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RESUMO 

 

A dengue é uma doença complexa e multifatorial, encontrada principalmente nas 

regiões tropicais e subtropicais, com incidência global variando entre 50 a 100 

milhões de casos por ano. O agente etiológico, o vírus dengue (DENV), é um 

arbovírus do grupo B, assim designado porque a sua manutenção na natureza 

depende da transmissão para hospedeiros vertebrados, por vetores artrópodes 

hematófagos (Artrophod-Borne Vírus). São transmitidos aos humanos por 

mosquitos fêmeas do gênero Aedes, especialmente Aedes aegypti e Aedes 

albopictus. Os DENV são vírus de RNA fita simples, com polaridade positiva, 

tamanho aproximado de 11Kb e com uma única janela de leitura aberta.  É 

classificado na família Flaviviridae, gênero Flavivirus, sendo descritos quatro 

sorotipos distintos (DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4), sorologicamente 

semelhantes, mas com determinantes antigênicos específicos para cada 

sorotipo. Esse trabalho objetivou pesquisar os vírus dengue em culicídeos 

capturados no município de Natal-RN, Brasil, no período de janeiro a novembro 

de 2016. Foram analisados 137 pools de fêmeas das espécies Aedes aegypti, 

Aedes albopictus, Culex quinquefasciatus, Wyeomyia sp., Ochlerotatus 

scapularis e Haemagogus leucocelaenus. Cada pool foi analisado para detecção 

do material genético dos DENV, pela técnica de RT-PCR. A espécie Aedes 

aegypti foi a mais representada, com 72 pools analisados. O RNA foi detectado 

em 19,70% (27/137) dos pools. Nos distritos sanitários oeste e norte, houve a 

maior incidência de mosquitos coletados. Foi constatada a presença de dois 

sorotipos de dengue: o DENV-1 e o DENV-3, sendo o DENV-1, o sorotipo mais 

prevalente, detectado em 92,60% dos pools positivos (25/27), enquanto que 

DENV-3 foi detectado em apenas 7,40% (2/27). Os meses de fevereiro e abril 

foram os que tiveram um maior número de pools de mosquitos positivos para o 

DENV, ambos com 44,4% (12/27) do total de pools positivos. Essas informações 

possibilitaram o reconhecimento de áreas prioritárias para a realização de ações 

de controle da dengue em Natal-RN, bem como dos sorotipos circulantes no 

município no ano do estudo e revelaram a presença do DENV em outras 

espécies de culicídeos, sendo esse um achado pioneiro no município. 

Palavras-chave: Mosquitos. Vetores de dengue. Arbovírus. Distritos Sanitários. 



ABSTRACT 

Dengue is a complex and multifactorial disease, found mainly in tropical and 

subtropical regions, with a global incidence ranging from 50 to 100 million cases 

per year. Its etiologic agent is dengue virus (DENV), a group B arbovirus, so 

designated because its maintenance in nature depends on transmission to 

vertebrate hosts by hematophagous arthropod vectors (Artrophod-Borne Virus). 

They are transmitted to humans by female mosquitoes of the genus Aedes, 

especially Aedes aegypti and Aedes albopictus. DENVs are single-stranded RNA 

viruses with positive polarity, approximate size 11Kb and with a single open 

reading frame. It is classified in the Flaviviridae family, genus Flavivirus, and four 

serotypes (DENV-1, DENV-2, DENV-3 and DENV-4) are described, serologically 

similar, but with specific antigenic determinants for each serotype. This work 

aimed to investigate the dengue virus in culicidae captured in the municipality of 

Natal-RN, Brazil, from January to November, 2016. We analyzed 137 pools of 

females of the species Aedes aegypti, Aedes albopictus, Culex quinquefasciatus, 

Wyeomyia sp., Ochlerotatus scapularis and Haemagogus leucocelaenus. Each 

pool was analyzed for the genetic material of DENV by the RT-PCR technique. 

The species Aedes aegypti was the most represented, with 72 analyzed pools. 

RNA was detected in 19,70% (27/137) of the pools. In the western and northern 

sanitary districts, there was a higher incidence of mosquitoes collected. Two 

types of serotypes were detected: DENV-1 and DENV-3. DENV-1, the most 

prevalent serotype, was detected in 92,60% of the positive pools (25/27), while 

DENV- 3 was detected in only 7,40% (2/27). The months of February and April 

were the ones that had a greater number of mosquito pools tested positive for 

DENV, both with 44,4% (12/27) of the total positive pools. This information 

allowed the recognition of priority areas for dengue control actions in Natal-RN, 

as well as the serotypes circulating in the municipality during the year of the study 

and revealed the presence of DENV in other species of culicidae, a pioneer 

finding in the municipality. 

Keywords: Mosquitoes. Dengue Vectors. Arbovírus. Sanitary Districts. 
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1. INTRODUÇÃO 

A dengue é uma enfermidade complexa e multifatorial, encontrada nas 

regiões tropicais e subtropicais do mundo, com incidência global de 50 a 100 

milhões de casos por ano (WHO, 2016).  É uma doença infecciosa sistêmica de 

etiologia viral, causada pelo vírus dengue (DENV), transmitida aos vertebrados 

por mosquitos fêmeas da família Culicidae, sendo as espécies Aedes aegypti e 

Aedes albopictus consideradas os principais vetores da dengue (GUBLER, 2006; 

JANSEN et al., 2010; SIMMONS et al. 2012). A infecção com qualquer um dos 

quatro sorotipos pode apresentar quadros assintomáticos e sintomáticos. Os 

quadros clínicos variam desde uma síndrome febril leve não específica, 

conhecida como dengue clássica ou de febre do dengue (FD) a dengue, até a 

doença grave, subdividida em duas formas: a febre hemorrágica da dengue 

(FHD) e a síndrome do choque da dengue (SCD) que podem ser fatais 

(GUZMAN e ISTÚRIZ, 2010; TEIXEIRA et al. 2013).  

Na natureza a transmissão do DENV pode ocorrer no ciclo silvestre entre 

primatas não humanos, veiculado por artrópodes hematófagos; e no ciclo 

urbano, por artrópodes hematófagos para humanos. Entre os artrópodes pode 

ocorrer pela via transovariana, em que o vírus infecta os ovos produzidos pelas 

fêmeas dos mosquitos infectadas, que geram descendentes infectados 

(LOURENÇO-DE-OLIVEIRA, 2015).  

A dengue é a doença infecciosa tropical, de transmissão vetorial, mais 

importante após a malária (GUBLER, 1998), atingindo, predominantemente, 

regiões tropicais da Ásia, Oceania, Austrália, África e as Américas. Áreas 

subtropicais e temperadas também estão sob risco da introdução e propagação 

dos vírus durante o verão (LINDENBACH et al. 2007), pois nesse período, em 

que há uma maior facilidade de reprodução dos mosquitos vetores. Nesse 

período e as condições ambientais são propícias para a proliferação dos 

mosquitos que atingem elevadas taxas de densidade populacional, bem como 

para a replicação viral no vetor, no clima quente e úmido. (SEVERSON et al. 

2004; CLEMONS et al. 2010; VEGA-RÚA et al. 2015).  

O DENV é classificado como Arbovírus do grupo B, termo que significa 

vírus transmitido por artrópodes hematófagos, derivado do inglês Artrophods-
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borne vírus.  Os vetores são infectados ao fazerem repasto sanguíneo em um 

hospedeiro vertebrado portador da infecção na fase de viremia. Após um período 

de incubação extrínseco de oito a dez dias, o vírus se replica no intestino do 

inseto e daí se dissemina pela hemolinfa, ovários e glândulas salivares, de onde 

é transmitido pela saliva para vertebrados susceptíveis (LOURENÇO-DE-

OLIVEIRA, 2015).  

O vírus da dengue pertence à família Flaviviridae e ao gênero Flavivirus, 

tendo sido descritos 4 sorotipos para DENV (DENV-1, DENV-2, DENV-3 e 

DENV-4) (SANTOS et al. 2015). Eles se apresentam sorológica e geneticamente 

semelhantes, mas cada um deles possui determinantes antigênicos específicos 

(WHITEHEAD et al. 2007; DRUMOND et al. 2013). A infecção com um sorotipo 

confere proteção específica ao longo da vida contra aquele sorotipo, mas não 

impede a infecção pelos outros três sorotipos (RODRIGUEZ-ROCHE e GOULD, 

2013). 

A dengue é uma doença endêmica com os vírus circulando em mais de 

110 países. Estima-se que 100 milhões os casos da dengue clássica e meio 

milhão de casos de doença hemorrágica, ocorram anualmente, resultando em 

25 mil mortes ao redor do mundo (WU et al. 2010; BHATT et al. 2013 e WHO, 

2016). Cerca de 3,9 bilhões de pessoas vivem em áreas de risco para esta 

doença, principalmente a população urbana (GUBLER, 2011; WHO, 2016), 

sendo hospedeiros em potencial, que residem em mais de 50 países, de climas 

tropical e subtropical (BRICKS, 2004).  

Nas décadas de 50 e 60, não houve relatos de mosquitos vetores da 

dengue no Brasil, graças a uma campanha de combate ao vetor da Febre 

Amarela que englobou os países da América Central e do Sul (RIGAU et al. 

1998), sendo a dengue considerada erradicada. Na década de 1970, a partir de 

Salvador na Bahia, o A. aegypti foi reintroduzido no Brasil, de onde se espalhou 

para todo o país e para os países vizinhos, e essa nova infestação não pode ser 

eliminada (TAUIL, 2001; 2002).  

Ainda no contexto atual, a prevalência da doença está intimamente 

relacionada aos determinantes de ordem socioeconômica, pois a dengue pode 

ser considerada um subproduto da urbanização acelerada, sem planejamento, 
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característica dos centros urbanos de países em desenvolvimento. Outros 

determinantes da doença são as migrações, viagens aéreas, deterioração dos 

sistemas de saúde, ausência de um tratamento etiológico específico, a falta de 

uma vacina eficaz, o grande fluxo populacional entre localidades clima propício 

ao desenvolvimento dos vetores (MACIEL et al. 2008). 

A dengue causa impacto a saúde pública do país, incluindo o Estado do 

Rio Grande do Norte. Assim, o conhecimento da dinâmica local da doença se 

torna cada vez mais necessário, tendo em vista que anualmente há casos da 

doença sob todos os espectros clínicos. Apesar dos esforços mútuos de muitos 

cidadãos, órgãos de saúde, centros de pesquisas e universidades, o DENV 

circula no nosso Estado desde o ano de 1994, onde causou várias epidemias. 

Passados mais de 20 anos, a população potiguar ainda convive com a doença 

que ainda se apresenta com um perfil endêmico (BARBOSA et al. 2012).  

Diante disso, este trabalho teve como objetivo pesquisar o vírus dengue 

em Culicídeos no município de Natal-RN, Brasil, no período de janeiro a 

novembro de 2016. Nossa contribuição vai se somar aos trabalhos já existentes 

sobre a temática, no sentido de gerar novos conhecimentos que permitam a 

definição de políticas públicas mais eficazes para o controle da doença.  

 

1.1 Breve Histórico da Dengue  

 

Não há um consenso sobre quando a dengue apareceu pela primeira vez 

em populações humanas, principalmente por causa da semelhança dos 

sintomas com os de outras arboviroses, dificultando o diagnóstico clínico 

(HOLMES e TWIDDY, 2003). Os primeiros relatos de sintomas similares aos da 

dengue vêm de uma enciclopédia médica chinesa, publicada pela primeira vez 

durante a Dinastia Chin (265 a 420 d.C) e editada em 610 d.C, na Dinastia Tang 

e novamente, em 992 d.C, na Dinastia Sung do Norte (NOBBUCHI, 1979).  

Há também relatos nas Índias Ocidentais, no século XVI, porém sem um 

quadro clínico detalhado, sendo difícil atribuir com convicção à dengue. Segundo 

Gubler (1998), a doença foi chamada de “água envenenada” pelos chineses por 
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pensarem que, de alguma forma, estaria conectada com insetos voadores 

associados à água. 

As primeiras suspeitas de dengue nas Américas foram relatadas em 1635, 

em Martinica e em Guadalupe, no Caribe; e, em 1699, no Panamá, com a mesma 

limitação de diagnóstico dos tempos anteriores (HALSTEAD, 2008). Os eventos 

de melhor documentação na literatura, no período que antecedeu a identificação 

dos vírus, foram os da ilha de Java, em Jacarta, na Indonésia; e na cidade do 

Cairo, no Egito, em 1779; e, em 1780, na Filadélfia e Pensilvânia, nos Estados 

Unidos (MARINEZ-TORRES, 1990; LINDENBACH et al. 2007). 

Em 1789, Benjamin Rush relatou o primeiro caso conclusivo da doença 

que denominou como "febre quebra ossos", ” devido à prostração e artralgia 

intensa causada (BRASIL, 1999). Posteriormente foi utilizado o termo “dunga” 

numa epidemia em Cuba, em 1827, que logo foi substituído por dengue 

(GUBLER,1997; HALSTEAD, 1980). Entretanto, o termo “dengue” só foi 

introduzido na literatura médica entre os anos de 1827 e 1828 durante a 

epidemia que ocorreu no Caribe, sendo observada, na sintomatologia, exantema 

e artralgia (FARIA, 2010). 

A transmissão do vírus da dengue pelo mosquito A. aegypti foi descrita 

pela primeira vez por Bancroft, em 1906, e posteriormente confirmada por 

Cleland e colaboradores, em 1918, ao testarem em voluntários a capacidade de 

transmissibilidade dos DENV pelos mosquitos Culex fatigans e A. aegypti, 

obtendo resultado positivo apenas com o último (CLELAND et al., 1919). 

Também em 1906, foi constatada a etiologia viral da doença, quando 

Ashburn e Craig encontraram um agente infeccioso filtrável em sangue humano 

(ASHBURN e CRAIG, 1907). Em 1926, o grupo liderado por Siler, e 

posteriormente Simmons et al. (1931), conseguiram transmitir a doença para 

voluntários e estabeleceram o período de incubação em mosquitos (SANTOS, 

2015). Mas, somente após o isolamento e a caracterização do vírus da dengue, 

durante a Segunda Guerra Mundial, foi possível atribuir os surtos passados aos 

vírus da dengue (HALSTEAD, 2008). 
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Embora a não resolução da árvore filogenética dos flavivírus dificulte a 

reconstrução precisa da origem dos vírus da dengue, algumas inferências 

podem ser feitas (HOLMES e TWIDDY, 2003). Como há a presença dos quatro 

sorotipos infectando seres humanos e macacos da Ásia e, em particular, na 

posição filogenética das cepas silvestres asiáticas (WANG et al., 2000), sugere-

se que o vírus tem uma origem asiática e não africana, havendo uma forte 

evidência de que o vírus da dengue era originalmente um vírus de macaco e que 

a transmissão de espécies cruzadas para humanos ocorreu independentemente 

nos quatro sorotipos (HOLMES e TWIDDY, 2003). Posteriormente, esses 

mesmos vírus foram introduzidos em aldeias, iniciando assim o ciclo urbano da 

doença (MARCONDES e TAUIL, 2011). 

Os primeiros isolamentos dos DENV em camundongos, em 1943, por 

Kimura e Hotta, e por Sabin e Schlesinger, em 1944, resultando no isolamento 

designados DENV-1 e DENV-2. Na década de 1950, Hammon e colaboradores 

isolaram mais 2 sorotipos (DENV-3 e DENV-4) durante a epidemia de dengue 

hemorrágica ocorrida em Manila (Filipinas), em 1956 (SANTOS, 2015). 

 

1.2 Os Agentes Etiológicos da Dengue 

 

1.2.1 Taxonomia dos vírus Dengue 

 

 Taxonomicamente, os DENV, não têm o táxon “ordem” conhecido. 

Pertencem à família Flaviviridae e ao gênero Flavivirus. A família Flaviviridae 

engloba quatro gêneros, que são: Flavivirus, Hepacivírus, Pegivirus e Pestivirus 

(ICTV, 2017) (Figura 01). 

Os flavivírus estão compreendidos em um grande gênero de importância 

médico-epidemiológica. Eles são os principais vírus transmitidos por artrópodes, 

tais como: Dengue (DENV), Vírus da Febre Amarela (YFV), Vírus Zika (ZIKV), 

Vírus do Nilo Ocidental (WNV), Vírus da Encefalite do Carrapato (TBEV), Vírus 

da Encefalite Japonesa (JEV), Vírus da Encefalite de Saint Louis (SLEV) dentre 

outros, sendo o vírus dengue, atualmente, um dos patógenos mais significativos 
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dentre os arbovírus, uma vez que a dengue tornou-se a arbovirose de maior 

importância médica no mundo, sendo encontrada em regiões tropicais e 

subtropicais do globo (BURKES e MONATH, 2001 e BHATT et al. 2013).  

Figura 01 - Árvore filogenética do gênero Flavivirus com base na análise filogenética de proteínas 

NS1 de diferentes flavivírus. 

 

FONTE: (Adaptado de SONG et al. 2016). 

 

 

1.2.2 Estrutura viral dos vírus dengue 

 

Os vírion dos DENV são partículas esféricas, que mede entre 40 a 50 nm 

de diâmetro, envolvida por um envelope lipopolissacarídico (GUZMAN et al. 

2010) (Figura 02). Quanto ao seu material genético, apresentam-se como vírus 

de RNA de fita-simples, com polaridade positiva (de mesma direção do RNA 

mensageiro), com um genoma de aproximadamente 11Kb (SANTOS, 2015).  
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Figura 02 - Estrutura dos DENV: 02 a) Micrografia eletrônica da partícula viral dos vírus dengue; 

b) Micrografia em 3D da partícula viral dos vírus dengue mostrando os três domínios da proteína 

do envelope. 

 

 

FONTE: (Adaptado de YU et al. 2009). 

 

Além dessas características, os DENV, por serem flavivírus, têm na 

extremidade 5’ do genoma, um cap, mas não apresenta a cauda poli (A) na 

extremidade 3’. Possui ainda duas regiões não traduzidas (UTRs), localizadas 

nas regiões 5´e 3´ e apenas uma única janela de leitura aberta (ORF) 

(LINDENBACH et al. 2007 e BRAND et al. 2017).  

A região codificadora do genoma é flanqueada por regiões não-

codificantes (NC*) de aproximadamente 450 e 100 nucleotídeos, 

respectivamente. A porção 5´NC do RNA viral, onde há a presença do Cap 

5´terminal, é altamente conservada entre os diferentes sorotipos de DENV; e, a 

3’NC, que, apesar de não possuir a poliadenilação (cauda Poli-A), tem um 

arranjo de nucleotídeos terminal muito conservado, cujo papel é “sine qua non” 

para a síntese de RNA viral (LODEIRO et al., 2009), além de direcionar os 

processos de tradução, replicação e empacotamento viral (LINDENBACH et al., 

2007). 

A estrutura dos vírus dengue foi solucionada através de uma combinação 

de microscopia crioeletrônica, que permitiu visualizar melhor a partícula viral, 

juntamente com uma reconstrução de imagens e cristalografia de raio-X (BYK e 
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GAMARNIK, 2016).  A partícula viral compreende o envelope (E), o qual é um 

cerne eletrodenso cercado por uma bicamada lipídica, onde duas proteínas virais 

transmembranares (prM/M e a E), formando as espículas do envelope, as quais 

têm função na adsorção do vírus às células hospedeiras, bem como na fusão 

entre o envelope viral a membrana do endossomo, após a entrada do vírus na 

célula. Envolto pelo envelope, está um nucleocapsídeo (NC), formado por uma 

cópia de uma fita simples de RNA, envolvida por um complexo de múltiplas 

cópias de proteínas, que compõem o capsídeo (C) (ZHANG et al. 2003; BYK e 

GAMARNIK, 2016). 

A partir do genoma viral, é codificada uma única poliproteína, que após a 

clivagem, pós-traducional por proteínas de origem celular e viral, dá origem a 

dez proteínas, sendo três estruturais e sete não-estruturais (LINDENBACH et al. 

2007 e MEDEIROS, 2009). As proteínas estruturais, codificadas a esquerda da 

ORF, na porção aminoterminal são: a do capsídeo (C), a de membrana (M) e as 

glicoproteínas do envelope (E). E as sete proteínas não estruturais (NS), 

codificadas a direita da ORF, na porção carboxiterminal são: NS1, NS2A, NS2B, 

NS3, NS4A, NS4B e NS5) (GUZMAN et al. 2010 e SANTOS, 2015) (Figura 03). 

 

Figura 03 - Representação esquemática do genoma dos Flavivírus. 

 

 

FONTE: (Adaptado de Santos, et al. 2015). 

A proteína C dos vírus dengue é uma proteína de caráter alcalino, 

necessária para a montagem da partícula viral. Está diretamente envolvida na 
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encapsidação adequada do genoma, resultando em uma estrutura icosaédrica, 

com uma única cópia da molécula de RNA viral (NADUGALA et al. 2017).  

A glicoproteína pré-M (prM) estabiliza a proteína E (envelope). Após a 

clivagem da pré-M, dá origem a proteína M, a qual é originada durante o 

processo de maturação viral.  Essa proteína é sintetizada na forma imatura e 

sofre processamento pós tradução durante sua passagem pelo Golgi, sendo 

clivada para dar origem à proteína M, presente nas partículas virais maduras. Há 

a liberação do vírus pela célula, e a proteína estrutural M ancora-se ao envelope 

viral.  

A glicoproteína E é a principal componente do envelope viral do vírus 

dengue. Ela mostra-se o antígeno mais importante, configurando-se como o 

principal alvo do sistema imunológico. Está diretamente associada à 

imunogenicidade das cepas virais, além de participar do processo de adsorção 

e penetração dos vírus nas células hospedeiras, também participa diretamente 

do processo da fusão do envelope viral com a membrana do endossoma, 

formado por endocitose mediada por receptor. Essa glicoproteína é o principal 

componente antigênico do envelope viral, uma vez que induz a produção de 

anticorpos neutralizante contra o vírus dengue (HENCAL et al. 1990; RICE, 1996; 

WEI et al. 2003; HEINZ e STIANY, 2012; TSAI, 2012). Ela se apresenta de forma 

dimérica, e cada unidade monomérica é composta de três domínios: I, que forma 

uma estrutura barril beta; II que se projeta na superfície do vírus e o III, que 

mantêm uma conformação semelhante à imunoglobulina e está envolvido na 

interação com os receptores celulares para a entrada do vírion na célula 

(SOUSA, 2015; LINDENBACH et al. 2007). 

 As proteínas não estruturais são essenciais para a replicação viral e são 

amplamente conservadas em todos os sorotipos dos DENV (DALRYMPLE et al. 

2015). A proteína NS1, é uma lipoproteína que carrega lipídios em sua forma 

secretora. Acredita-se que tenha muitas implicações na patogênese da doença, 

uma vez que as lipoproteínas são importantes nas vias de coagulação e estão 

associadas à inflamação vascular (ADIKARI, 2016). A proteína NS2A, 

hidrofóbica está envolvida na replicação viral e montagem dos vírions, e também 
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interfere a resposta imune do hospedeiro contra o vírus (KHROMYKH et al. 2001 

e XIE et al. 2015).  

A proteína NS2B, atua como um cofator para ativação de NS3 e para a 

sua atividade de serino-protease; também pode ter atividade desestabilizadora 

da membrana alterando a sua permeabilidade e formando um complexo estável 

com NS3, atuando como cofator na atividade proteolítica de clivagem das 

proteínas não estruturais (FALGOUT et al. 1991 e LEÓN- JUÁREZ et al. 2016). 

A proteína NS3 possui diversas funções como atividade enzimática, que é uma 

serino-protease, RNA helicase, NTPase e ligação ao RNA, associadas à 

replicação do vírus. A proteína NS3 requer interações específicas com outras 

proteínas, codificadas pelo vírus ou pela célula hospedeira para regular essas 

diferentes atividades biológicas (CUI et al. 1998; LI et al. 1999 e YUSOF et al. 

2000). 

 A proteína NS4A e a NS4B são hidrofóbicas e estão envolvidas no 

processo de replicação viral, além de inibirem a sinalização do interferon 

(LINDENBACH et al. 2007). NS4B parece modular a replicação do vírus da 

dengue através da sua interação com a proteína NS3 (UMAREDDY et al. 2006).  

E a proteína NS5 é a maior proteína, bastante conservada (com 

identidade de sequência de aproximadamente 70% entre os quatro sorotipos), e 

desempenha diversas funções, tais como atividade de metiltransferase (MTAse) 

e de polimerase RNA dependente (RdRp). Ela possui dois domínios: um metil-

transferase (MTase) na sua extremidade amino-terminal, e um domínio que 

funciona como RNA polimerase RNA-dependente (RdRp) na extremidade 

carboxiterminal (LINDENBACH et al. 2007; LIM et al. 2015 e EL SAHILLI e 

LESCAR, 2017). Além desse fundamental papel, na replicação do genoma viral, 

a proteína NS5 também pode reduzir a resposta do interferon no hospedeiro, 

através da interação com o transdutor de sinal e ativador de transcrição 2 

(STAT2), ou ainda, modulando o splicing do RNA na célula hospedeira 

(ASHOUR et al. 2009 e DE MAIO et al. 2016). 

 Vale salientar que as células do sistema mononuclear fagocitário mostram 

ser os alvos mais importantes no processo de replicação dos vírus em indivíduos 

infectados (RODENHUIS-ZYBERT et al, 2010; MONTEIRO, 2015). Todavia, 
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segundo Araújo et al. 2009, utilizando-se de técnicas de imunohistoquímica, foi 

detectada a presença de partículas virais no coração, cérebro, baço, rim, pulmão, 

medula óssea e fígado em indivíduos que foram a óbito, tendo como causa morte 

comprovada a dengue. De acordo com esses dados, existe uma variedade de 

células permissivas aos DENV, indicando que o vírus deve se ligar a receptores 

de superfície celular onipresente, ou até mesmo explorar múltiplos receptores 

para mediar a infecção. Desde os anos 1990, vários candidatos a receptores, e 

/ ou fatores de ligação, foram identificados, o que sugere que os DENV são 

capazes de utilizar moléculas múltiplas para entrar na célula (RODENHUIS-

ZYBERT et al. 2010). 

 

1.2.3 Biossíntese viral dos vírus Dengue 

 

A biossíntese viral dos DENV ocorre segundo a estratégia de replicação 

dos vírus da classe IV, descrita por Baltimore (1971), cujos vírus são de RNA de 

cadeia simples de sentido positivo. Após a adsorção à superfície extracelular do 

hospedeiro, o vírus penetra a célula através de um processo denominado 

endocitose mediata por clatrinas, formando-se uma vesícula ou endossomo 

contendo as partículas virais no seu interior. A medida que essa vesícula se 

aproxima do núcleo sofre acidificação, atingindo o pH ideal para haver a 

mudança conformacional da glicoproteína E do envelope, com a exposição do 

peptídeo de fusão que promove a fusão entre envelope viral e a membrana do 

endossomo, liberando os nucleocapsídeos virais no citoplasma da célula 

hospedeira (CHU e NG, 2004; ARAÚJO e SCHATZMAYR, 2015 e DAEP et al. 

2015).  

O processo seguinte é o desnudamento com quebra do capsídeo e 

liberação do genoma viral no meio intracelular, podendo seguir dois destinos 

diferentes: ser transportado para o retículo endoplasmático (RE) onde é 

traduzido em uma poliproteína, ou ser convertido em um RNA de sentido 

negativo que servirá de molde, a partir do qual, são sintetizadas as cópias de 

RNA de sentido positivo.  
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Após a tradução na poliproteína, ocorre a clivagem para dar origem as 

respectivas proteínas estruturais e não estruturais, seguidas de seus 

dobramentos, obtendo suas conformações tridimensionais e funcionais, as 

proteínas NS iniciam a replicação do genoma viral (CLYDE et al. 2006). O RNA 

recém-sintetizado é subsequentemente empacotado pela proteína C, formando 

o nucleocapspídeo. As proteínas prM e E formam heterodímeros que são 

orientados para o lúmen do retículo endoplasmático, onde se dá o processo de 

montagem, sendo as partículas virais imaturas formadas por brotamento da 

membrana da organela, onde estão inseridas tais proteínas, de onde o vírus 

sintetiza o seu envelope. (VAN DER SCHAAR et al. 2007) (Figura 04). 

 

Figura 04 - Representação esquemática da biossíntese viral dos vírus dengue. 

 

 

FONTE: (Adaptado de RODENHUIS-ZYBERT et al. 2010). 
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1.3 Vetores Dengue e outros insetos da família Culicidae 

 

Os vetores associados a dengue são animais que pertencem ao maior filo 

do reino animal: Arthropoda, sendo os únicos que apresentam exoesqueleto 

quitinoso. E, nesse filo, encontra-se a classe Insecta, que dentre outras, possui 

a ordem Diptera, subordem Culicomorpha e a família Culicidae (FORATTINI e 

MASSAD, 1998; RAFAEL, 2012).  

Os insetos dessa família, conhecidos também como mosquitos, 

pernilongos, muriçocas ou carapanãs, quando adultos, são alados, possuem 

pernas e antenas longas com os machos tendo comportamento alimentar 

fitófago (alimentando-se de seiva das plantas) e as fêmeas, hematófagas 

(alimentando-se de sangue de vertebrados). Quanto as fases imaturas, estas 

apresentam-se aquáticas. O ciclo biológico dos mosquitos, como por exemplo, 

os do gênero Aedes, compreende as seguintes fases (Figura 05): ovo, larva (com 

quatro estádios), pupa e adulto, apresentando-se, portanto, como holometábolos 

(NAVARRO et al. 2010; FINKLER, 2012). 

 

Figura 05 - Representação esquemática do ciclo de vida dos mosquitos do gênero Aedes. 

 

 

FONTE: (Adaptado de HOOP e FOLEY, 2001). 
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Nessa família, os mosquitos agrupam-se em duas subfamílias: Culicinae 

e Anophelinae, ambas de importância médica. O comportamento alimentar das 

fêmeas dos culicídeos anautógenos precisa de alimentação sanguínea para o 

amadurecimento dos ovaríolos imprescindível para a postura dos ovos, e em 

geral, as fêmeas, que podem realizar múltiplos repastos sanguíneos, realizam 

uma oviposição, a cada repasto (BARATA et al. 2001).  

A subfamília Culicinae é a maior subfamília, compreendendo 11 tribos e 

112 gêneros e mais de 3.547 espécies (HARBACH, 2016 e GAFFIGAN et al. 

2016). Possui espécies transmissoras de patógenos, tais como helmintos 

(causadores da filariose), protozoários (causadores da malária) e arbovírus 

(causadores da dengue, zika, chikungunya, febre amarela, dentre outras) 

(FINKLER, 2012). 

A capacidade de adaptação dos culicídeos ao meio antrópico é a razão 

pela qual essa família tem um grande sucesso evolutivo, permitindo a esses 

insetos vetores viver em meio a ambientes antropizados (GUEDES, 2012). Como 

vetores confirmados dos DENV no Brasil, tem-se os mosquitos das espécies 

Aedes aegypti e Aedes albopictus. No entanto, o Culex quinquefasciatus vem 

sendo atualmente incriminado como possível transmissor dos DENV (LEQUIME 

e LAMBRECHTS, 2017). 

 

1.3.1 O Aedes aegypti e Aedes albopicuts 

 

A espécie Aedes (Stegomyia) aegypti (L. 1762) é um mosquito de 4 a 7 

milímetros de comprimento, tendo os adultos escamas brancas na superfície 

dorsal (superior) formando um desenho em forma de lira (CARPENTER e LA 

CASSE, 1955) (Figura 07a). Característico do subgênero Stegomyia, as 

espécies de Aedes são, frequentemente ornamentadas, com manchas, faixas ou 

desenhos de escamas claras, branco-prateadas (CONSOLI e LOURENÇO-DE-

OLIVEIRA, 1994). É originária da África, mais especificamente, da região da 

Etiópia, e foi descrita pela primeira vez no Egito. Foi introduzida no Brasil pela 

primeira vez no período colonial.  
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Aedes aegypti é uma espécie de hábitos diurnos (crepusculares), e 

encontra-se associada a ambientes urbanos e suburbanos, onde há elevada 

concentração populacional humana e de residências associadas a criadouros 

artificiais e a falta de cuidados para com a sua profilaxia (RUIZ, 2015). Esses 

mosquitos se dispersaram para fora de sua área zoogeográfica, adaptando-se 

às condições de outras regiões, incluindo o Brasil, o qual oferece condições 

propícias para sua proliferação (CONSOLI e LOURENÇO-DE-OLIVEIRA, 1994). 

O A. aegypti é a principal espécie transmissora dos quatro sorotipos do 

vírus dengue, mas também de outras arboviroses em evidência em todo o Brasil, 

como zika e chikungunya (DOS SANTOS, 2017 GUBLER, 2002; HONÓRIO et 

al. 2015; LORENÇO-DE-OLIVEIRA et al. 2002). Tem um comportamento 

alimentar antropofilico e uma grande eficácia na transmissão do vírus (GUBLER, 

1998). Alimenta-se mais de uma vez entre duas oviposições sucessivas, 

especialmente quando perturbado antes de estar totalmente ingurgitado. Essa 

característica, de múltiplos repastos, aumenta a possibilidade de se infectar e 

transmitir o vírus (BARATA et al. 2001). 

Não só a espécie A. aegypti, mas os Aedes do subgênero Stegomyia 

desenvolvem-se em criadouros do tipo recipiente, sejam naturais (buracos em 

árvore, bromélias, internódios de bambu) ou artificiais (tampas de garrafa, região 

interna de pneus, garrafas abertas, vasos de planta sem areia, dentre outros). 

Nesses locais os ovos são depositados fora da água, nas paredes internas e 

úmidas dos recipientes, ficando os ovos, em média, 10 mm acima da coluna 

d´água, podendo deixar um anel de ovos acima da mesma (Figura 06). Os ovos 

são capazes de se manter viáveis por longos períodos, mesmo em condições 

desfavoráveis de dessecação (CONSOLI e LOURENÇO-DE-OLIVEIRA,1994; 

CDC, 2007). 

Outra característica que faz do A. aegypti ser uma espécie bem adaptada 

é a sua elevada habilidade de resiliência, rapidamente recuperando-se após os 

distúrbios ambientais, como por exemplo, as secas e intervenções humanas de 

medidas de controle, o que torna difícil sua eliminação (GUBLER, 1998). 

A espécie Aedes (Stegomyia) albopictus, também conhecido como 

“mosquito tigre asiático”, apresenta elevada semelhança com A. aegypti, se 
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diferenciando dela por apresentar uma faixa longitudinal de escamas branco-

prateadas na área mediana do escudo dorsal (PATSOULA et al. 2006) (Figura 

07b). É uma espécie diurna, mordaz e agressiva, mostrando-se um mosquito 

invasor, nativo da Ásia, que expandiu seu alcance em todo o mundo. É 

considerado uma ameaça à saúde pública, pois é um vetor competente de vírus 

de importância médica, incluindo dengue, chikungunya e zika (CHUCHUY et al. 

2018). É nativa do sudeste asiático e colonizou regiões tropicais e temperadas. 

Foi identificada na Europa (primeiro na Albânia) e na América do Norte no início 

dos anos 80, provavelmente tendo sido introduzida através de embarques de 

pneus de carros usados da Ásia. Atualmente, a espécie está presente em pelo 

menos 12 países europeus, sendo adaptada ao clima temperado e em cerca de 

25% dos estados dos Estados Unidos da América (SCHWARTZ E ALBERT, 

2010). 

 

Figura 06 - Ovos do mosquito Aedes aegypti em parede de recipiente de vidro. 

 

 

FONTE: (Adaptado de Centers for Disease Control,2007). 
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Figura 07 – (a) (acima) Fêmea adulta de Aedes aegypti; (b) (abaixo) Fêmea adulta de Aedes 

albopictus. 

 

 

 

 

FONTE: (Adaptado de Ordoñes, 2017). 

 

 

A introdução do A. albopictus no Brasil começou com a detecção de um 

foco no Rio de Janeiro, em 1986, e depois em dois estados vizinhos, Espírito 

Santo e Minas Gerais. Em 1987, foi encontrado no estado de São Paulo, se 

interiorizado, via estrada de ferro, no Vale do Rio Doce (devido a atividade do 

transporte de minério de ferro). Esse mosquito parece ser oriundo do Japão 
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(devido a exportação de grande quantidade de minério de ferro através daqueles 

portos) e apresenta diferenças biológicas em relação à cepa introduzida da 

América do Norte (CONSOLI E LOURENÇO-DE-OLIVEIRA, 1994; BONIZZONI 

et al. 2013).  

Essa espécie entra nas casas, e pode ser encontrada em zonas rurais. 

Possuindo hábitos mais silvestres, prefere as partes ocas de árvores para 

ovipositar. Não apresentava uma antropofilia tão acentuada quanto o A. aegypti, 

porém, vem coexistindo em áreas urbanas de transmissão ativa da dengue 

(VAREJÃO, 2013).  

Existem várias características de A. albopictus que o torna um eficaz 

vetor, sobrevivendo em ambientes rurais e urbanos. Seus ovos são altamente 

resistentes e podem permanecer viáveis durante toda a estação seca, dando 

origem a larvas e adultos na estação chuvosa seguinte. Essa espécie também 

tem hábitos diurnos e vive de 4 a 8 semanas (tempo de vida similar ao de A. 

aegypti), têm um raio de deslocamento que varia entre 400 e 600 metros, e pode 

infectar seres humanos e animais, sendo agressivos e silenciosos em seu 

repasto. (PAUPY et al. 2009 e SCHWARTZ E ALBERT, 2010). 

O fato é que A. albopictus é sim um vetor competente para o vírus da 

dengue e outros arbovírus, sendo o vetor natural dessa arbovirose em áreas 

rurais, suburbanas e urbanas, com comprovada ocorrência de transmissão 

transovariana do vírus, assim como ocorre em A. aegypti. Além do mais, é uma 

espécie adaptada ao clima frio, tendo, portanto, uma alta valência ecológica 

(capacidade de colonização de novos ambientes) (CONSOLI E LOURENÇO-

DE-OLIVEIRA, 1994; SCHWARTZ E ALBERT, 2010).  

 

1.3.2 Culex quinquefasciatus 

 

O Culex quinquefasciatus é um mosquito cosmopolita, e distribui-se pelas 

regiões tropicais e subtropicais, distribuindo-se do continente americano, do 

centro-sul dos Estados Unidos até a Argentina. Causam incômodo a população 

humana, e são vetores de agentes patogênicos nematoides ou arbovirais. É um 
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dos vetores principais da filariose linfática causada pelo verme nematódeo 

Wuchereria bancrofti em regiões tropicais e subtropicais da Ásia, África, América 

Central e do Sul e as Ilhas do Pacífico. As muriçocas ou pernilongos, como são 

também popularmente conhecidas, são os principais vetores para alguns 

arbovírus, tais como o vírus do Nilo Ocidental (WNV), o vírus da encefalite de 

Saint Louis (SLEV), os vírus da febre do Sindbis e do Vale do Rift (MARTIN-

PARK et al.2017). 

 C. quinquefasciatus pertence ao Complexo Pipiens, no qual o adulto 

possui uma coloração marrom com escamas em tons de amarelo-dourado, e 

pernas escuras (LAPORTA, 2007) (figura 08). 

A prevalência da espécie C. quinquefasciatus é um reflexo do contínuo 

processo de urbanização, sendo uma espécie encontrada extensivamente em 

habitats urbanos, em áreas degradadas e poluídas, sendo muitas vezes a única 

espécie de mosquito capaz de sobreviver sob tais condições (WILKE et al. 2017).  

As formas imaturas (larvas em estádios de I a IV e pupa) dessa espécie 

proliferam em diversos criadouros, principalmente em rios com água poluída em 

intenso processo de eutrofização. Como consequência desse acúmulo de 

matéria orgânica na água, há uma diminuição na concentração de oxigênio, 

resultando na não sobrevivência dos predadores naturais dos imaturos, 

garantindo a sua sobrevivência e aumento da densidade populacional, seja pela 

ausência de predadores, como pela elevada disponibilidade de recursos 

alimentares (LAPORTA, 2007). 

Após o acasalamento, a fêmea altera seu nicho alimentar, passando 

agora a picar indivíduos endotérmicos em busca de sangue. As fêmeas adultas 

de C. quinquefasciatus alimentam-se de sangue de mamíferos e / ou aves ao 

longo da noite. Os machos sobrevivem apenas com refeições açucaradas, 

enquanto a fêmea fará múltiplos repastos sanguíneos. Depois que a fêmea 

digerir os nutrientes do sangue e os ovos se desenvolverem, ela encontra um 

lugar adequado para colocar seus ovos dando início a um novo ciclo. Uma única 

fêmea pode fazer até cinco oviposições durante a vida, sendo os ovos, 

agrupados em forma de jangada (Figura 08). Diferentemente dos de A. aegypti, 

são postos na superfície da água (GERBERG et al. 1994). 
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Figura 08 - Fêmea adulta de Culex quinquefasciatus em oviposição. 

 

 
FONTE: (Adaptado de Sean McCann, Universidade da Flórida). 

 

 

1.4 Interação Entre os Vírus Dengue e os seus Vetores 

 

A infecção do vetor pelos DENV inicia-se a partir do repasto realizado em 

indivíduos virêmicos. Segundo Lourenço-de-Oliveira (2015), grande parte do que 

é conhecido acerca do ciclo do vírus no vetor, e sobre a interação mosquito-

vírus, é resultado de ensaios laboratoriais, sendo possível ocorrer outros 

fenômenos, talvez ainda não conhecidos, em condições naturais. Geralmente, o 

que é avaliado, na análise da interação, é a taxa de infecção (TI), que 

corresponde ao percentual dos mosquitos com infecção instalada no estômago 

(proporção de mosquitos com abdômen positivo).  

O êxito da infecção do mosquito depende da carga viral ingerida. Portanto, 

quanto menor o título viral no repasto, menor as chances de sucesso da 

instalação do vírus no vetor (LOURENÇO-DE-OLIVEIRA, 2015).  E, segundo 

Lambrechts et al. 2012 e Nguyen et al. 2013, em A. aegypti, quanto mais alto o 

título do inóculo viral no repasto infectante, maior a probabilidade de haver a 

disseminação dos vírus para os seus tecidos secundários (cabeça, glândulas 

salivares, pernas e asas); e quanto maior a carga viral nesses tecidos, maiores 

as chances de ser encontrado vírus na saliva do vetor. 
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As características genéticas dos vírus também têm influência na dinâmica 

da replicação. Co-infecções com diferentes sorotipos de vírus dengue em um 

mesmo mosquito revelam competição entre os sorotipos (PEPIN et al. 2008). 

Existem evidencias de especificidades genéticas nas interações entre o genótipo 

do vetor e do vírus, regendo a competência vetorial para DENV em populações 

de A. aegypti, em relação a transmissão e a taxa de transmissão. Lambrechts et 

al. 2012, demonstraram que a presença do vírus na saliva e o título viral nos 

tecidos secundários e na saliva são controlados pela interação entre o genótipo 

do vetor e o genótipo viral. 

Os DENV invadem e replicam-se em diversos tipos celulares de 

hospedeiros filogeneticamente diferentes, tais como vetores e humanos, que 

possuem uma variedade de receptores. Quando ingeridas, as partículas virais 

aderem-se a membrana plasmática das células do epitélio estomacal do vetor 

(figura 09). Pouco ainda se sabe sobre receptores responsáveis pela infecção 

em tecidos-chave do vetor, como no epitélio do estômago e nas glândulas 

salivares. Glicoproteínas do tipo lamininas são algumas das moléculas 

receptoras, cujo bloqueio em laboratório resultou na redução da taxa de 

adsorção viral às células hospedeiras (LOURENÇO-DE-OLIVEIRA, 2015).  

Após a penetração, há o início da replicação viral nas células do 

estômago, resultando na montagem de novas partículas virais que invadirão 

células vizinhas. Após o 14º dia, o título viral é reduzido no estômago do 

mosquito por já ter penetrado em outros tecidos (proventrículo, corpo gorduroso, 

tórax, cabeça e tecido nervoso) (SALAZAR et al. 2007).  

As glândulas salivares e os tecidos da cabeça são infectados quase que 

simultaneamente, não havendo nenhum tipo de barreira a infecção desses 

tecidos. A partir do 10º dia, 75% dos mosquitos já podem ter vírus nas glândulas 

salivares, e os títulos virais nesse local não parecem diminuir ao longo do tempo, 

ao contrário do estomago. Também já foi visto, vírus nas glândulas salivares em 

um período de 2 a 15 dias à 30˚C (CHAN e JOHANSSON, 2012). 

Vale salientar que o ciclo do vírus no mosquito e o período de incubação 

extrínseco, que é o período necessário para que o mosquito se torne infectante, 

é influenciado pela temperatura a que os mosquitos infectados por via oral são 
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submetidos, de modo que quando submetidos a uma temperatura mais elevada, 

os vírus chegam mais rapidamente as glândulas dos insetos. Na saliva, os DENV 

podem ser transmitidos pela picada das fêmeas dos mosquitos.   

 

Figura 09 – Ciclo do vírus dengue no mosquito. 1) Partículas virais (pontos azuis) na luz do 

intestino médio após a ingestão do sangue virêmico; 2) Adesão dos vírus a membrana plasmática 

do epitélio do intestino médio. 3) Vírions na hemocele; 4) Invasão das glândulas salivares pelos 

vírus; 5) Inoculação das partículas virais infectantes durante o repasto sanguíneo.  

 

FONTE: (Adaptado de RÜCKERT e EBEL, 2018). 

 

 

1.5 Aspectos Epidemiológicos da Dengue 

 

1.5.1 Dengue no Brasil 

 

A dengue é uma das mais importantes doenças infecciosas do mundo em 

termos de morbidade e mortalidade (HALSTEAD, 2007). O ano de 2016 

caracterizou-se por grandes surtos de dengue em todo o mundo. Segundo dados 

da Organização Mundial da Saúde – OMS, Brasil, é responsável por 78,0% do 

total de casos de dengue notificados nas Américas, e 61,0% de todos os casos 

registrados em todo no mundo, o que faz do país o maior risco para a ocorrência 
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da doença (MACIEL et al. 2008; BARBOSA et al. 2012; BARCELLOS e LOWE, 

2013). 

Os primeiros relatos de dengue no Brasil datam de 1846, com surtos 

ocorridos simultaneamente nos estados do Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo e 

Pernambuco (MARIANO, 1917; FIGUEIREDO, 2000; MONTEIRO et al., 2009). 

Depois houve registro de casos em 1923 em Niterói Rio de Janeiro e quase 60 

anos depois, ocorreu a reintrodução no país começando pela cidade de Boa 

Vista, estado de Roraima, em 1981, onde foram isolados os sorotipos DENV-1 e 

DENV-4 e até o ano 2000 já havia se espalhado pelas 27 unidades estados da 

federação. (TEIXEIRA et al., 2009). 

No ano de 1986 o vírus dengue surge novamente desta vez nos Estados 

do Ceará, Alagoas e Rio de janeiro, causando a primeira grande epidemia no 

Brasil, na qual foi isolado o sorotipo DENV-1 (TAUIL, 2001). No ano de 1990 

ocorreu a introdução do DENV-2 no país como registro dos primeiros casos em 

Niterói Rio de Janeiro (NOGUEIRA et al., 1999), e no ano 2000 foi a vez do 

DENV-3, também no Rio de Janeiro (NOGUEIRA et al., 2001) 

A co-circulação dos sorotipos DENV-1 DENV-2 e DENV-3 no Brasil, a 

partir do ano 2000, e a reintrodução do DENV-4, vinculada à dispersão de seu 

principal vetor, o Aedes aegypti, em mais de 65% dos municípios do país, têm 

sido fatores preponderantes para o agravamento da situação epidemiológica da 

doença (BRASIL, 2010).  

Isso deve ter se dado devido à reinfestação do Aedes aegypti no Brasil a 

partir da mesma cidade e no mesmo período. Em 1980, no Brasil, apenas 12 

municípios estavam infectados pelo A. aegypti e, ao fim de 1998, esse número 

aumentou para aproximadamente 2.910. Em 2001, 3.587 municípios das 27 

unidades federativas encontravam-se infestados com o mosquito e a 

transmissão da dengue já ocorria em 2.262 municípios de 24 Estados 

(GONÇALVEZ NETO, 2004). 

A maior epidemia no Brasil ocorreu em 2013, com aproximadamente 2 

milhões de casos notificados. Os fatores de maior importância para a extensão 

e o aumento das epidemias de dengue estão relacionados com mudanças na 



40 
 

ecologia humana, as quais propiciam um maior contato com o A. Aegypti 

(ARAÚJO, 2009), e possíveis vetores. O crescimento populacional urbano 

desordenado, a gestão inadequada da água, a falta de controle eficaz de 

mosquitos e o fluxo de viajantes (o processo de globalização - ampliação do 

intercâmbio internacional), a pobreza e falta de programas sustentáveis e as 

mudanças climáticas são fatores que contribuem para a proliferação do vetor e 

aumento da incidência de dengue (WOODRUFF et al 2006; GUZMAN et al, 

2010).  

Nos últimos anos, as mudanças nos padrões climáticos podem ter 

contribuído para a expansão da faixa de hábitat do mosquito vetor. O 

aquecimento global parece ser um importante fator que influencia a dinâmica de 

transmissão de patógenos, como os arbovírus, ao homem. Esse aumento da 

temperatura global reduz o tempo de desenvolvimento das larvas, acelerando 

rapidamente o crescimento da população de adultos. Além disso, diminui o 

período de incubação extrínseco, isto é, o tempo para que o vírus alcance a 

glândula salivar do mosquito (GITHEKO et al. 2000). O aumento da atividade 

epidêmica também pode aumentar a taxa de mudança genética viral e 

emergência de cepas ou genótipos com maior potencial epidêmico (GUBLER, 

1998; MESSER et al. 2003; TEO et al. 2009). 

 

1.5.2 Dengue no Estado do Rio Grande do Norte 

 

O Estado do Rio Grande do Norte (RN) vem convivendo com o aumento 

de casos de dengue desde a década de 1990, sendo isso um grande problema 

de saúde pública, colocando o estado no posto de segundo do Nordeste com 

maior número de casos registrados da doença, atrás apenas do Ceará 

(NASCIMENTO et al. 2009; BRANCO et al. 2015). O primeiro caso de dengue 

no Estado do Rio Grande do Norte foi notificado em 1994, no município de Assú, 

na mesorregião Oeste Potiguar. Em 1996, vários municípios do RN registraram 

a ocorrência de casos da doença. Desde então, epidemias frequentes vêm 

ocorrendo, com anos epidêmicos e surtos de grande proporção, provocando 
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sobrecarga na demanda da rede pública de saúde, alto custo financeiro e social 

(BARBOSA et al. 2012).  

As epidemias de dengue consideradas mais importantes no RN ocorreram 

em 2002 e 2008, inicialmente com a co-circulação do DENV-1 e do DENV-2 até 

2002, e a partir desse ano, com o aparecimento do sorotipo 3 (BARBOSA et al. 

2012). O ano de 2009 foi caracterizado no Rio Grande do Norte com registro de 

2528 casos; já em 2010, foram notificados 7846 casos (BRANCO et al. 2015). 

Em 2011, houve a co-circulação dos sorotipos 1, 2 e 4, destacando a introdução 

do DENV-4 no Estado, em maio, após a realização de um festival religioso no 

município de Santa Cruz, sendo detectado no município de Natal no mesmo mês. 

Em 2012, houve a circulação apenas de DENV-4 (BRANCO et al. 2015).  

Em um estudo realizado por Sousa et al. (2015), no biênio 2013-2014 foi 

encontrado no RN a co-circulação de três sorotipos (DENV-1, DENV-2 e DENV-

4). No Rio Grande do Norte, foram notificados 63.482 casos suspeitos de dengue 

em 2016 (SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE PUBLICA DO RIO GRANDE 

DO NORTE, 2016). No ano de 2016 foram notificados 63.482 casos suspeitos 

de dengue em 2016, até a semana epidemiológica número 52 (terminada em 

31/12/2016) (SESAP, 2016). 

 

1.5.3 Dengue no município de Natal - RN 

 

Natal, capital do Rio Grande do Norte, compreende quatro Distritos 

Sanitários (DS): norte, sul, leste e oeste. É um destino turístico importante no 

país, com um movimento diverso e intenso de pessoas, que facilita a dispersão 

de patógenos e propagação de doenças transmissíveis (LUZ et al. 2015). Na 

capital do Estado do Rio Grande do Norte, a dengue reapareceu em 1996 

(BARBOSA et al., 2012). Desde então, registrou-se no município epidemias 

sucessivas e, em 2008, foi vista a maior taxa de incidência: 1.952 casos por 

100.000 habitantes (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 2016). 

Em 2016 foram 13.292 casos notificados de dengue. Em 2017 foram 

3.746 casos notificados, o que corresponde a uma redução em 72% dos casos, 
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em todos os distritos sanitários.  Esses, por sua vez, compreendem uma área 

geográfica que comporta uma população com características epidemiológicas, 

sociais e com necessidades específicas de recursos de saúde. Em todos os 

Distritos Sanitários houve redução, com destaque para o Distrito Leste 

(SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE, 2018). 

A vigilância epidemiológica da dengue tem sido realizada tanto através do 

diagnóstico e notificação de casos e vigilância entomológica. O presente trabalho 

visa gerar novos conhecimentos sobre a dinâmica da relação vírus - vetor na 

área urbana do município e propor ações preventivas e políticas públicas mais 

efetivas voltadas para o controle da doença (SECRETARIA MUNICIAPAL DE 

SAÚDE, 2015).  

A análise da dinâmica da transmissão da dengue, e dos demais arbovírus 

circulantes no município, ganha forte contribuição com a inclusão de modelos 

estatísticos espaciais e técnicas de geoprocessamento, que têm sido utilizadas 

para entender o contexto distribuição da doença (BARCELLOS et al. 2005). A 

distribuição espacial tornou-se uma ferramenta importante para o planejamento 

de ações de controle, pois auxilia as ações estratégicas baseadas na 

identificação de áreas de risco e períodos de risco, o que pode otimizar o uso de 

recursos e mão-de-obra (BARBOSA et al.2016) tendo em vista a situação 

econômica pela qual Natal passa. 

O projeto vigi@dengue, realizado no município de Natal-RN, Brasil, de 

outubro de 2015 a maio de 2016, foi implementado com o objetivo de analisar 

indicadores entomológicos, obtidos a partir das armadilhas de oviposição, e 

indicadores epidemiológicos, das notificações no Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação (Sinan-dengue) on-line, da busca ativa de casos e 

detecção de RNA viral em artrópodes e amostras de soro humano, definindo-se 

níveis de risco baseados nesses indicadores, estabelecendo-se categorias de 

intervenções para cada nível (BARBOSA et al. 2017). 

Poucos trabalhos mostram a dinâmica dos vírus dengue em vetores em 

Natal, o que reitera a importância desse trabalho para o auxílio à vigilância 

epidemiológica no município.  
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1.6 Dificuldades no controle da Dengue 

 

 No Brasil, mais de 80% da população reside em cidades, onde parte 

considerável dos habitantes vivem em condições precárias de habitação e 

saneamento, o que favorece a proliferação vetorial (TAIUL, 2007). O controle da 

incidência da doença está baseado no elo de sua cadeia de transmissão: os 

mosquitos do gênero Aedes. Eles estão extremamente adaptados às condições 

das cidades, o que torna o controle um processo complexo, que exige ações 

coordenadas de múltiplos setores da sociedade, além de mudanças de hábitos 

culturais arraigados na população (TAIUL, 2007). 

Suas estratégias reprodutivas estão cada vez mais aperfeiçoadas, sendo 

algo que também dificulta bastante o controle populacional. A capacidade de 

postura de ovos em criadouros diferentes, a resistência dos ovos e dos próprios 

adultos aos inseticidas, a transmissão transovariana e a possibilidade de 

múltiplos repastos, são características que dificultam tanto o controle vetorial, 

quanto, consequentemente, o combate à doença (LORENÇO-DE-OLIVEIRA, 

2015).  

As melhorias no diagnóstico clínico da dengue e a predição de risco para 

doenças graves são necessárias, especialmente em ambientes com elevado 

número de casos, onde os recursos são limitados (SIMMONS et al. 2015). 

Antivirais contra a dengue não se encontram disponíveis; todavia, as pesquisas 

neste sentido têm sido realizadas, sob perspectivas de esforços e 

gerenciamento. Há muitos desafios para o desenvolvimento de medicamentos 

contra a dengue, convergindo para um único objetivo: à eficácia clínica, 

almejando a cura do paciente. O fármaco deve ser ativo contra todos os 

sorotipos, reduzir os sintomas e reduzir a incidência dos casos graves da doença 

(TOMLISON et al. 2009; SIMMONS et al. 2015). 

O desenvolvimento de uma vacina efetiva que previna a infecção pelos 

quatro sorotipos da dengue se apresenta como uma importante estratégia para 

o controle da doença (WEBSTER et al. 2009 e DURBIN e WHITEHEAD, 2011). 

Todavia, a vacina Denguevaxia não vem tendo boa repercussão, não devendo 

ser tomada por quem nunca teve a doença (indivíduos soronegativos), podendo 
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os pacientes que receberam as doses correrem o risco de ter formas mais graves 

da doença. A vacinação induz IgM e IgG anti-dengue, tendo um impacto no 

diagnóstico da dengue com base nesses marcadores sorológicos. Além do mais, 

pode haver o prejuízo no diagnóstico da doença com base em avaliações de IgM 

e IgG, sendo necessário cautela ao interpretar os dados obtidos durante a 

vigilância de rotina nos vacinados devido a uma possível soroconversão 

(PLENNEVAUX et al. 2017). 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

A dengue é uma das doenças infecciosas que apresentou um dos maiores 

crescimentos nos últimos 50 anos, representando um elevado custo social, 

econômico e para a saúde das populações afetadas (HERNÁNDEZ-ÁVILA e 

SANTOS-PRECIADO, 2016).  Na tentativa de cada vez mais compreender a 

dinâmica da dengue, a partir de uma análise objetiva da situação epidemiológica 

e sanitária, que permitam a tomada de decisões baseadas em evidências, torna-

se cada vez mais necessária. Programar ações de saúde, a vigilância virológica 

em vetores tem se mostrado uma estratégia importante na avaliação da 

vigilância epidemiológica, que auxilia na orientação, planejamento e 

operacionalização das ações de controle diferenciadas nas localidades com 

maiores riscos (hotspots) de ocorrência da doença (BARBOSA et al. 2012).  

Natal, cidade com altos índices de infestação por Aedes aegypti, recebe 

um significativo fluxo de turistas potencialmente infectados por agentes diversos 

(BARBOSA et al. 2012). Assim, a vigilância entomológica é um importante 

instrumento, que, com bases técnicas, auxilia a administrar e operacionalizar os 

indicadores nas ações de prevenção e controle vetorial, tendo como principal 

objetivo identificar fatores que influenciem à ocorrência de doenças veiculadas 

por vetores de importância médica (GOMES, 2002), como identificar as áreas de 

maior incidência são úteis para a vigilância e para investigações 

epidemiológicas, tornando o planejamento e o desenvolvimento de intervenções 

mais efetivas, podendo analisar o risco de áreas de um município com o controle 

vetorial para os distritos e bairros mais vulneráveis através de tratamento focal 

(BARBOSA et al. 2017). 

Trabalhos como o de BARBOSA et al. (2015) já atentam para o fato de 

identificar áreas prioritárias de vigilância e controle para dengue e outros 

arbovírus no município de Natal-RN, considerado o importante papel da relação 

epidemiologia- vigilância virológica, através de indicadores entomológicos. Isso 

é fundamentalmente importante para se compreender os aspectos 

epidemiológicos da dengue e nortear ações de controle específicas (GOVERNO 

DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2015). Os estudos desenvolvidos 
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por Cunha et al. (1999), Barbosa et al. (2012), Branco et al. (2015), Sousa (2015), 

Monteiro (2015) e Barbosa (2017) fazem parte das importantes, mas ainda 

escassas referências encontradas sobre a dengue no município de Natal e no 

Rio Grande do Norte. 

 Pesquisando-se os vírus Dengue em culicídeos, no período de janeiro a 

novembro de 2016, o enfoque deste trabalho se dará no monitoramento dos 

DENV em culicídeos, salientando que essa importante arbovirose assola não só 

o município de Natal, mas o Estado desde 1994, ano em que os primeiros casos 

foram notificados. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 
 

•  Pesquisar os vírus dengue (DENV) em culicídeos no Município de Natal – RN, 

entre os meses de janeiro a novembro de 2016.   

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

• Investigar a infeção dos DENV nas espécies Aedes aegypti e Aedes albopictus 

coletado nos distritos sanitários de Natal-RN; 

• Investigar a presença de DENV em outros culicídeos nos distritos sanitários de 

Natal-RN; 

• Realizar a análise espaço-temporal dos sorotipos circulantes dos DENV no 

município de Natal-RN; 

• Realizar a análise espaço-temporal das espécies Aedes aegypti e Aedes 

albopictus e de outros culicídeos no município de Natal-RN; 

• Identificar os distritos onde houve maior taxa de culicídeos coletados e 

infectados com DENV. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Desenho de estudo 

 

Este é um estudo prospectivo, epidemiológico observacional transversal 

descritivo, visando investigar a distribuição dos vetores da dengue, segundo o 

tempo (meses do estudo), o lugar e/ou as características locais. Trata-se de um 

estudo de dados primários (coletados para o desenvolvimento do estudo). 

 

4.2 Local de estudo 

 

Esse estudo foi realizado no município de Natal, capital do estado do Rio 

Grande do Norte, localizado na mesorregião Leste Potiguar e situado na região 

Nordeste do Brasil (Figura 10). No ano de realização desse estudo, a cidade 

possuía 877.662 habitantes, numa área de 167.264 km2, apresentando uma 

densidade demográfica de 5,255 habitantes/ km2. O município é dividido em 04 

Distritos Sanitários (Norte -I e II-, Sul, Leste e Oeste), totalizando 36 bairros 

(IBGE, 2015). 
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Figura 10 - Localização geográfica do município de Natal, estado do Estado do Rio Grande do 

Norte, evidenciando seus distritos sanitários e bairros. 

 
FONTE: (Adaptado de BRANCO, 2014 e SEDIS - UFRN). 
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4.3 Coleta dos exemplares de culicídeos 

 

 Os mosquitos analisados no presente estudo foram capturados pelos 

agentes de endemias do Centro de Controle de Zoonoses do Município do Natal, 

em 23 dos 36 bairros da cidade, através da captura ativa, utilizando capturador 

de Castro (Figura 11). A coleta foi realizada em domicílios onde havia notificação 

de pessoas doentes com suspeita de infecção por DENV. Os mosquitos 

coletados, eram colocados em potes identificados e, posteriormente, inseridos 

em tubos de centrifugação de volume 1,5 mL, onde então tínhamos amostras de 

culicídeos. Essas amostras eram levadas, semanalmente, pela equipe do Centro 

de Controle de Zoonoses de Natal (CCZ-Natal), acondicionadas em temperatura 

ideal (baixa), e recebidas no Laboratório de Insetos Vetores da UFRN (LIVE-

UFRN).  

As amostras trazidas pela equipe do CCZ-Natal vinham identificadas com 

uma numeração específica acompanhadas de uma ficha (anexo A), com 

informações estritamente necessárias, tais como: o bairro no qual os mosquitos 

foram coletados, a quantidade de mosquitos por amostra, a temperatura local, a 

umidade relativa do ar, presença de chuva no momento da coleta e as 

coordenadas geográficas. 

 

Figura 11: Armadilha Capturador de Castro: 11(a) (à esquerda) –Capturador Manual de Castro; 

Figura 11(b) (à direita) – Coleta com capturador de Castro. 

 

FONTE: (SANIT´ALL – Saúde ambiental).  FONTE: (Rea et al. 2015). 
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 No LIVE, os insetos coletados eram submetidos a uma sexagem e 

posterior identificação com o auxílio de microscópio estereoscópico, sendo a 

aquela, realizada utilizando-se a chave para classificação de identificação 

elaborada por Forattini (2002). Somente as fêmeas foram utilizadas para 

identificação do vírus, e, após a identificação específica, foram formados pools 

por espécie e colocados em tubos de plástico do tipo eppendorf, de acordo com 

a espécie, local de coleta e data. Os pools foram armazenados em freezer, a -

20 °C. Após esse processo, os insetos foram encaminhados para o Laboratório 

de Doenças Infecciosas e do Câncer (LADIC-UFRN) onde foram processados 

para a extração do RNA total e analisados para detecção de DENV. 

 

4.4 Processamento das amostras 

 

Cada pool de mosquitos foi submetido a maceração dos mosquitos 

contidos nas amostras em soro fetal bovino (SFB), obtendo-se um sobrenadante 

que será utilizado nos procedimentos posteriores do experimento. Cada pool foi 

previamente enumerado, de acordo com numeração da ficha, com dados da 

captura dos mosquitos, podendo conter apenas um, mas nunca excedendo o 

número de 30 mosquitos por pool. 

 Aos tubos contendo os pools de mosquitos, foram adicionados 50 μL de 

SFB e procedida a maceração com micropistilos de plástico, até que se obtenha 

uma solução homogênea. Após a maceração, o volume foi completado para 300 

μL, sendo o pool submetido a centrifugação a 6000 RPM por 15 minutos. O 

sobrenadante de cada pool é retirado, com auxílio de uma pipeta, e adicionado 

a outro tubo, com a respectiva numeração de cada pool, sendo armazenado em 

um freezer a -20ºC, até que seja realizada a extração viral.   
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4.5 Extração do RNA Viral 

 

 Após o processamento dos mosquitos, que resultou na obtenção de 

solução sobrenadante, foi realizada a etapa de extração viral, na qual foi utilizada 

o kit QIAmp® Viral Mini Kit (QIAGEN, Inc., Valencia, EUA), de acordo com o 

protocolo recomendado pelo fabricante. A extração viral consiste nos seguintes 

procedimentos, sempre adicionando os reagentes de maior volume, para os de 

menor volume: 560 μL do tampão de lise AVL; 140 μL do sobrenadante de cada 

pool e 5,6 μL de RNA carrier, fornecido pelo próprio kit. Em seguida, essa solução 

é submetida ao agitador do tipo vortex, e só após isso, as amostras são levadas 

novamente a cabine de fluxo para incubação, a temperatura ambiente, por 10 

minutos. Posteriormente, nas amostras, foi pipetado o etanol absoluto, levando-

as para a agitação do tipo vortex novamente, e, em seguida, adiciona-se 630 μL 

em colunas com membrana de sílica, contidas no kit, no intuito de precipitar o 

RNA viral e carrear o material lisado.  

Realizado esse procedimento, as colunas, previamente enumeradas de 

acordo com seus respectivos pools, foram submetidas a centrifugação a 8000 

RPM por um minuto. Após isso, as colunas são transferidas para novos tubos 

coletores de 2,0 mL, desprezando o tubo com o filtrado no recipiente de descarte. 

Da solução inicial, adiciona-se o volume restante da mesma, submetendo a 

centrifugação conforme o padrão já descrito acima.  

As colunas são transferidas para novos tubos coletores de 2,0 mL para 

que seja adicionado o tampão AW1. Feito isso, os tubos são submetidos a uma 

nova centrifugação a 8000 RPM durante 1 minuto. Novamente, as colunas são 

transferidas para novos tubos coletores de 2,0 mL para que seja adicionado o 

tampão AW2. Feito isso, os tubos são submetidos a uma nova centrifugação a 

14000 RPM por 3 minutos. 

E por fim, foram adicionados 60 μL do tampão AVE para eluição do RNA 

presente na coluna, a tubos de 1,5 mL, sendo o RNA viral extraído, o qual foi 

armazenado no freezer -20 °C ou -70°C até o momento da utilização. Vale 

ressaltar que todo o processo é realizado a temperatura ambiente, a exceção da 

aplicação das amostras aos microtubos, de 0,2 mL, para as etapas de PCR. 
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4.6 Transcrição reversa seguida da reação em cadeia da polimerase (RT-

PCR) para detecção e tipagem dos DENV 

 

Extraído os RNAs virais, as amostras foram submetidas a técnica de 

transcrição reversa seguida da reação em cadeia da polimerase descrita por 

Lanciotti et al. (1992), obtendo-se o DNA complementar (cDNA) de cada 

amostra, para posterior amplificação desse material genético. A técnica em 

questão tem duas etapas: a primeira é denominada RT-PCR; e a segunda, semi-

nested PCR, tendo como finalidade gerar “amplicons” (ou produtos de 

amplificação) ao final de cada um dos procedimentos, no intuito de detectar e 

realizar a identificação dos quatro sorotipos do vírus da dengue. 

Na primeira e na segunda etapas, que é a RT-PCR e a semi-nested PCR, 

respectivamente, foram utilizados na mistura de reagentes 12,5 μL de PCR 

Master Mix 2x (Promega, Madison, USA); água livre de nucleases (IDT, Iowa, 

USA), onde na primeira etapa, seu volume foi de 5,5 μL e na segunda foi utilizado 

6,25 μL; em relação aos “primers”, na primeira etapa, foi adicionado 0,75 μL 

desses iniciadores (“primers”) consensuais (D1 e D2), a 10 μM, para os quatro 

sorotipos do vírus Dengue, que são complementares as sequências dos genes 

que codificam as proteínas C e prM, e na segunda etapa, apenas o “primer” D1, 

também a 0,75 μL; 0,5 μL da enzima AMV-RT, utilizada apenas na primeira 

etapa, essencial para o processo de transcrição reversa do RNA viral. Na 

segunda etapa, semi-nested PCR, foram utilizados 0,75 μL dos “primers” 

específicos TS1, TS2, TS3 e TS4, a 10 μM, para DENV-1, DENV-2, DENV-3, e 

DENV-4, respectivamente (Tabela1).  Após o final da segunda etapa são 

gerados “amplicons” para que seja possível a detecção dos quatro sorotipos do 

vírus da dengue. 
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Tabela 1 - Sequência de oligonucleotídeos iniciadores (primers) utilizados para a identificação e 

tipagem dos vírus da dengue através da transcrição reversa seguida da reação em cadeia da 

polimerase (RT-PCR). 

 

Tipo do 
oligonucleotídeo 

iniciador 
(Sentido) 

Sentido da sequência (5’ – 3’) Posição no 
genoma 

Tamanho do 
amplicon (pares de 

bases) 

 
D1 (+) 

 
TCA ATA TGC TGA AAC 
GCG CAG AAA CCG 
 

 
134 – 161 

 
511 

 
D2 (-) 

TTG CAC CAA CAG TCA ATG 
TCT TCA GGT TC 

 
616 – 644 

 
511 

 

 
TS1 (-) 

CGT CTC AGT GAT CCG GGG 
G 

 
568 – 586 

 
482 (D1 e TS1) 

 

 
TS2 (-) 

CGC CAG AAG GGC CAT GAA 
CAG 

 
232 – 252 

 
119 (D1 e TS2) 

 

 
TS3 (-) 

TAA CAT CAT CAT CAT GAC 
ACA GAG C 

 
400 – 421 

 
290 (D1 e TS3) 

 

 
TS4 (-) 

CTC TGT TGT CTT AAA CAA 
GAG A 

 
506 – 527 

 
392 (D1 e TS4) 

 

FONTE: (adaptado de LANCIOTTI et al. 1992). 

  

Para a primeira etapa da reação, foi preparado 20 μL do “mix” da RT-PCR 

(Tabela 2), e em seguida, foram adicionados 5,0 μL do RNA previamente 

extraído, sendo estocadas as misturas em microtubo tipo eppendorf® de 0,2 mL, 

resultando em um volume final de 25 μL. Essas amostras são submetidas a 

procedimentos de homogeneização: vortex, e depois o “spin” garatindo, que não 

haja nenhum resquício da solução final na tampa dos microtubos.   
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Tabela 2 - Reagentes utilizados para detectar os sorotipos do vírus da dengue por meio de 

transcrição reversa seguida pela reação em cadeia pela polimerase (RT-PCR). 

 

Reagentes “Mix” utilizado para RT-
PCR (para uma reação) 

“Mix” para Semi-Nested 
(para uma reação) 

 
Água livre de nucleases 

 
5,5 μL 

 

 
6,25 μL 

 
Primer iniciador D1 (10 μM) 

 

 
0,75 μL 

 

 
0,75 μL 

 

 
Primer iniciador D2 (10 μM) 

 

 
0,75 μL 

 

 
- 

 
Primers iniciadores (TS1, 

TS2, TS3 e TS4) 

 
- 

 
0,75 μL 

 

 
5 U/μl enzima AMV-RT 

 
0,5 μL 

 

 
- 

 
PCR Master Mix 

 
12,5 μL 

 

 
12,5 μL 

 

FONTE: (adaptado de LANCIOTTI et al. 1992). 

 

Em seguida, coloca-se os microtubos no bloco aquecido do termociclador 

Mastercycler gradient®. Este é programado para, no momento das 

termociclagens, ser realizada a transcrição reversa, que vai ocorrer numa 

temperatura de 45ºC, por 45 minutos; após isso, é feita a ativação da enzima 

Thermus aquaticus polimerase (Taq polimerase), a 95 ºC, durante 2 minutos, por 

um único ciclo;  passa por 30 ciclos subsequentes de desnaturação, a 94ºC, por 

35 segundos, e depois, a 56ºC, durante 1 minuto, ocorre o anelamento, seguido 

da extensão a 72°C durante dois minutos e ao final, ocorre mais uma extensão 

durante 10 minutos a 72°C (tabela 3). 
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Tabela 3 – Parâmetros de termociclagem para RT-PCR (primeira etapa). 

 

 

RT 

 

45ºC 

 

45 min 

 

1 ciclo 

 

Ativação da Enzima 

 

95ºC 

 

2 min 

 

1 ciclo 

 

Desnaturação 

 

94ºC 

 

35 seg 

 

30 ciclos 

 

Hibridização 

 

56ºC 

 

1 min 

 

30 ciclos 

 

Extensão 

 

72ºC 

 

2 min 

 

30 ciclos 

 

Extensão Final 

 

72ºC 

 

10 min 

 

1 ciclo 

 

Temperatura Final 

 

4ºC 

 

--- 

 

--- 

 Fonte: (adaptado de LANCIOTTI et al. 1992). 

 

Na segunda etapa, 2,5 μL do cDNA, produto da primeira etapa de cada 

amostra da RT-PCR, foi diluído em 247,5 μL de água livre de nucleases em tubos 

de 0,6 mL. Em novos microtubos tipo eppendorf®, de 0,2 mL, foram adicionados 

2,5 μL provenientes da diluição, em 22,5 μL do “mix” preparado para essa 

segunda etapa (Tabela 2). Logo em seguida, as amostras foram colocadas no 

bloco aquecido do termociclador, sendo o primeiro passo do processo a 

desnaturação da enzima que está inserida na solução como produto da primeira 

etapa, mas não é utilizada nessa segunda etapa, a 95 ºC, durante 2 minutos, por 

um único ciclo; para a desnaturação, hibridização e extensão, por 20 ciclos, a 

94ºC, por 35 segundo, 56 ºC, por 1 minuto e 72 ºC, por dois minutos, 

respectivamente; e por fim, a extensão final por 10 minutos a 72ºC (tabela 4). 
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Tabela 4 – Parâmetros de termociclagem para a semi-nested RT-PCR (segunda etapa).   

 

 

Ativação da Enzima 

 

95ºC 

 

2 min 

 

1 ciclo 

 

Desnaturação 

 

94ºC 

 

35 seg 

 

20 ciclos 

 

Hibridização 

 

56ºC 

 

1 min 

 

20 ciclos 

 

Extensão 

 

72ºC 

 

2 min 

 

20 ciclos 

 

Extensão Final 

 

72ºC 

 

10 min 

 

1 ciclo 

 

Temperatura Final 

 

4ºC 

 

--- 

 

--- 

FONTE: (adaptado de LANCIOTTI et al. 1992). 

 

Após a RT-PCR e a semi-nested PCR, foi realizada a eletroforese em gel 

de agarose, em cuba horizontal, a 100V durante 60 minutos, para visualização e 

análise dos produtos amplificados. Para esse procedimento, foi utilizado 5 μL do 

produto amplificado na segunda etapa da semi-nested PCR; adicionado 2,5 μL 

de Blue/Orange Loading Dye, 6x (Promega, Madison, USA); acrescido de 2,5 μL 

do GelRed™0,1% (Biotium). Essa mistura foi aplicada em gel de agarose a 1% 

(BioAmerica, Inc., Miami, USA) contendo Tris-Ácido Bórico-EDTA 0,5X 

(Promega, Madison, USA). Ao término da eletroforese, o gel foi visualizado em 

luz ultravioleta para identificação de bandas (produtos amplificados), 

correspondentes ao respectivo sorotipo, de acordo com o padrão estabelecido 

no peso molecular (PromegaTM 1000bp DNA Ladder), referente a cada sorotipo. 

 

4.7 Georreferenciamento e análise espacial das coletas de culicídeos 

obtidos 
 

O georreferenciamento nesse estudo foi realizado para os mosquitos 

coletados e estudados no intuito de que se possa identificar localidades onde 
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houveram mosquitos infectados, possibilitando o reconhecimento de áreas 

importantes para uma intervenção de controle da dengue, em tempo oportuno, 

bem como para alertar as autoridades acerca da necessidade das melhorias 

sanitárias. Foram utilizados mapas de Kernel para análise geográfica do 

comportamento de padrões, onde se observa a intensidade pontual de 

determinado fenômeno em toda a região de estudo tendo-se uma visão geral da 

intensidade do processo em todas as regiões do mapa. 

Nesse trabalho, os pools foram georreferenciados no Google Earth e 

Maps, e consequentemente, identificadas às coordenadas (x, y) em graus 

decimais e posteriormente adicionados ao software Quantum Geographic 

Information System 2.12.3-Lyon – (QGIS)®. Um sistema de informação 

geográfica (SIG) gratuito e licenciado sob a General Public License (GNU, 

Version 2, June 1991), com a colaboração do Centro de Controle de Zoonoses 

de Natal - RN. 

 

4.8 Análise de dados 

 

Foi utilizado o programa Microsoft Office Excel® 2013 para organização 

dos dados contidos nas fichas de identificação dos pools (bairros nos quais os 

mosquitos foram coletados, a quantidade de mosquitos por pool e coordenadas 

geográficas), bem como para analisar a positividade dos pools e, com isso, 

construir tabelas que sintetizem os resultados obtidos nesse trabalho. Para 

análise estatística, o software STATISTICA®, versão 7.0 (Statsoft., 2004). Para 

essas análises, foram considerados significativos os testes de comparações com 

o p-valor < 0,05. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 Total de culicídeos coletados 

 
 

Um total de 825 culicídeos foram coletados, das espécies Aedes aegypti, 

Aedes albopictus, Culex quinquefasciatus, Wyeomyia sp., Ochlerotatus 

scapularis e Haemagogus leucocelaenus. A. aegypti, teve o maior número de 

indivíduos coletados, representando 58,91% (486/825), seguida da espécie A. 

albopictus com, 34,30% (283/825). C. quinquefasciatus, 1,46% (12/825), 

Wyeomyia sp., 4,85% (40/825), O. scapularis, 0,36% (03/825) e H. 

leucocelaenus 0,12% (01/825) (Tabela 5). 

Os 825 culicídeos coletados, resultaram em 137 pools. A maioria, 72 dos 

137 pools analisados, correspondendo a 52,56%, foram da espécie A. aegypti, 

encontrada em todos os quatro distritos de Natal. Já para a espécie A. albopictus, 

47 dos 137 pools foram dessa espécie, correspondendo a 34,30% (Tabela 5). 

 

Tabela 5 - Distribuição por espécies dos culicídeos capturados e de pools nos diferentes distritos 

sanitários do município de Natal.  

 Culicídeos capturados  Pools nos Distritos sanitário do município de 
Natal 

Espécie No Indivíduos %  Pools  Norte Sul Leste Oeste  

          
A. aegypti 486 58,91 72  41 05 09 17  
          
A. albopictus 283 34,30 47  16 14 06 11  

          
 C. quinquefasciatus   12 1,46 08  05  0  0 03  

          
Wyeomyia sp.  40 4,85 06    0 04 02  0  

         
O. scapularis  03 0,36 03    0 02  0 01  

          
H. leucocelaenus  01 0,12 01    0   0   0 01  

          

Total 825 100,00 137  62 25 17 33  

          

 

O teste de comparação entre as proporções dos culicídeos A. aegypti e 

A. albopictus foi realizado e o p-valor obtido foi 0,0000, indicando uma diferença 

significativa entre essas proporções. Do total de pools de A. aegypti, foi 
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comparada as proporções entre os distritos norte e oeste, e o p-valor obtido foi 

0,0000, indicando uma diferença significativa nas proporções de pools coletados 

nesses dois distritos. Pelo fato das proporções identificadas nos distritos 

sanitários leste e sul serem menores do que a proporção do distrito oeste, 

conclui-se que há também diferença significativa entre as proporções de pools 

do distrito norte e de cada uma identificada nos distritos leste e sul.   

 

Para A. albopictus, o teste de comparação das proporções entre distritos 

norte e sul, o p-valor obtido foi 0,3393, indicando que não há diferença 

significativa. Também para A. albopictus, o teste de comparação das proporções 

entre os distritos norte e oeste, o p-valor obtido foi 0,1203, indicando que não há 

uma diferença significativa.  

 

Para as espécies C. quinquefasciatus, Wyeomyia sp., O. scapularis e H. 

leucocelaenus, apesar de ter havido coleta, não foi realizado o teste de 

comparação das proporções entre distritos sanitários, devido ao pequeno 

número de pools dessas espécies.   

 

 

5.2 Monitoramento dos pools positivos e dos sorotipos dos vírus dengue 

circulantes no Município de Natal, Rio Grande do Norte, 2016. 

 

Dos 137 pools que foram testados para o diagnóstico dos vírus dengue, 

19,70% (27/137) foram positivos (Tabela 6). Nesses pools, foi constatada a 

presença de dois dos quatro sorotipos de dengue: o DENV-1 e o DENV-3. Houve 

o predomínio do sorotipo 1, observado em 92,60% (25/27) dos pools positivos; 

enquanto que apenas 7,40% dos pools positivos foram para o sorotipo 3 (2/27). 

O teste de comparação entre as proporções dos sorotipos detectados, DENV-1 

e DENV-3, foi realizado e o p-valor obtido foi 0,0000, indicando uma diferença 

significativa entre essas proporções (Tabela 7). 

Para a espécie A. aegypti, 55,56% dos pools foram positivos (15/27), 

sendo 93,33% (14/15) para DENV-1, e 6,67% (01/15), para o sorotipo DENV-3 

(figura 12). Com relação à espécie A. albopictus, 25,93% (07/27) dos pools foram 
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positivos, sendo 85,71% (06/07) para DENV-1 e 14,29% (01/07) para DENV-3 

(figura 13). Outras espécies de culicídeos também foram coletadas, no intuito de 

se averiguar possíveis infecções. Foi coletado indivíduos do gênero Wyeomyia 

sp., e das espécies C. quinquefasciatus, O. scapularis e H. leucocelaenus.  

Para C. quinquefasciatus, 7,41% (02/27) dos pools foram positivos para 

DENV-1 (figura 14). Para Wyeomyia sp., 7,41% (02/27) dos pools também foram 

positivos apenas para DENV-1; e 3,70% (01/27) dos pools contendo O. 

scapularis também só foi positivo para DENV-1. Não houve nenhum pool positivo 

para a espécie H. leucocelaenus (figura 15). 

Foi feito teste de comparação entre as proporções “positivos / total de 

pools” e 0%, para cada uma das espécies. Para A. aegypti e A. albopictus, o 

resultado do teste é estatisticamente significativo, enquanto que para as demais 

espécies, as proporções “positivos / total de pools” não são estatisticamente 

significativas (Tabela 6). 

 

Tabela 6 – Distribuição por espécie dos pools de culicídeos capturados no município de Natal 
que se apresentaram positivos no teste de RT-PCR para detecção do vírus dengue. 

   Pools de mosquitos analisados RT-PCR 

                                         
Espécie 

  
N 

 
Positivo 

% 
positivos/total 

de pools 

 
p* 

        
Aedes aegypti           72   15 10,95 0,0000 

        
Aedes albopictus          47   07 5,11 0,0043 

        
Culex quinquefasciatus          08   02 1,46 0,1208 

        
Wyeomyia sp.           06   02 1,46 0,1208 

        
Ochlerotatus scapularis           03   01 0,73 0,1208 

        
Haemagogus leucocelaenus           01   00 0 - 

        
Total        137   27 19,70 - 

        
 

*: p-valor do teste de comparação de cada uma das proporções “positivos / total de pools” com 0%.  
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Figura 12 – Distribuição espacial dos pools positivos e negativos para os vírus dengue, em Aedes 
aegypti no município de Natal, RN, 2016. 

Legenda para identificação dos bairros:  
Distrito Norte: 1- Lagoa Azul; 2- Nossa Senhora da Apresentação; 3- Igapó; 4-Potengi; 5- Pajuçara; 6- 

Redinha; 7- Salinas. 
Distrito Oeste: 8- Bairro Nordeste; 9- Quintas; 10- Bom Pastor; 11- Dix-Sept Rosado; 12- N.S de Nazaré; 

13- Felipe Camarão; 14- Cidade da Esperança; 15- Guarapes; 16- Planalto; 17- Cidade nova. 
Distrito Sul: 18- Pitimbu; 19- Candelária; 20- Lagoa Nova; 21- Nova Descoberta; 22- Capimacio; 23- 

Neópolis; 24- Ponta Negra. 
Distrito Leste: 25- Alecrim; 26- Lagoa Seca; 27- Barro Vermelho; 28- Tirol; 29- Cidade Alta; 30- Ribeira; 

31- Rocas; 32- Santos Reis; 33- Praia do Meio; 34- Petrópolis; 35 Areia Preta; 36- Mãe Luíza. 

 

 
FONTE: (elaboração cartográfica: Reginaldo Lopes Santana). 
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Figura 13 – Distribuição espacial dos pools positivos e negativos para Aedes albopictus no 

município de Natal, RN, 2016. 

Legenda para identificação dos bairros:  
Distrito Norte: 1- Lagoa Azul; 2- Nossa Senhora da Apresentação; 3- Igapó; 4-Potengi; 5- Pajuçara; 6- 

Redinha; 7- Salinas. 
Distrito Oeste: 8- Bairro Nordeste; 9- Quintas; 10- Bom Pastor; 11- Dix-Sept Rosado; 12- N.S de Nazaré; 

13- Felipe Camarão; 14- Cidade da Esperança; 15- Guarapes; 16- Planalto; 17- Cidade nova. 
Distrito Sul: 18- Pitimbu; 19- Candelária; 20- Lagoa Nova; 21- Nova Descoberta; 22- Capimacio; 23- 

Neópolis; 24- Ponta Negra. 
Distrito Leste: 25- Alecrim; 26- Lagoa Seca; 27- Barro Vermelho; 28- Tirol; 29- Cidade Alta; 30- Ribeira; 

31- Rocas; 32- Santos Reis; 33- Praia do Meio; 34- Petrópolis; 35 Areia Preta; 36- Mãe Luíza. 
 
 
 

 

FONTE: (elaboração cartográfica: Reginaldo Lopes Santana). 

 

No distrito oeste, onde foi coletado para todas as espécies um total de 33 

pools, 9,48% (03/33) eram de Culex. Foi visto que 66,67% (02/03) dos pools 
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eram positivos, sendo esse, o único distrito com positividade para os vírus 

dengue nessa espécie. 

 
Figura 14 – Distribuição espacial dos pools positivos e negativos para Culex quinquefasciatus no 
município de Natal, RN, 2016. 
 
Legenda para identificação dos bairros:  
Distrito Norte: 1- Lagoa Azul; 2- Nossa Senhora da Apresentação; 3- Igapó; 4-Potengi; 5- Pajuçara; 6- 

Redinha; 7- Salinas. 
Distrito Oeste: 8- Bairro Nordeste; 9- Quintas; 10- Bom Pastor; 11- Dix-Sept Rosado; 12- N.S de Nazaré; 

13- Felipe Camarão; 14- Cidade da Esperança; 15- Guarapes; 16- Planalto; 17- Cidade nova. 
Distrito Sul: 18- Pitimbu; 19- Candelária; 20- Lagoa Nova; 21- Nova Descoberta; 22- Capimacio; 23- 

Neópolis; 24- Ponta Negra. 
Distrito Leste: 25- Alecrim; 26- Lagoa Seca; 27- Barro Vermelho; 28- Tirol; 29- Cidade Alta; 30- Ribeira; 

31- Rocas; 32- Santos Reis; 33- Praia do Meio; 34- Petrópolis; 35 Areia Preta; 36- Mãe Luíza. 

 

 
FONTE: (elaboração cartográfica: Reginaldo Lopes Santana). 
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No intuito de investigar se outras espécies de culicídeos poderiam se 

infectar com os arbovírus dengue, foram avaliadas amostras de indivíduos das 

espécies Wyeomyia sp., O. scapularis e H. leucocelaenus nos distritos na cidade 

de Natal-RN (Figura 15). 

Para o gênero Wyeomyia sp., 4,85% (40/825) representa a quantidade 

total de mosquitos dessa espécie (Tabela 5). Apenas 06 pools foram coletados, 

e no distrito sul, 50% (02/04) dos pools coletados, foram positivos para dengue. 

 Em relação à espécie O. scapularis, 0,36% (03/825) representa a 

quantidade total de mosquitos dessa espécie nos 03 pools coletados. Não foram 

encontrados indivíduos no distrito norte e leste. No distrito sul, dois pools foram 

testados (0/2), mas ambos negativos para dengue. No distrito oeste, houve a 

coleta de 01 pool com O. scapularis, que foi positivo para DENV com um índice 

de positividade de 100% (1/1). 

Para a espécie H. leucocelaenus, 0,12% (01/825) foi o total de coletados 

(tabela 5), e existiu a captura de um único pool no distrito leste, com resultado 

negativo. 
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Figura 15 – Distribuição espacial dos pools positivos e negativos, para os vírus dengue, 

presentes ou não, em Wyeomyia sp., Ochlerotatus scapularis, Haemagogus leucocelaenus no 

município de Natal, RN, 2016. 

Legenda para identificação dos bairros:  
Distrito Norte: 1- Lagoa Azul; 2- Nossa Senhora da Apresentação; 3- Igapó; 4-Potengi; 5- Pajuçara; 6- 

Redinha; 7- Salinas. 
Distrito Oeste: 8- Bairro Nordeste; 9- Quintas; 10- Bom Pastor; 11- Dix-Sept Rosado; 12- N.S de Nazaré; 

13- Felipe Camarão; 14- Cidade da Esperança; 15- Guarapes; 16- Planalto; 17- Cidade nova. 
Distrito Sul: 18- Pitimbu; 19- Candelária; 20- Lagoa Nova; 21- Nova Descoberta; 22- Capimacio; 23- 

Neópolis; 24- Ponta Negra. 
Distrito Leste: 25- Alecrim; 26- Lagoa Seca; 27- Barro Vermelho; 28- Tirol; 29- Cidade Alta; 30- Ribeira; 

31- Rocas; 32- Santos Reis; 33- Praia do Meio; 34- Petrópolis; 35 Areia Preta; 36- Mãe Luíza. 

 

 

FONTE: (elaboração cartográfica: Reginaldo Lopes Santana). 
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Tabela 7 - Distribuição dos pools de culicídeos infectados dentro de cada espécie em função dos 
sorotipos do vírus dengue detectados. 
 

                                              Resultado da RT-PCR para os vírus dengue 

Espécie   N  Negativo  DENV-1  DENV-3   

            

A. aegypti   72  57   14  01   

            

A. albopictus   47  40  06  01   

            

C. quinquefasciatus   08  06  02  0   

            

Wyeomyia sp.   06  04  02  0   

            

O. scapularis   03  02  01  0   

            

H. leucocelaenus   01  01  0  0   

            
Total de pools   137  110  25  02   

            

 

Os dados da tabela 6 também podem ser visualizados qualitativamente 

na figura 16 (16a e 16b), que representa mapas de Kernel ou estimadores 

Kernel, onde são mostradas as áreas onde houve maior número de coletas 

(figura 16a), e onde houve maior número de pools positivos para DENV (gurga 

16b). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



68 
 
Figura 16 - Mapas de Kernel elaborado com os resultados dos culicideos coletados no presente 
trabalho por distrito no Município do Natal, RN, 2016. 16 (a) (à esquerda): Mapa evidenciando os 
locais onde houve maior número de culicídeos coletados e 16 (b) (à direita): Mapa onde houve 
maior número de culicídeos positivos para os DENV. 
 
Legenda para identificação dos bairros:  
Distrito Norte: 1- Lagoa Azul; 2- Nossa Senhora da Apresentação; 3- Igapó; 4-Potengi; 5- Pajuçara; 6- 

Redinha; 7- Salinas. 
Distrito Oeste: 8- Bairro Nordeste; 9- Quintas; 10- Bom Pastor; 11- Dix-Sept Rosado; 12- N.S de Nazaré; 

13- Felipe Camarão; 14- Cidade da Esperança; 15- Guarapes; 16- Planalto; 17- Cidade nova. 
Distrito Sul: 18- Pitimbu; 19- Candelária; 20- Lagoa Nova; 21- Nova Descoberta; 22- Capimacio; 23- 

Neópolis; 24- Ponta Negra. 
Distrito Leste: 25- Alecrim; 26- Lagoa Seca; 27- Barro Vermelho; 28- Tirol; 29- Cidade Alta; 30- Ribeira; 

31- Rocas; 32- Santos Reis; 33- Praia do Meio; 34- Petrópolis; 35 Areia Preta; 36- Mãe Luíza. 

 
 

 
 
FONTE: (elaboração cartográfica: Reginaldo Lopes Santana). 
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5.4 Observações mensais de pools infectados com DENV no período de 

estudo 
 

Em relação ao total de culicídeos infectados, ficou constatada uma maior 

ocorrência nos primeiros quatro meses do ano de 2016. Foi também observado 

que os meses de fevereiro e abril foram aqueles que tiveram um maior número 

de pools positivos, 44,44% (12/27) e 44,44% (12/27), respectivamente, em 

relação ao total de pools positivos. De maio até novembro, todos os pools 

analisados foram negativos para os vírus dengue. 
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6. DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos no presente estudo fornecem informações inéditas 

sobre a dinâmica dos vírus dengue (DENV) encontrados em outros culicídeos no 

Município de Natal, Rio Grande do Norte. Através desses resultados, foi possível 

afirmar que Aedes aegypti, Aedes albopictus, Culex quinquefasciatus, Wyeomyia 

sp e Ochlerotatus scapularis, se alimentaram de vertebrados virêmicos por 

DENV, pois foi detectado a presença do material genético do vírus nos pools 

estudos dessas espécies. Todavia, apesar desse achado, não se pode afirmar 

que C. quinquefasciatus, Wyeomyia sp e O. scapularis são transmissoras dos 

DENV. 

 Nesse trabalho, foram encontradas as espécies de A. aegypti e A. 

albopictus infectadas com os sorotipos 1 e 3 da dengue, e C. quinquefasciatus, 

Wyeomyia sp e O. scapularis infectadas com o sorotipo 1, mais precisamente 

nos distritos sanitários oeste e sul de Natal. Neste estudo foi detectada a 

circulação dos sorotipos DENV-1, DENV-3 no município de Natal. O DENV-3, 

que havia sido detectado no ano de 2010 por Branco et al., (2014), e só veio a 

ser detectado novamente em 2015 por Barbosa et al., (2017) continua presente 

em 2016.   

No estudo de monitoramento virológico em artrópodes realizado por 

Barbosa et al. (2017) foi detectada a circulação, de DENV-1 nos bairros da Lagoa 

Azul, Nossa Senhora da Apresentação, Nova Descoberta e Pitimbu. No bairro 

de Felipe Camarão, verificou-se a circulação simultânea de DENV-1 e DENV-3. 

O presente estudo confirma que a co-circulação de ambos os sorotipos do vírus 

dengue continua no município de Natal demonstrando que ainda existem 

indivíduos susceptíveis. Isso justifica a importância da realização de estudos de 

vigilância entomológica, virológica e epidemiológica, pois no caso da circulação 

de mais de um sorotipo do vírus, pode resultar em infecções sequenciais de e 

contribuir para a ocorrência das formas hemorrágicas da doença (HALSTEAD, 

2006). 
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Os mapas de Kernel são interpoladores, que possibilitam a estimação da 

intensidade do evento em toda a área, mesmo nas regiões onde o processo não 

tenha gerado nenhuma ocorrência real, mostrando as hotspots, tanto para o 

número total de pools coletados, quanto para o total de pools positivos coletados. 

Esses mapas auxiliam no direcionamento das ações de combate aos mosquitos 

vetores da dengue pelos agentes de endemias do CCZ-Natal. 

A EIT (temperatura de incubação extrínseca) afeta a taxa de infecção de 

forma diferente em cada população de mosquitos, indicando um genótipo pela 

interação do meio ambiente. Sugere-se que a magnitude das epidemias de 

DENV pode não só depender do vírus e dos genótipos do mosquito presentes, 

mas também sobre a forma como eles interagem com a temperatura local. Esta 

informação deve ser considerada ao estimar a competência do vetor de 

populações de mosquitos locais e introduzidas durante a avaliação do risco de 

doença (GLORIA-SORIA et al. 2017). Além do mais, a detecção de arbovírus e 

as taxas de infecção nos vetores artrópodes podem ajudar a prever um surto e 

servir como ferramenta de alerta em programas de vigilância (CEVALLOS et al. 

2018). 

Embora o vírus dengue tenha sido detectado em cinco das seis espécies 

estudadas, novos estudos prospectivos são necessários para se tentar averiguar 

o potencial vetorial das espécies Culex quiquefasciatus, Wyeomyia sp., 

Ochlerotatus scapularis e Haemagogus leucocelaenus, realizando a extração da 

glândula salivar para averiguação da presença dos DENV nessas espécies 

encontradas infectadas, bem como um modelo de infecção laboratorial, afim de 

que se teste a eficiência da transmissão, ou seja, a capacidade vetorial 

(velocidade com que o vírus pode se disseminar entre as espécies suscetíveis) 

e a competência vetorial (que corresponde ao percentual de mosquitos que 

apresentam o vírus na saliva, dentre aqueles que ingeriram o repasto infectante) 

(LOURENÇO-DE-OLIVEIRA, 2015 e RÜCKERT e EBEL, 2018). 

Quanto as taxas de infecção, sabe-se que essa é uma estimativa da 

prevalência de infecção por arbovírus em uma população de mosquitos. Supõe-

se que, quando a taxa de infecção aumenta, o risco de transmissão para um 

determinado arbovírus também aumenta (CHIANG e REEVES, 1962). Todavia, 
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segundo Bustamante e Lord (2010), alguns dos fatores podem invalidar essa 

suposição, afirmando que a taxa de infecção nem sempre é um indicador direto 

de risco; e as taxas de infecção por mosquito geralmente subestimam a 

prevalência de infecção por arbovírus em uma população de mosquitos. Esses 

autores também afirmam que a variação ambiental poderia introduzir a 

imprevisibilidade em quantos mosquitos latentes sobrevivem para se tornarem 

infecciosos e a confiabilidade das taxas de infecção estimadas pode ser 

comprometida por vieses.  

A temperatura é um dos melhores fatores estudados que afetam o EIP 

(Período de Incubação Extrínseca) e a taxa de disseminação de vírus em um 

mosquito é influenciada diretamente a proporção que mosquitos latentes se 

tornam infecciosos (BUSTAMANTE e LORD, 2010). Nesse estudo, a variável 

temperatura não foi analisada, pelo fato de não termos analisado a carga viral 

nos culicídeos de forma quantitativa. Outro motivo, segundo a análise das fichas 

que acompanharam as amostras, é devido as temperaturas serem muito 

parecidas, variando, cerca de, no máximo 2 ºC. 

No caso da Taxa Mínima de Infecção, não foi possível calculá-la, devido 

a critério de tamanho de amostra total ter de ser maior do que 1.000 mosquitos 

individuais para estimação precisa de MIR ou taxas de infecção (BERNARD et 

al., 2001, NASCI et al., 2002). 

Estudos levantaram a questão do papel do C. quinquefasciatus como 

vetor de dengue. Vários pesquisadores relataram o isolamento do vírus da 

dengue nessa espécie de mosquitos coletados na China, Vietnã e Nova 

Caledônia (CHEN et al. 1982, CHEN et al. 1986, HUANG et al. 1992). No Brasil, 

Guedes e colaboradores (2017) detectaram a presença de Zika Vírus (ZIKV) no 

intestino médio, glândulas salivares e saliva do C. quinquefasciatus, em 

laboratório. E coletaram essa espécie infectada com ZIKV em áreas urbanas 

com alta incidência de microcefalia em Recife – PE, Brasil. Esses resultados 

corroboraram com os dados experimentais de mosquitos alimentados 

artificialmente, isolado o ZIKV de Culex capturados no campo, indicando que 

pode haver outros vetores para ZIKV, além dos conhecidos. Porém, no Brasil, 
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nenhum trabalho mostrando uma possível infectividade de C. quinquefasciatus 

por DENV não foi encontrado. 

Mosquitos pertencentes ao gênero Wyeomyia, coletados em florestas 

tropicais, já foram encontrados infectados com vários arbovírus: os vírus Iaco e 

Maguari foram isolados de Wyeomyia sp.; Taiassui e Tucunduba vírus, de 

Wyeomyia sp. e Wyeomyia aporonoma, e os vírus Una e Triniti de Wyeomyia sp. 

(MOTTA et al. 2007). Segundo Medeiros (2009), os mosquitos da espécie 

Wyeomyia bourrouli, são bastante prevalentes no Parque das Dunas, no 

município de Natal, o que reforça a necessidade de se averiguar se esse 

mosquito oferece risco a saúde pública. Poucos mosquitos desse táxon são 

pobremente estudados. Também não foram encontrados trabalhos que mostrem 

os mosquitos desse gênero infectados com os DENV.  

A espécie Ochlerotatus scapularis tem maior distribuição no continente 

sul-americano (FORATTINI, 1981). As fêmeas são muito vorazes, insistentes na 

atividade hematofágica e intensificam essa atividade no crepúsculo vespertino 

(FORATTINI, 2002 e PETERSEN, 2012). Essa espécie é considerada um 

potencial vetor de filarias e arbovírus na região neotropical, tais como vírus 

Mayaro, Ilheus, vírus da Encefalite Equina Venezuelana e vírus Rocio; e 

Dirofilaria immitis, em cães, bem como a suspeita de transmitir Wuchereria 

brancrofti, respectivamente. O fato de se desenvolverem em coleções hídricas, 

artificiais ou naturais, demonstra uma possível adaptação dessa espécie às 

regiões urbanizadas, fazendo dessa espécie um potencial risco a saúde pública 

(PETERSEN, 2012; PETERSEN et al. 2015; GLEISER, 2017).  

De acordo com Holmes e Twiddy (2003), O.scapularis está envolvida em 

um ciclo de transmissão silvestre da dengue, no qual os mosquitos transmitem 

o vírus entre primatas não humanos, que apresentam infecções assintomáticas. 

Os ciclos silvestres foram demonstrados na Ásia, associados principalmente 

com primatas não humanos Macaca e Presbytis sp. Apesar das coletas terem 

sido realizados em ambientes urbanizados, se faz necessário uma coleta de 

indivíduos dessa espécie maior, para averiguar se a mesma pode estar envolvida 

também em um ciclo urbano da dengue, pois apenas um pool da espécie foi 

encontrado infectado com DENV-1. Todavia não foi possível testar o potencial 
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vetorial da espécie, sendo possível concluir apenas que a espécie de infectou, 

se alimentando de algum vertebrado com o vírus.  

Os mosquitos da espécie Haemagogus leucocelaenus podem transmitir a 

febre amarela em ambientes silvestres (CAMARGO-NEVES et al. 2005). A 

dengue caracteriza-se por ser uma patologia essencialmente urbana. Estudos 

prospectivos e uma maior coleta de indivíduos dessa espécie deve também ser 

realizada para concluir se a mesma pode estar envolvida em um ciclo urbano da 

dengue.  Medeiros (2009) afirma que essa espécie é um vetor em potencial da 

dengue, sendo um fator de risco na área do Parque das Dunas, que recebe 

milhares de visitantes ao ano.   

Os quatro primeiros meses do ano de 2016 foram os de maior coleta de 

culicídeos, tanto para o número total de amostras coletadas, quanto para pools 

que estavam infectados com os DENV. Tal achado pode ter relação com o 

período chuvoso de verão, característico do município, nessa época do ano, a 

qual é propícia para a proliferação dos vetores, devido ao calor e umidade 

necessários, fatores que têm papéis bem definidos no ciclo de vida dos vetores, 

contribuindo, portanto, para a aumentar a sua incidência (CHOI et al. 2016) e a 

probabilidade de transmissão não só da dengue, mas de outras arboviroses. 

Pode-se constatar nos resultados, os quais também corroboram com a 

literatura, a exemplo do trabalho de DOMMAR et al. 2014, uma maior frequência 

de casos de febre chikungunya em pessoas, principalmente, nos primeiros 

meses do ano, visto que é o período em que há maior ocorrência de chuva e 

aumento da umidade, favorecendo ao aumento da população de mosquitos que 

utilizam a água para completar seu ciclo biológico.  

Natal apresenta condições socioambientais ideais para a proliferação dos 

mosquitos transmissores da dengue. Devido ao seu grande potencial turístico, 

atrai anualmente um número significativo de pessoas de outros estados, regiões 

e países. Isso pode ter algumas consequências, tais como favorecer o 

aparecimento de outros sorotipos que não mais circulam, os quais a população 

ainda não tenha adquirido a imunidade, podendo gerar novos surtos ou 

epidemias, associado à prevalência dos vetores no município, e em todo o 

estado do Rio Grande do Norte. 
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Em relação aos bairros de maior incidência de pools positivos, foi visto 

que o bairro de Felipe Camarão, localizado no distrito oeste de Natal, teve a 

maior taxa de mosquitos infectados (10 pools). Já o distrito norte, teve o número 

de pools coletados (62 pools). 

É de extrema importância que as estratégias para o controle da doença 

no município realizadas pelo projeto vigi@dengue continuem sendo executadas 

e intensificadas, abrangendo-as para todo o estado, sendo um modelo muito 

sugestivo para ser implementado nas demais unidades federativas do país, as 

quais já se sabe que há a presença dos vírus dengue.  

Este trabalho remete a novos estudos para verificação da infecção, 

incluindo a pesquisa dos DENV na glândula salivar das espécies estudadas 

consideradas não vetores.  
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7. CONCLUSÕES 

 

Este estudo reforça e alerta as autoridades de saúde pública do município de 

Natal, bem como do Estado do RN, acerca da importância da vigilância virológica 

e entomológica baseada no combate aos vetores da dengue. Além disso, 

descreve o achado de DENV em espécies como Culex quinquefasciatus, 

Wyeomyia sp. e Ochlerotatus scapularis, algo inédito, mas que reforça a 

necessidade de um estudo mais robusto, o qual deve ser realizado com vistas a 

analisar a capacidade e a competência vetorial dessas espécies de culicídeos. 

O distrito sanitário Norte foi o que apresentou maior número de pools de 

mosquitos coletados, mas foi no distrito oeste, especificamente no bairro de 

Felipe Camarão, onde houve um maior número de pools infectados. Foi 

detectada a co-circulação dos sorotipos DENV-1 e DENV-3 no município de 

Natal no período estudado. Essas informações possibilitaram o reconhecimento 

de áreas prioritárias para a realização de ações de controle da dengue no 

Município de Natal, envolvendo equipes da UFRN e do Centro de Controle de 

Zoonoses de Natal. 
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ANEXOS 

ANEXO A – Ficha de monitoramento de coleta de culicídeos. 

 


