al., 2010).

em

pessoas

Na Polinésia Francesa ocorreu um surto de ZIKV em 2013-2014, onde

foram implantados alguns critérios para a doação de sangue, como a

implantação do teste de ácidos nucléicos (NAT), em que foram testadas

amostras de 1.505 doadores, sendo 2,8% dos doadores assintomáticos
detectáveis para o ZIKV (MUSSO et al., 2014).

A AABB (Associação

Americana de Bancos de Sangue) classifica o ZIKV como um agente de alto

risco de TTI, devido a altas taxas de indivíduos assintomáticos que a doença
apresenta (MUSSO et al., 2016). Em 2015, Porto Rico também vivenciou um

surto de ZIKV e o Food and Drug Administration (FDA) recomendou a
suspensão da coleta de sangue nas áreas onde havia transmissão pelo vírus

através de vetores, até que fosse implantada a triagem laboratorial das
doações de sangue ou métodos de inativação de patógenos, para garantir a

segurança do sangue (VASQUEZ et al., 2016). No Brasil, um receptor
transplantado de fígado, recebeu plaquetas de um doador que após 2 dias de

doação, apresentou quadro de doença febril, notificando o hemocentro. Foi
feito a análise de RNA ZIKV do sangue do doador e receptor sendo positivo

para ambos, assim como a análise de todo o genoma que foi registrado no
GeneBank (ZIKASPPH2015, número KU321639), indicando uma similaridade
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de 99,8% entre as sequências dos vírus obtidas do doador e receptor,
reforçando a TTI (BARJAS-CASTRO et al., 2016). O baixo número casos de
TTI nas áreas endêmicas, pode ser devido ao alto índice de infecções
assintomáticas ou a manifestação de sintomas leves. Portanto, para reduzir o

risco de TTI, a implantação do teste NAT seria importantíssimo, principalmente
em áreas endêmicas, já que o teste poderia detectar até mesmo casos de
janela imunológica (SETTZ, 2016).

Casos de TTI pelo vírus do Oeste do Nilo também foram relatados nos

Estados Unidos, a partir de 2002, onde foram evidenciados 23 receptores
infectados após a transfusão, em que 35% destes receptores foram

assintomáticos, 13 apresentaram meningoencefalite e dois apresentaram
doença febril e a taxa de mortalidade foi de 30 %.

Em 2003-2004, 540

amostras foram positivas para o RNA do WNV na Califórnia (PEALER et al.,
2003; STRAMER et al., 2005). Um estudo retrospectivo no Irã também

evidenciou que em 540 doações, 17,96% foram IgG WNV positivas pelo

método de ELISA (Ensaio Imunoenzimático) e 1,48% confirmado pelo ensaio
de imunofluorescência (IF) (AGHAIE et al., 2015).
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Desta forma, estes estudos mostram o risco da TTI de arbovírus. Mais

estudos são necessários para que os bancos de sangue se atentem às
doenças que podem ser transmitidas por transfusão, a fim de evitá-las seja por

triagem de doadores a partir de critérios de avaliação ou por triagem molecular
e sorológica (KAKAIA, 2006). Este estudo é fundamental para que possamos
nos atentar aos riscos silenciosos que a transfusão de sangue oferece. Devido
à extensão populacional, diversidade ambiental e clima tropical que o Brasil
possui, a proliferação de insetos vetores capazes de transmitir arbovírus é
favorecida no país.

Sabidamente,

as

arboviroses

oferecem

risco

de

transmissão

transfusional devido a curtos períodos de viremia assintomática que

apresentam. Os estudos de levantamento de contaminação de bolsas de
sangue com arbovírus somados aos modelos de riscos propostos por alguns
estudiosos podem ser eficazes quando utilizados em áreas endêmicas, assim
como a adoção de políticas de prevenção da proliferação dos vetores.

Diante do cenário epidemiológico, social, político e econômico vivido

hoje no Brasil e em outras regiões tropicais, é inevitável que epidemias
causadas pelas arboviroses ocorram, devido a inúmeros fatores, como o
crescimento populacional, mudanças climáticas e globalização mundial, que

favorece a importação de novos vírus e exposição da população. Portanto, o
crescimento global destas doenças desafia a medicina transfusional, sendo
necessário o preparo para as arboviroses endêmicas e importadas que são

capazes de causar grandes epidemias, isso abre discussões sobre a

necessidade do uso de novos testes sorológicos e moleculares e de
tecnologias de inativação de patógenos.
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