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RESUMO 

Este trabalho teve como objetivo principal a proposição de uma nova 

metodologia na detecção dos arbovírus Zika e Chikungunya utilizando 

ferramentas de bioespectroscopia e classificação multivariada. Foram utilizadas 

a espectroscopia no infravermelho por Refletância Total Atenuada (ATR-FTIR) 

associada a técnicas de classicação multivariada, para avaliar a capacidade da 

técnica de classificar corretamente 260  amostras biológicas em grupos definidos 

como positivos para a presença dos vírus (CHIKV + ou  ZIKV +) e Negativos 

(CHIKV- ou  ZIKV-). Os algoritmos de análise multivariada utilizados foram 

Análise de Componentes Principais-Análise Discriminante Linear (PCA-LDA), 

Algoritmo de Projeções Sucessivas- Análise Discriminante Linear (SPA-LDA) e 

Algoritmo Genético-Análise Discriminante Linear (GA-LDA). O desempenho da 

técnica foi avaliado através de cálculos de sensibilidade, especificidade, valores 

preditivos positivos (VPP) e negativos (VPN), os quais foram capazes de 

classificar satisfatóriamente em categorias as amostras infectadas com os vírus 

Zika e Chikungunya, diferenciando as amostras que possuem os vírus daquelas 

consideradas saudáveis, com sensibilidade e especificidade, VPP e VPN de até 

100%. Os resultados foram animadores, e mostraram que a espectroscopia 

utilizada em conjunto com técnicas de análise multivariada tem o potencial de 

detectar e identificar as variações provocadas pela presença dos vírus Zika e 

Chikungunya em amostras biológicas, e fornecer resultados rápidos e com baixo 

custo em comparação às técnicas utilizadas em rotinas laboratoriais. 
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ABSTRACT 



 

The main objective of this work was the proposition of a new methodology for the 

detection of arboviruses Zika and Chikungunya using biospectroscopy and 

multivariate classification tools. Attenuated Total Reflectancespectroscopy 

associated with Fourier Transform Infrared Spectroscopy (ATR-FTIR) associated 

with multivariate classifi- cation techniques was used to evaluate the ability of the 

technique to properly classify 260 biological samples into groups defined as 

positive for the presence of viruses (CHIKV +; ZIKV +) and Negatives (CHIKV- 

and ZIKV-). The multivariate analysis algorithms used were Linear Discriminant 

Analysis (PCA-LDA), Linear Discriminant Analysis (SPA-LDA) and Genetic 

Algorithm-Linear Discriminant Analysis (GA-LDA). The performance of the 

technique was assessed by calculations of sensitivity, specificity, positive 

predictive values (NPV) and negative values (NPV), which were able to classify 

the samples infected with the Zika and Chikungunya viruses in categories, 

differentiating those with the viruses of those considered healthy, with sensitivity 

and specificity, VPP and VPN up to 100%. The results were encouraging and 

showed that the spectroscopy used in conjunction with multivariate analysis 

techniques has the potential to detect and identify the variations caused by the 

presence of the Zika and Chikungunya viruses in biological samples and to 

provide fast and low cost results in comparison to techniques used in laboratory 

routines. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Os vírus transmitidos por artrópodes (arbovírus) são aqueles transmitidos aos 

hospedeiros durante a ingestão de sangue por mosquitos, carrapatos, moscas 

picadoras, ácaros e lêndeas (SALIMI; CAIN; KLEIN, 2016). Os arbovírus são 

alguns dos mais importantes patógenos emergentes e ressurgentes de 

significância global (LIMA-CAMARA, 2016; SALIMI; CAIN; KLEIN, 2016). E 

dentre eles podemos citar os vírus Zika (ZIKV) ( Família Flavivirídae) e o 

Chikungunya (CHIKV) (Família Togaviridae), os quais foram responsáveis por 

grandes epidemias ao redor do mundo e foram escolhidos como tema deste 

trabalho (LIMA-CAMARA, 2016).  

No Brasil, estes vírus são vastamente conhecidos pelas epidemias 

recorrentes por todo o território, isto se deve, principalmente, a vasta 

disseminação dos vetores transmissores das doenças, devido ao crescimento 

populacional associado com a urbanização não planejada e descontrolada que 

oferecem criadouros artificiais ideais para sua proliferação (BARRETO; 

TEIXEIRA, 2008). Além disso, houve também o aumento do fluxo de viagens 

internacionais facilitando a introdução do vírus em novas áreas, agravado ainda 

pela ineficácia de programas de controle e prevenção vetorial (TEIXEIRA et al., 

2009). Os mosquitos do gênero Aedes, como o Aedes albopictus e Aedes 

aegypti, são os principais vetores do CHIKV e do ZIKV no Brasil. O caráter 

antropofílico e a capacidade de transmissão vertical por uma via transovariana 

(quando o vírus é transmitido a partir do mosquito adulto para a sua progênie) 

faz desses artrópodes vetores altamente eficazes na disseminação viral em uma 

população com indivíduos susceptíveis à infecção (DE FIGUEIREDO; 

FIGUEIREDO, 2014).  

Nas fases inicias da doença, chikungunya e zika podem ser muito parecidas, 

com algumas diferenças nos sintomas, como será descrito mais adiante nesta 

dissertação. A diferenciação precisa entre as doenças só se faz de forma 

laboratorial, através da identificação do agente causador. O procedimento atual 

para estabelecer um diagnóstico laboratorial destas infecções é a detecção de 

ácidos nucléicos virais e anticorpos específicos (imunoensaios) em amostras 

clínicas (BERTHET et al., 2013). Esses métodos trouxeram benefícios como 
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altos níveis de repetibilidade e reprodutibilidade, facilidade de manuseio e 

robustez. No entanto, eles também têm alguns pontos negativos (BOONHAM et 

al., 2014). Portanto existe a necessidade de técnicas que sejam tão vantajosas 

quanto os ensaios imunológicos e técnicas de PCR, e que tenham menos 

desvantagens. O potencial das técnicas espectroscópicas na detecção e 

identificação de amostras infectadas por vírus tem sido estudado usando 

métodos estatísticos como uma metodologia sensível, rápida e confiável. A 

capacidade de discriminar amostras contaminadas e não contaminadas em um 

curto espaço de tempo com boa sensibilidade, especificidade e factível, 

sugerindo que a bioespectroscopia é um campo que deve ser mais estudado 

(SAKUDO et al., 2012), considerando os diversos estudos que foram realizados 

utilizando espectroscopia no campo da virologia e que apresentando resultados 

encorajadores, demonstrando o potencial dessa abordagem. Desta forma, este 

trabalho apresenta a bioespectroscopia como uma boa oportunidade no campo 

da virologia para detectar as alterações bioquímicas causadas pela presença de 

vírus em amostras biológicas.  

 

1.1 Breve histórico: Vírus Chikungunya 

Os primeiros relatos de uma infecção causada pelo CHIKV ocorreram a partir 

de uma epidemia em outubro de 1952, no Sul da Tanzânia (ROBINSON, 1955). 

O surto se apresentou como uma doença febril, exantemática, caracterizada por 

artralgia grave e dor prolongada nas articulações (KUNO, 2015). 

Os investigadores, sem saber do relatório anterior do "kidinga pepo" por 

Christie (CHRISTIE; M.A., 1872), nomearam a nova doença como 

"Chikungunya", um termo da língua local da região Makonde que significa 

“Aqueles que se dobram”, fazendo referência a artralgia acentuada sofrida pelos 

indivíduos infectados (BLACKMORE et al., 2016). Desde então, houveram 

epidemias no Sul e Sudeste da Ásia, África e Europa (DELISLE et al., 2014; 

PIALOUX et al., 2007; THIBERVILLE et al., 2013), seguido pela América Central 

(ORGANIZATION, 2014) e mais recentemente nas Américas do Sul e Norte 

(MADARIAGA; TICONA; RESURRECION, 2016) (Figura 1).  
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Figura 1. Chikungunya nas Américas. Em vermelho: países com transmissão endêmica com 
mais de 1000 casos relatados. Em laranja: países com transmissão endêmica com até 1000 
casos relatados. Em azul: Países ou Estados com casos importados apenas. Sem cor: países 
ou estados sem transmissão relatada. 
Fonte: MADARIAGA; TICONA; RESURRECION, 2016. 

 

Existe apenas um sorotipo do CHIKV, no entanto, estas epidemias foram 

causadas por diferentes genótipos: o genótipo do Oeste Africano (WAF); o 

Sudeste / Centro / Sul Africano (ECSA), presente nas epidemias asiáticas; o 

genótipo Asiático, a qual acredita-se que tenha se originado a partir do genótipo 

ECSA, entre 1879 e 1927; e o genótipo do Oceano Índico (IOL), também 

derivada do genótipo ECSA e responsável pela epidemia nas ilhas do Oceano 

Índico, Índia continental e Europa no início de 2004 (BLACKMORE et al., 2016). 

A expansão desta linhagem foi atribuída a mutações adaptativas nas 

glicoproteínas do envelope E1 e E2 que proporcionaram uma vantagem 

adaptativa a infecção em Aedes albopictus, sem reduzir sua taxa de infecção em 

A. aegypti (SAHADEO et al., 2015; VAZEILLE et al., 2016).  
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No Brasil, os primeiros relatos descritos sobre a circulação do CHIKV sugiram 

no ano de 2014 com a notificação de 54 casos suspeitos distribuídos em 15 

estados brasileiros, sendo todos eles importados de países com circulação do 

vírus (SECRETARIA DE VIGILâNCIA EM SAÚDE, 2014). O primeiro caso de 

transmissão local ocorreu no município de Oiapoque, localizado no extremo 

norte do Estado do Amapá, em 13 de setembro de 2014, logo em seguida, 

apenas oito dias depois, houve um segundo relato na cidade de Feira de 

Santana, no Estado da Bahia (NUNES et al., 2015). A partir daí o vírus têm 

circulado e causado surtos alternados com outras arboviroses por todo país. Em 

2017, da semana epidemiológica (SE) 1 à SE 52, foram registrados 185.593 

casos prováveis de febre de chikungunya. Em 2018, até a SE 45 (31/12/2017 a 

10/11/2018), foram registrados 82.382 casos prováveis de febre de chikungunya 

no país, com uma incidência de 39,5 casos/100 mil hab.; destes, 75,9% casos 

foram confirmados, sendo esses números alarmantes e  que necessitam da 

atenção dos órgãos de saúde (SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, 

2018). 

 

1.2 Vírus Chikungunya 

 

O CHIKV pertence à família Togaviridae e ao gênero Alphavirus , um grupo 

de vírus envelopados de RNA de polaridade positiva (DE FIGUEIREDO; 

FIGUEIREDO, 2014; FROS; PIJLMAN, 2016; LWANDE et al., 2015; RUPP et 

al., 2015). Seu genoma  consiste em uma fita simples de RNA polaridade positiva 

(o RNA genômico em si é o RNA mensageiro)  rodeado por um invólucro de 

proteína do capsídeo, que por sua vez está envolto por um envelope lipídico 

derivado do hospedeiro recobertos de glicoproteínas (RUPP et al., 2015). Possui 

70 nm de diâmetro e capsídeo de geometria icosaédrica, este é composto por 

240 cópias da proteína do capsídeo arranjados numa rede, com as espículas de 

glicoproteína de superfície, que consiste em E1 e E2, que formam uma estrutura 

com 80 conjuntos de heterodímeros (CHENG et al., 1995; ZHANG et al., 2002) 

(Figura 2). 
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Figura 2.  Estrutura da partícula do Vírus Chikungunya. 
Fonte: Página do Medical Express (2014) 

 

Seu genoma possui aproximadamente 11.800 nucleotídeos flanqueados 

pelas regiões 5’ e 3’ não traduzidas (UTR’s), organizadas da seguinte forma: 5′ 

cap-nsP1-nsP2-nsP3-nsP4- (região de junção) -C-E3-E2-6k-E1-Calda poli-A 3′ 

(SOLIGNAT et al., 2009). A região 5' não traduzida é composta por 76 

nucleotídeos e a UTR 3' tem 526 nucleotídeos; existem 68 nucleotídeos não 

traduzidos na região da junção das duas fases abertas de leitura (ORFs). As 

sequências nas extremidades 5' e 3', bem como na região intergênica, 

conservaram elementos de sequência repetida que desempenham papéis 

importantes na regulação da síntese do RNA viral (Figura 3). 

 

Figura 3.  Representação esquemática da estrutura genômica do vírus que, quando traduzida, 
dá origem a primeiramente a poliproteína não estrutural e posteriormente a poliproteína 
estrutural. 
Fonte: Adaptado de FROS; PIJLMAN, 2016. 

 

As proteínas não estruturais codificadas constituem dois terços genoma a 

partir da extremidade 5', em uma ORF de 7.425 nucleotídeos iniciadas por um 

códon de iniciação ATG (na posição 77 ± 79) e termina num códon de terminação 
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TAG (posição 7499 ± 7501). A poliproteína traduzida a partir desta ORF tem 

2.474 aminoácidos, a partir do qual 4 proteínas não-estruturais (NPSs) são 

formadas por clivagem proteolítica (NSP1, NSP2, NSP3 e NSP4). Estas 

proteínas não estruturais são necessárias para a transcrição e a replicação do 

RNA viral. 

A replicação dos Alphavirus é relativamente rápida, o que resulta em doença 

aguda em hospedeiros vertebrados e cultura de células. Em contraste, a infecção 

de células de mosquito resulta em infecção persistente e mostra pouco ou 

nenhum efeito citopático em cultura de células de invertebrados (FROS; 

PIJLMAN, 2016). 

NSP4 é a RNA polimerase dependente de RNA do vírus. É a primeira 

proteína não estrutural a ser clivada da poliproteína e é a única responsável 

pelas propriedades sintéticas do complexo de replicase viral.  Juntamente com 

o peptídeo nsP123, NSP4 forma um complexo de replicação (CR) de curta 

duração que produz a fita complementar de RNA com sentido negativo (RNA’). 

Em seguida a clivagem pela porção protease da NSP2 forma quatro NPSs 

individuais, que atuando conjuntamente, formam um CR responsável por 

produzir fitas de RNA polaridade positiva e os RNAs menssageiros (mRNA) 

subgenômicos (HARDY; STRAUSS, 1989).  O mRNA é posteriormente traduzido 

na poliproteína estrutural (FROS; PIJLMAN, 2016). 

A partir do RNA subgenômico 26S ocorre a tradução da segunda ORF em 

uma poliproteína percursora das proteínas estruturais, que processam a proteína 

de capsídeo (C), 2 glicoproteínas de envelope (E1 e E2) e 2 pequenos peptídeos 

(E3 e 6k) (FROS; PIJLMAN, 2016). 

A proteína da capsídeo viral (C) é clivada autocataliticamente e encapsula as 

moléculas de RNAs de polaridade positiva e presentes no citoplasma para formar 

o nucleocapsídeo (HARDY; STRAUSS, 1989).  

A glicoproteína E2 é responsável pela ligação da partícula viral com a célula 

hospedeira, na qual o vírus entra na célula por endocitose mediada por clatrinas. 

Já E1 é a proteína responsável pela realização da fusão do envelope com a 

membrana do endossomo para assim liberar o nucleocapsídeo no citosol. Vale 

observar que as proteinas do envelope, E1, E2 e E3 são as glicoproteínas que 

mais apresentam variação de aminoácidos (0,38%, 0,68% e 3,3% 

respectivamente). Notavelmente, com 14 alterações, a proteína E2 do envelope 
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mostrou a maior variação de sequência de aminoácidos (SOLIGNAT et al., 

2009). A síntese do RNA viral requer todas as quatro proteínas não-estruturais 

do vírus (Figura 4). Os requisitos para cada uma das proteínas não estruturais 

individuais, e as suas respectivas funções, na síntese de RNA foram inicialmente 

identificados por meio de mutações sensíveis à temperatura (HAHN; STRAUSS; 

STRAUSS, 1989; SAWICKI; SAWICKI, 1985).  

 

Figura 4: Ciclo de replicação dos Alphavírus. Os alfavírus entram na célula através de endocitose 
mediada por receptor. O baixo pH no endossoma desencadeia a fusão viral e o nucleocapsídeo 
é liberado no citoplasma. Antes que a replicação viral possa começar, o nucleocapsídeo tem que 
desmontar e liberar seu RNA. As proteínas não estruturais (nsPs) nsP1 a nsP4, juntamente com 
fatores do hospedeiro, formam o complexo de replicação (RC) ligado à membrana celular que 
realiza a replicação do genoma viral e a transcrição do RNA. Durante a brotação do vírus, os 
núcleos de nucleocapsídeo que são montados no citoplasma interagem com as glicoproteínas 
do envelope na membrana plasmática para formar vírions. 
Fonte: SOLIGNAT, M. et al. 2009. 

 

 

1.3 A febre Chikungunya  
 

A febre chikungunya acomete todas as faixas etárias, assim como homens e 

mulheres com a mesma frequência. De acordo com o Ministério da Saúde, na 

infecção pelo CHIKV a viremia pode persistir por até dez dias, tendo início dois 

dias antes da apresentação dos primeiros sintomas, podendo perdurar por mais 

oito dias. A doença se apresenta como um quadro febril, associado com 

artralgia/artrite, dor nas costas e cefaleia. A dor das articulações tende a ser pior 
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no período da manhã, aliviada pelo exercício leve e exacerbada por movimentos 

dinâmicos. Os tornozelos, punhos e articulações pequenas da mão tendem a ser 

mais afetadas. As articulações maiores como o joelho, ombro e a coluna também 

podem ser acometidas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015; PAHO, 2013). 

Os sinais e os sintomas são clinicamente parecidos com os da dengue – 

febre alta de início agudo, dores articulares e musculares, cefaleia, náusea, 

fadiga e exantema que geralmente desaparecem após um período de 1-3 

semanas. A principal manifestação clínica que as difere são as fortes dores nas 

articulações. Após a fase inicial, a doença pode evoluir em duas etapas 

subsequentes: fase subaguda e crônica, com persistência dos sintomas por 

meses e até anos (CDC; OPAS, 2011). 

Além da transmissão vetorial, existe também a possibilidade via 

transfusão de sangue considerando que o CHIKV também foi detectado em 

doadores de sangue, o que despertou preocupação e ameaçou diretamente a 

segurança dos receptores de sangue e hemoderivados através de transfusão. 

Todavia é rara se os protocolos forem devidamente observados (DE 

FIGUEIREDO; FIGUEIREDO, 2014; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015). 

O espectro clínico da infecção pelo CHIKV consiste em uma fase aguda 

ou febril, que dura até o décimo dia. Alguns casos evoluem com persistência das 

dores articulares após a fase aguda, caracterizando o início da fase subaguda, 

com duração até 3 meses (Figura 5). Quando a duração dos sintomas persiste 

até o terceiro mês, o paciente atinge a fase crônica. Nestas fases, algumas 

manifestações clínicas podem variar de acordo com o sexo e a idade. Exantema, 

vômitos, sangramento e úlceras orais parecem estar mais associados ao sexo 

feminino. Dor articular, edema e maior duração da febre são prevalentes quanto 

maior a idade do paciente (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015). 

 

Figura 5. Espectro clínico da febre de Chikungunya. 
Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015 
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1.4 Breve histórico: Vírus Zika  

O vírus Zika foi inicialmente isolado em 1947, em Uganda, mais 

especificamente na floresta Zika, a partir de amostras coletadas de macacos 

Rhesus febris, utilizados como sentinelas para monitoramento da febre amarela 

silvestre (DICK et al., 1952). No ano seguinte (1948), o ZIKV foi isolado a partir 

de um pool de mosquitos Aedes africanus coletados também na Floresta Zika, 

sugerindo que essa espécie foi a responsável pela transmissão do ciclo silvestre 

do ZIKV nos macacos (DICK et al., 1952).  

O primeiro caso notificado de infecção humana por esse vírus ocorreu em 

1952 no leste da África quando verificou-se a presença de anticorpos 

neutralizantes em soros humanos (SMITHBURN, 1952; apud FAGBAMI, 1979). 

Seu primeiro isolamento ocorreu no mesmo ano a partir de uma amostra de soro 

de uma criança de 10 anos cujos sintomas eram apenas febre e dor de cabeça, 

durante uma investigação de uma epidemia de icterícia em Afikpo (Nigéria). 

O primeiro relato clínico bem descrito da doença ocorreu em 1964 quando 

Simpson descreveu sua própria infecção com apresentação clínica de 5 dias. 

Seus sintomas no dia seguinte à infecção foram: dor de cabeça, erupção cutânea 

maculopapular no rosto, pescoço, tronco e braços com propagação para as 

palmas das mãos e plantas dos pés e febre passageira. (SIMPSON, 1964 apud 

HAYES, 2009). Desde então o zika vírus havia sido considerado um patógeno 

humano de baixo impacto, até que foram notificados surtos nos Estados 

Federados da Micronésia em 2007, com 118 casos confirmados e suspeitos 

(DUFFY et al., 2009) e na Polinésia Francesa em 2013-2014 com cerca de 

30.000 casos (MUSSO; NILLES; CAO-LORMEAU, 2014).  

 A similaridade dos sintomas com outras doenças transmitidas por 

arbovírus e a atenção dada tardiamente a doença podem talvez explicar o 

número limitado de artigos listados no banco de dados PubMed na época da 

grande disseminação da doença, em 2016, em comparação com outros vírus 

transmitidos por mosquitos, como os vírus da dengue e vírus chikungunya, os 
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quais já possuíam suas características bem mais descritas pelos artigos de 

pesquisa (CHARREL et al., 2016). 

No ano de  2014 foram notificados os primeiros casos de infecção pelo 

ZIKV no Brasil sendo ele o responsável por causar verdadeiros surtos, 

especialmente na região nordeste, onde foi declarado como a causa de diversos 

casos de microcefalia em recém-nascidos (OLIVEIRA, 2017). Também passou 

a ser recentemente associado com a síndrome de Guillain-Barré (KRAUER et 

al., 2017). Estas são duas graves patologias e tornam a infecção pelo vírus zika 

ainda mais preocupante aos olhos da saúde pública do país. Mais recentemente, 

em 2017, da semana epidemiológica (SE) 1 à SE 52, foram registrados 17.593 

casos prováveis de doença aguda pelo vírus Zika no país e em 2018, até a SE 

42, foram registrados 7.544 casos prováveis de doença distribuídos pelo país, 

sendo 43,8 % casos confirmados (SECRETARÍA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, 

2018). 

 

1.5 Vírus Zika  

O ZIKV pertence à família Flaviviridae, gênero Flavivirus (SLAVOV et al., 

2016). Desta forma, sua organização externa consiste em uma partícula lipídica 

denominada envelope que envolve o capsídeo proteico, de geometria  

icosaédrica, cujo interior se encontra o ácido nucleico viral. O genoma é um RNA 

de fita simples, polaridade positiva, de aproximadamente 11 kb e sua 

organização segue a dos flavivírus com duas regiões não-codificantes de 

flanqueamento e um longo quadro de leitura aberto que codifica uma única 

poliproteína. Esta é clivada no capsídeo (C), na proteína precursora da 

membrana (prM), no envelope (E) e sete proteínas não estruturais (NS) (Figura 

6) (SIRONI et al., 2016). Duas principais linhagens do ZIKV são conhecidas, uma 

originária da África e a outra, geograficamente distinta, proveniente do continente 

asiático (HADDOW et al., 2012).  
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Figura 6 O genoma ARN (~ 11 kb) de fita simples polaridade positiva contém região 
aberta de leitura (ORF) que codifica proteínas estruturais – Capsídica (C), precursor de 
Membrana (prM) e Envelope (E) – e não-estruturais - NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, 2K, NS4B 
e NS5. ORF é rodeado por regiões não traduzidas. Os sítios de clivagem da poliproteína pela 
NS2B-NS3 viral e pelas sinalase e furina do hospedeiro estão indicados. As atividades 
enzimáticas de NS3 e NS5 também estão mostradas. 

Fonte: Modificado de MENDES, 2009. 

 

As regiões não codificantes 5’ e 3’ dos flavivírus possuem cerca de 100 

nucleotídeos (nt) e de 400 a 700 nt, respectivamente. A região 5’ possui CAP 

tipo I (m7GpppAmpN2) e caracteriza-se por não ser bem conservada dentre as 

diferentes espécies de Flavivirus. A região 3’ não possui cauda poliadenilada 

(LINDENBACH & RICE, 2003) e apresenta grande variabilidade, contudo, 

algumas regiões conservadas (conserved sequence, CS) são encontradas e 

estão envolvidas na estrutura secundária dos flavivírus. Kuno e Chang (2007) 

em seu estudo, encontraram no genoma do ZIKV regiões conservadas 

organizadas da seguinte forma: CS3-CS2-CS1, o que o torna o único arbovírus 

com genoma totalmente sequenciado que apresenta esse padrão organizacional 

(KUNO; CHANG, 2007). 

A infecção pelo ZIKV inicia-se com a fixação do vírus com os receptores 

celulares presentes na membrana celular da célula hospedeira, em seguida, o 

processo de endocitose, mediado por proteínas do tipo clatrinas, permite a 

entrada do vírus na célula hospedeira, através de uma vesícula formada a partir 

da membrana da célula (LINDENBACH & RICE, 2003). No interior do 

endossoma, o pH torna-se ácido e promove a trimerização da proteína E. Essa 

mudança de configuração da espícula, expõe os peptídeos de fusão que 

promovem a fusão entre o envelope viral e a membrana do endossomo e a 

consequente liberação do nucleocapsídeo viral no citoplasma da célula 
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hospedeira (LINDENBACH & RICE, 2003; MUKHOPADHYAY et al., 2005). Em 

seguida, ocorre o desnudamento, pela quebra do capsídeo e o genoma viral é 

liberado no citoplasma. O RNA genômico é transcrito em uma fita negativa que 

servirá como molde para a síntese de RNA de cadeia positiva complementar que 

funciona como RNA mensageiro (LINDENBACH; RICE, 2003). Após a replicação 

do RNA genômico do vírus, a tradução das proteínas estruturais é ativada e a 

montagem dos virions ainda imaturos irá ocorrer no lúmen do retículo 

endoplasmático (RE), os quais brotam da membrana desta organela. Essas 

partículas imaturas, incapazes de infectar novas células, contém membrana 

lipídica, nucleocapsídeo e as proteínas E e pre-M (MUKHOPADHYAY; KUHN; 

ROSSMANN, 2005). Durante a passagem pelo complexo de Golgi, a prM é 

clivada pela proteína furina, resultando na formação de partículas maduras as 

quais são liberadas da célula por exocitose (Figura 7).  

 

Figura 7: Ciclo de replicação dos Flavivirus. os virions se ligam a moléculas e receptores 

da célula hospedeira e são internalizados por endocitose. No pH endossomal, a glicoproteína E 

medeia a fusão entre o envelope viral e a membrana celular, permitindo a desmontagem do virion 

e a liberação do RNA no citoplasma. O RNA viral é traduzido em uma poliproteína que é 
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processada por proteases virais e celulares. As proteínas não-estruturais, então, replicam o 

genoma viral. A montagem do virion ocorre na membrana do RE. A proteína capsídica e o ARN 

viral são envelopados pelas glicoproteínas E e prM inseridas na membrana para formar partículas 

imaturas, que então são transportadas através da via secretória. Na rede trans-Golgi, prM é 

clivada pela furina. Virions maduros são agora liberados por exocitose. 

Fonte: Modificado de MENDES, 2009 

 

1.6 A febre do Zika 
 

A apresentação clínica da infecção pelo Zika vírus não é específica e 

apresenta similaridade com os sintomas apresentados por outras arboviroses 

mais comumente diagnosticadas, especialmente Chikungunya e dengue, o que 

pode confundir e atrasar o diagnóstico e/ou levar à subestimação de infecções 

pelo ZIKV (GRARD et al., 2014). 

Geralmente, apresenta-se como uma doença autolimitada de evolução 

branda (DUFFY et al., 2009). Apresentações assintomáticas são frequentes, 

porém, quando sintomática pode apresentar duração de 3 a 12 dias (IOOS et al., 

2014). Os sintomas mais comumente relatados incluem mal-estar, febre baixa 

(<38,5ºC), dor de cabeça, erupção cutânea maculopapular pruriginosa, 

hiperemia conjuntival sem prurido, artralgia de mãos e tornozelos, além de 

edemas de membros. Casos de pacientes que apresentam perturbações 

digestivas (náuseas, vômitos, dor abdominal, diarreia ou prisão de ventre), 

distúrbios neurológicos (tonturas e dor retro-orbital), edemas e vômitos são 

observados com menos frequência (DUFF et al., 2009). 

Apesar da aparente benignidade da doença, casos graves com 

complicações neurológicas como a Síndrome de Guillain-Barré (GBS) foram 

descritos em um contexto de circulação concomitante com o DENV na Polinésia 

Francesa (ZANLUCA et al., 2015) e Brasil (OLIVEIRA, 2017). A GBS é uma 

doença autoimune ocasionada pela reatividade cruzada de antígenos presentes 

em agentes infecciosos com antígenos localizados na bainha de mielina dos 

nervos periféricos, levando a desmielinização e perda dos reflexos. Na Polinésia 

Francesa também foram descritos casos de pacientes com complicações 

neurológicas como a meningoencefalite, encefalite, neurite óptica e mielite bem 

como outras doenças autoimunes (púrpura trombocitopênica) (KRAUER et al., 

2017).   
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Como condições clínicas graves podem ocorrer nos casos de infecções 

pelos vírus Zika e Chikungunya, faz-se necessário o reforço da vigilância e 

diagnóstico preciso, com monitorização clínica rigorosa, para aumentar a 

observação e detectar previamente indícios de complicações que possam levar 

ao agravamento do quadro clínico dos pacientes. 

 

1.7 Diagnóstico Laboratorial das arboviroses 
 

O diagnóstico laboratorial de infecções causadas por arbovírus deve ser 

realizado com métodos rápidos, sensíveis e de confiança. Estas técnicas devem 

ser usadas para proporcionar uma melhor gestão dos pacientes, bem como para 

detecção e controle de surtos. (DE FIGUEIREDO; FIGUEIREDO, 2014; 

ZANLUCA et al., 2015).  

O primeiro passo para a confirmação da infecção é o diagnóstico 

diferencial, este deve ser feito em comparação com outras doenças febris 

agudas. O médico responsável deve estar atento para causas potencialmente 

fatais e que exijam uma conduta medicamentosa específica imediata. Na 

epidemiologia atual, o principal diagnóstico diferencial para ambas viroses, 

durante a fase aguda, é a dengue. São considerados casos suspeitos, pacientes 

que apresentam febre de início súbito maior que 38,5°C, mialgia, artralgia ou 

com artrite intensa de início agudo, não explicado por outras condições, sendo 

residente ou tendo visitado áreas endêmicas ou epidêmicas até duas semanas 

antes do início dos sintomas ou que tenha vínculo epidemiológico com caso 

confirmado. Já os casos confirmados são todos os casos suspeitos com 

positividade para qualquer um dos seguintes exames laboratoriais: isolamento 

viral, reação em cadeia da polimerase em tempo real (RT-PCR), presença de 

IgM (coletado durante a fase aguda ou de convalescença); ou aumento de quatro 

vezes o título de anticorpos demonstrando a soroconversão entre amostras nas 

fases aguda e convalescente (preferencialmente de 15 a 45 dias após o início 

dos sintomas, ou 10 a 14 dias após a coleta da amostra na fase aguda). Outra 

possibilidade para confirmação é a detecção de anticorpos neutralizantes por 

meio do teste de neutralização por redução de placas (PRNT) em única amostra 

de soro (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015; PAHO, 2013).  
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As alterações laboratoriais de causadas pelos vírus Zika e Chikungunya, 

durante a fase aguda, são inespecíficas e facilmente confundidas com alterações 

causadas pelo Dengue. Desta forma, para a detecção desses vírus, técnicas de 

diagnóstico sorológico, molecular e isolamento viral são utilizadas. Contudo, as 

técnicas de diagnóstico molecular são as mais comumente utilizadas para 

confirmar a infecção auxiliando em um diagnóstico mais rápido (GOURINAT et 

al., 2015).  

O isolamento viral pode ser realizado no primeiro ou segundo dia da 

doença a partir do soro ou sangue total de pacientes virêmicos inoculados em 

cultura de células C6 / 36 provenientes de Aedes albopictus ou em células Vero-

E6, provenientes de rim de macaco verde africano. O isolamento de vírus 

também pode ser realizado por inoculação intracerebral de ratos recém-

nascidos. Esta metodologia deve ser utilizada até o quinto dia de doença, pois a 

partir deste período os anticorpos produzidos pelo hospedeiro passam a 

neutralizar as partículas virais e impossibilitam seu isolamento (DE 

FIGUEIREDO; FIGUEIREDO, 2014). Por outro lado, o isolamento viral é um 

processo demorado e envolve maior experiência, se comparado as técnicas de 

diagnóstico molecular tornando-o de difícil execução na rotina laboratorial 

(LELAND; GINOCCHIO, 2007). 

A resposta sorológica de infecções desencadeada por ZIKV e CHIKV 

pode ser detectada por ensaios imunoenzimáticos (EIA), imunofluorescência 

indireta (IFA), inibição de hemoaglutinação (HI) e por testes de neutralização 

(NT). O EIA é uma técnica rápida e sensível para a detecção de anticorpos 

específicos e pode diferenciar entre a imunoglobulina G (IgG) e imunoglobulina 

M (IgM). A IgM pode ser encontrada no soro humano 3 dias após o início dos 

sintomas e persiste por até 3 meses, enquanto que anticorpos do tipo IgG 

aparecem após o IgM e persistem por anos (CAGLIOTI et al., 2013; GREISER-

WILKE et al., 1989). Atualmente existem inúmeros testes rápidos baseados em 

imunocromatografia para detecção de anticorpos e antígenos para o CHIKV. No 

entanto, a sensibilidade destes testes varia de acordo com o genótipo do vírus 

circulante na região e a fonte do antígeno utilizado na criação do aparato 

(TAUBITZ et al., 2007).   

 No caso do ZIKV, estudos mostram que seu RNA pode ser 

detectado no sangue e na saliva durante os primeiros cinco dias do início dos 
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sintomas, até 21 dias na urina e por até um ano no sêmen (BARZON et al., 2018). 

Além de uma persistência de anticorpos anti-ZIKV no soro (IgM: até dois meses; 

IgG: dois anos) (FROESCHL et al., 2017; RABE et al., 2016) que amplia a janela 

de tempo de diagnóstico praticável. Por outro lado, a grande quantidade de 

proteínas homólogas e concomitante reatividade imunológica cruzada entre 

todos os flavivírus tem sido relatada ao longo dos anos (HEINZ; STIASNY, 2017). 

Estes fatos complicam diagnóstico sorológico, especialmente em áreas onde o 

ZIKV e o vírus da dengue estão co-circulando e / ou em regiões onde a vacina 

da febre amarela é aplicada rotineiramente (BALMASEDA et al., 2018). Ainda 

assim, a diferenciação sorológica do ZIKV de outros flavivírus permanece sendo 

pesquisada e alguns progressos no sentido de resolver as dificuldades tem sido 

descritos (BALMASEDA et al., 2017). O estudo realizado recentemente por 

Hansen e colaboradores realizaram o rastreamento de soros com um chip de 

microarranjo constituído de peptídeos sobrepostos cobrindo todo o aminoácido 

sequência da poliproteína genômica do ZIKV. Como resultado, identificaram 13 

trechos de sequência polipeptídica, espalhados por todo o proteoma viral, que 

exibem reatividade exclusiva aos anti-soros de ZIKV, fato este que pode sanar 

um dos principais problemas relacionados ao diagnóstico por meio da sorologia, 

a reatividade cruzada.(HANSEN et al., 2019) 

Ensaios moleculares são ferramentas rápidas e sensíveis para o 

diagnóstico de infecções por estes vírus nas fases iniciais da doença. A RT-PCR 

tem sido largamente utilizada para identificação de Arbovírus (BRONZONI et al., 

2004; CAGLIOTI et al., 2013; DE MORAIS BRONZONI et al., 2005; FAYE et al., 

2013). Amostras de soro/sangue, amostras de saliva (MUSSO et al., 2015c) e 

urina (GOURINAT et al., 2015) durante a fase aguda são as mais utilizadas para 

as análises e recomenda-se a coleta das amostras em até 5 dias após o início 

dos sintomas (SHARMA; LAL, 2017). A RT-PCR é específica, rápida e sensível 

(FAYE et al., 2008), já a qRT-PCR possui maior velocidade, precisão e 

sensibilidade (DE ARAÚJO et al., 2009) e possibilita a quantificação viral, 

tornando possível a correlação com clínica apresentada pelo paciente. Por outro 

lado, para a execução desses testes moleculares durante um surto em definição, 

os laboratórios precisam de conhecimento e experiência de controle de 

qualidade e validação, acesso a cadeias de suprimentos rápidas para reagentes 

e plásticos, e a capacidade para aumentar o rendimento de teste (CHARREL et 
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al., 2016). Para reduzir o custo da PCR, o plasma agrupado tem sido usado para 

rastrear um grande número de amostras, mas o método de “pooling” reduz a 

sensibilidade ao mesmo nível do ELISA (CANDOTTI et al., 2003). Além disso, 

precauções especiais são necessárias para evitar a contaminação cruzada em 

análises de PCR. 

 Como descrito acima, os dois métodos mais utilizados nos 

diagnósticos clínicos de vírus são os ensaios imunoenzimáticos e o PCR em 

tempo real. Esses métodos trouxeram benefícios como altos níveis de 

reprodutibilidade, facilidade de manuseio e robustez. No entanto, eles também 

têm alguns pontos negativos, descritos na tabela 1, que resume algumas 

vantagens e desvantagens desses métodos. 

Tabela 1 Vantagens e desvantagens dos métodos ELISA e PCR no diagnóstico de vírus. 

Método Vantagem Desvantagem 

ELISA 

Economicamente 
viável; robusto; fácil de 
usar; escalável para 
testar grandes números 
de amostras; altos 
níveis de repetibilidade 
e reprodutibilidade. 

Requer anti-soros de alta 
qualidade; em algumas 
situações, não é 
adequado para identificar 
espécies / estirpes virais 
específicas; e é destrutivo 
para as amostras 
 

PCR 

Alta especificidade e 
sensibilidade; altos 
níveis de repetibilidade 
e reprodutibilidade; 
facilidade no manuseio; 
robusto. 
 

Problemas com 
contaminação pós-PCR 
devido à alta sensibilidade 
(problemas falso-
positivos, exceto RT-PCR 
e q-PCR); e destrutivo 
para as amostras 
 

Fonte: (SANTOS et al., 2017a) 

 A detecção e o monitoramento imediatos de patógenos emergentes são 

aprimorados pelo desenvolvimento de métodos analíticos e ajudam a fortalecer 

a infraestrutura de saúde pública, garantir a prevenção imediata e possibilitar 

uma avaliação precisa dos riscos (SAKUDO et al., 2006). A espectroscopia é um 

método de análise química que tem sido usado por décadas em campos como 

a agricultura (WEDDING et al., 2018), produtos farmacêuticos (ROGGO et al., 

2007) e medicamentos (BALE; ELWELL; TACHTSIDIS, 2016). Com o avanço da 

tecnologia, o interesse de pesquisadores em técnicas espectroscópicas em meio 

a estudos biológicos tem crescido. Elas classificam as amostras biológicas com 

base no tipo e concentração de compostos químicos presentes nelas. Este 

campo da ciência é conhecido como bioespectroscopia, e significa o uso de 
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espectroscopia para analisar amostras biológicas (MITCHELL et al., 2014). 

Vários estudos têm sido conduzidos envolvendo identificação de bactérias ( 

MARQUES et al., 2014; DIECKMANN et al., 2016; HELM et al., 1991; MARQUES 

et al., 2015; SARAIVA et al., 2014), vírus (FERNANDES et al., 2018; HULEIHEL 

et al., 2016; LEE-MONTIEL; REYNOLDS; RILEY, 2011; SAKUDO et al., 2005; 

SANTOS et al., 2017b, 2018a), diagnóstico de câncer (RYMSZA et al., 2018), e 

até mesmo no campo da entomotoxicologia forense (BAIA et al., 2016), 

demonstrando que as técnicas espectroscópicas são capazes de detectar 

alterações bioquímicas em amostras biológicas.  

 As principais técnicas espectroscópicas que foram investigadas em 

estudos virológicos são espectroscopia de ressonância magnética nuclear 

(RMN) (LI et al., 2015), espectroscopia Raman (SAKUDO et al., 2012), 

espectroscopia de infravermelho (IR) (SAADE et al., 2008) e espectroscopia de 

fluorescência molecular (SHAHZAD et al., 2009). Os métodos de análise 

espectroscópica baseiam-se na capacidade de átomos ou moléculas para 

interagir com a radiação eletromagnética. O espectro eletromagnético cobre uma 

grande variedade de energia, onde o comprimento de onda, a freqüência e a 

energia são características de cada técnica. As técnicas espectroscópicas mais 

amplamente utilizadas em estudos de virologia são apresentadas na tabela 2. A 

técnica é fácil de usar, rápida e não invasiva, de baixo custo e não requer 

reagentes para operar e neste trabalho é sugerida como uma alternativa viável 

para complementar as opções de métodos detecção das arboviroses. 

Tabela 2 Vantagens e desvantagens das técnicas de espectroscopia. 
Espectroscopia 

 

Método Vantagem Desvantagem 

NMR 

Limite de detecção 
normalmente micromolar; 
alta reprodutibilidade; fácil 
identificação do metabólito 
usando espectros 1D ou 2D 
e banco de dados; mais de 
200 metabolitos 
identificáveis conhecidos; 
preparação fácil da amostra; 
método não destrutivo; 
requer pequena quantidade 
de amostra; baixo custo de 
análise de amostras; 
resultados rápidos.  

Só detecta o metabolito se 
houver isótopos específicos 
na molécula; caro 
instrumentação. 
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Raman 

Alta especificidade 
molecular; capacidade de 
derivar informações 
espectrais sem rótulo e não 
destrutivas; preparação 
mínima da amostra; alta 
profundidade de penetração  
 

Baixa sensibilidade 
causada pela baixa 
probabilidade de evento de 
espalhamento Raman; 
interferência de 
fluorescência; 
decomposição térmica local 
da amostra, em particular 
quando se utilizam lasers 
de comprimento de onda 
ultravioleta ou visível. 
 

IV médio   

Alta relação sinal-ruído; 
dispersão reduzida; alta 
resolução espacial; análise 
de grande área alvo; 
aquisição de dados não 
destrutivos; preparação 
mínima da amostra; 
instrumentação de custo 
relativamente baixo; fases 
automatizadas de análise 
 

A pressão sobre a amostra 
ao usar o módulo ATR pode 
ser destrutiva; interferência 
do ar, em particular CO2; 
problemas de espessura da 
amostra  
 

IV próximo 

Análise rápida; 
instrumentação de baixo 
custo; preparação mínima 
da amostra; instrumentos 
portáteis são altamente 
disponíveis; pequena 
quantidade de amostra é 
necessária; alta resolução; 
análise não destrutiva; alta 
reprodutibilidade 
 

Baixa relação sinal-ruído; 
superposição espectral; 
dependência de métodos 
de referência e análise 
quimiométrica 
 

Fluorescência 

molecular 

Alta sensibilidade e 
especificidade; 
instrumentação de custo 
relativamente baixo; 
pequena concentração de 
amostra é necessária; alta 
relação sinal-ruído 
 

A preparação da amostra é 
relativamente complexa; 
grande tempo de análise; 
saturação de sinal é 
freqüentemente observada; 
presença de dispersão de 
Rayleigh 
 

  

Fonte: (SANTOS et al., 2017a) 

 

1.8 Espectroscopia por IV 
 

 A espectroscopia é reconhecida por possuir técnicas poderosas para 

medir quantidades relativas de componentes presentes em uma amostra 

desconhecida e tem sido amplamente utilizada na detecção e quantificação de 

biomoléculas presentes em células e tecidos em estudos biológicos, dando 

espaço ao campo da bioespectroscopia (KELLY et al., 2011a). 
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 A radiação infravermelha pode ser absorvida por biomoléculas que 

possuem momento dipolo elétrico devido aos movimentos de vibração existentes 

nessas ligações químicas. Estas, quando expostas à radiação IV, a absorvem 

em comprimentos de onda correlacionados aos níveis de energia desses 

movimentos vibratórios. Na espectroscopia de IV podemos medir essas 

absorções e traduzi-las em espectros com picos representando as ligações 

químicas presentes (AMI; MEREGHETTI; MARIA, 2013). 

 O IV, que pode ser dividido em três regiões no espectro eletromagnético 

(próximo, médio e distante), tendo a faixa do infravermelho médio (4000-400 cm-

1) como sendo de particular interesse para aplicações biológicas, pois neste 

intervalo existe a chamada região de impressão digital de biomoléculas (1800-

900 cmˉ¹). Nesta faixa, os espectros mostram picos de absorção relacionados a 

uma série de estruturas biológicas,  a tabela 3 mostra estas absorções principais 

(KELLY et al., 2011b).  

Tabela 3 Principais entidades químicas biomoleculares detectadas por espectroscopia de 
infravermelho médio. 

 

Atribuição química Centróide de pico 
(cm-1) 

Lipídeo: alongamento C = C ̴ 1,750 
 

Amida I: alongamento C = O ̴ 1,650 
 

Amida II: flexão N-H acoplada ao 
estiramento C-N 

̴ 1,550 
 

Amida III: alongamento de C-N em proteínas ̴ 1,260 
 

Alongamento de C-O de carboidratos 
 

̴ 1,155 
 

Vibrações de alongamento de fosfato 
assimétricas; (RNA / DNA) 

̴ 1,225 
 

Vibrações simétricas de alongamento de 
fosfato; (RNA / DNA) 

̴ 1,080 
 

Alongamento simétrico de proteínas 
fosforiladas 

̴ 970 

 
 

 Os espectros na região do infravermelho médio podem ser obtidos por 

meio de um ATR-FTIR. Esta ferramenta espectroscópica é aplicada com 

sucesso não somente ao estudo das propriedades estruturais de biomoléculas 

isoladas, tais como proteínas, ácidos nucléicos, lipídios e carboidratos, mas 

também à caracterização de sistemas biológicos complexos, por exemplo, 

células intactas, tecidos e todo organismos modelo. (BAKER et al., 2014) 



34 

 

 O ATR -FTIR é uma técnica não invasiva que exerce uma enorme 

atração em biologia e medicina, pois permite obter de forma rápida uma 

impressão bioquímica da amostra sob investigação, fornecendo informações 

sobre sua principal biomolécula conteúdo (AMI; MEREGHETTI; MARIA, 2013). 

A FTIR pode oferecer uma maneira precisa de detectar vírus específicos. Essa 

abordagem utiliza a luz infravermelha para monitorar as alterações nos 

componentes moleculares, como demonstrado na figura 8, rastreando as 

mudanças nos padrões de absorbância produzidos como realizado no trabalho 

de Lee-Montiel em 2001, no qual o poliovírus (PV1) foi utilizado para avaliar a 

utilidade da espectroscopia FTIR associado a propagação viral em cultura celular 

para a detecção rápida de partículas infecciosas virais (LEE-MONTIEL; 

REYNOLDS; RILEY, 2011). Helm e colaboradores também contribuíram 

afirmando que: (1) os padrões de FTIR podem ser usados para identificar 

bactérias (objeto de estudo do trabalho); (2) o FTIR fornece dados que podem 

ser tratados de tal forma que as classificações sejam semelhantes e / ou 

complementares aos esquemas de classificação convencionais; e (3) o FTIR 

pode ser usado como um método fácil e seguro para a rápida identificação de 

isolados clínicos (HELM et al., 1991). 

 

Figura 8 Espectro biológico típico mostrando atribuições de pico biomolecular de 3.000-800 cm-1, onde ν 

= vibrações de estiramento, δ = vibrações de flexão, s = vibrações simétricas e as = vibrações assimétricas. 
Fonte: (BAKER et al., 2014) 
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 Nessa técnica, uma amostra é colocada em contato com um cristal 

normalmente de diamante, germânio ou zinco (~ 250μm x 250μm), onde é 

direcionado um feixe IR que passará por uma reflexão total interna gerando uma 

onda evanescente que penetra por poucos micrômetros além do cristal. A 

amostra em contato com o cristal absorve esse IV e o atenua de forma 

detectável, permitindo a obtenção de um espectro na região do infravermelho 

médio com picos característicos das estruturas químicas da amostra (Figura 9)  

(SEKARAN; SOE, 2017).  

 

 

 Os espectros de FTIR dos sistemas biológicos são muito complexos, 

pois consistem na absorção sobreposta das principais biomoléculas; Por esse 

motivo, para extrair as informações significativas e não redundantes contidas nos 

espectros, é necessário aplicar uma análise multivariada adequada, capaz de 

processar dados de altíssima dimensão (AMI; MEREGHETTI; MARIA, 2013). 

 

1.9 Classificação multivariada  
 

  Os métodos de análise multivariada, em geral, são os métodos estatísticos que 

analisam simultaneamente múltiplas variáveis em cada sujeito investigado.  Os 

espectros são dados multivariados, ou seja, para cada espectro de cada 

amostra, teremos vários valores de absorbâncias associadas aos seus 

respectivos números de onda (HERAUD; TOBIN, 2009). Para analisar esses 

dados são necessárias técnicas de análise multivariada, ou seja, técnicas que 

Onda 
evanescente 

Figura 9 Representação esquemática de uma análise espectroscópica na qual a amostra é 
posta em contato com um cristal onde é direcionado um feixe IR, este passará por uma reflexão 
total interna gerando uma onda evanescente que penetra por poucos micrômetros além do 
cristal. A amostra em contato com o cristal absorve esse IV e o atenua de forma detectável, 
permitindo a obtenção de um espectro na região do infravermelho médio. 
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analisam todos os espectros com base em suas diversas variáveis 

características de cada amostra, com base em métodos estatísticos (AMI; 

MEREGHETTI; MARIA, 2013). A Análise de Componentes Principais (PCA) é 

uma técnica que provoca uma transformação linear das variáveis originais 

produzindo novas variáveis artificiais não relacionadas, chamadas de 

componentes principais, reduzindo assim a dimensionalidade dos dados para 

esses componentes. O Algoritmo de Projeções Sucessivas (SPA) e o Algoritmo 

Genético (GA) são técnicas que, baseadas em diferentes princípios, selecionam 

números de onda. O SPA é baseado na redução do problema da colinearidade, 

ou seja, elimina informações redundantes; o GA imita a teoria da evolução de 

Darwin, alcançando uma população de variáveis com uma função de aptidão 

mais alta, os números de onda presentes nesta população serão aqueles 

selecionados pelo GA. A Análise Linear Discriminante (LDA) é uma técnica 

supervisionada que visa discriminar classes com base nas características das 

amostras de cada classe, usando uma função linear. O critério para 

discriminação por LDA é maximizar a razão de variância entre as classes pela 

variância dentro da classe, para que o LDA possa predizer qual classe pertence 

a uma amostra particular. Essa técnica tem seu desempenho aprimorado 

quando usada com outras técnicas que reduzem de maneira inteligente os 

dados. Assim, PCA-LDA, SPA-LDA e GA-LDA podem ser usados (SANTOS et 

al., 2017a). 

   

1.8.1 Análise Exploratória de Dados: Análise de Componentes Principais 
(PCA) 
 O PCA é um método de análise exploratória que permite: (1) extrair as 

informações mais importantes de um conjunto de dados; (2) comprimir o 

tamanho do conjunto de dados apenas para esta informação importante; (3) 

simplificar a descrição do conjunto de dados; e (4) analisar a estrutura das 

observações e variáveis. Ele realiza uma transformação linear nas variáveis 

originais, obtendo novas variáveis artificiais não relacionadas. Essas novas 

variáveis são chamadas componentes principais (PCs). A primeira componente 

principal tem a maior variação observada nos dados; a segunda componente 

principal tem a segunda maior variância observada nos dados e assim por diante 

(ABDI; WILLIAMS, 2010). 
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1.8.2 Técnicas de Seleção de Variáveis: Algoritmo de Projeções Sucessivas 

(SPA) e Algoritmo Genético (GA) 

 O SPA é uma técnica que pode ser usada na seleção de variáveis. Este 

algoritmo utiliza como critério de seleção a redução do problema de 

multicolinearidade. Ou seja, elimina informações redundantes selecionando 

apenas os números de onda mais diferenciados dos outros, tratando essas 

variáveis como vetores. Em seu processo, o SPA toma uma variável como um 

vetor inicial e interage com os outros vetores. Cada variável tem sua projeção 

em um subconjunto ortogonal ao vetor inicial. O SPA selecionará as variáveis 

que possuem projeções mais diferenciadas. Ou seja, elimina as variáveis que 

resultaram em projeções "semelhantes"(KAWAKAMI HARROP GALVÃO et al., 

2001; PONTES et al., 2005).  

 GA é outra técnica utilizada na seleção de variáveis. Essa técnica imita 

a teoria da evolução de Darwin. Ou seja, cria aleatoriamente uma população de 

variáveis (números de onda), onde, para cada variável, um valor de 1 

(inicialmente selecionado) e 0 (inicialmente não selecionado) é atribuído 

aleatoriamente. Essa população de variáveis é composta de subconjuntos de 

variáveis (chamados cromossomos). Uma função atribui um valor de aptidão a 

cada cromossomo e, com base nessa aptidão, o cromossomo pode sobreviver 

ou ser eliminado em uma etapa chamada seleção. Os cromossomos 

remanescentes são então submetidos a crossover e mutação de operadores 

genéticos. No final deste processo, um novo fitness é calculado. Todo esse 

procedimento se refere a uma geração. Várias gerações são tomadas e, no final, 

as variáveis do cromossomo de maior aptidão serão selecionadas(ARAÚJO et 

al., 2001; BROADHURST et al., 1997). 

 

1.8.3 Técnica de Classificação Supervisionada: Análise Linear 

Discriminante (LDA) 

 LDA é uma técnica usada para classificar e discriminar dados de 

amostras de diferentes classes. O critério para a discriminação usada pelo LDA 

é a maximização da razão entre a variância entre os grupos pela variância dentro 

do grupo. Desta forma, utiliza uma função linear para maximizar as diferenças 

entre amostras de diferentes classes e minimizar as diferenças entre amostras 
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da mesma classe. O LDA é chamado de técnica supervisionada porque as 

classes de amostras são fornecidas para o modelo. Desta forma, o modelo é 

treinado para reconhecer que certas informações (no caso deste estudo, a 

informação é o espectro) estão se referindo a uma determinada classe. Amostras 

externas são então adicionadas ao modelo para o teste e espera-se que sua 

classe seja detectada (KELLY et al., 2011a; “Spectroscopy with computational 

analysis in virological studies: A decade (2006–2016)”, 2017). 

 O Software MATLAB R2012b (Math-works, Natick, EUA) foi sado para 

importação de dados, pré-tratamento e construção dos modelos de classificação 

quimiométrica. Os espectros brutos foram pré-processados com cortes entre 900 

e 1800 cm1 (235 números de onda com resolução espectral de 4 cm-1), correção 

da linha de base e suavização Savitzky-Golay (janela 15 pontos). As amostras 

foram divididas em três conjuntos para os modelos PCA-LDA, SPA-LDA e GA-

LDA (60% para treinamento, 20% para validação e 20% para predição).  

 Neste estudo, utilizamos a espectroscopia ATR-FTIR em conjunto com 

PCA-LDA, SPA-LDA e GA-LDA na classificação e discriminação entre amostras 

clínicas de pessoas diagnosticadas com zika e pessoas saudáveis e também na 

classificação e discriminação entre amostras clínicas de pessoas diagnosticadas 

com Chikungunya e pessoas saudáveis, como uma metodologia mais rápida e 

barata do que as convencionalmente utilizadas. 

 

1.8.4 Figuras de mérito 

 Para avaliação da eficácia das classificações multivariadas para PCA-

LDA, o SPA-LDA e o GA-LDA, um  conjunto de amostras separadas para 

previsão, cerca de  20% do total de amostras utilizadas em cada grupo, são 

submetidos aos cálculos das figuras de mérito baseados em: sensibilidade  

(consistência na obtenção de um resultado positivo para uma amostra 

verdadeiramente positiva), especificidade (Consistência em obter um resultado 

negativo para uma amostra verdadeiramente negativa), valor preditivo positivo 

(proporção de doentes entre os positivos pelo teste)  e valor preditivo negativo 

(proporção de amostras saudáveis entre os negativos ao teste) para avaliar a 

confiabilidade dos resultados de cada algoritmo (SANTOS et al., 2018b).  

 Neste trabalho os cálculos foram realizados para cada classe 

individualmente e para cada algorítimo de acordo com o número de acertos da 
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classe analisada (TP), número de acertos da segunda classe (TN), número de 

erros da classe analisada (FN) e o número de erros da segunda classe (FP). Na 

tabela 4 estão descritos os números de erros (FN) demonstrados pelos modelos 

em questão.  

 

Tabela 4 Número de amostras incorretas para cada classe analisada. 

 CHIKV ZIKV 

Modelo Soro Sangue Soro Sangue 

PCA-LDA     

Classe saudável 1 0 0 0 

Classe infectada 0 0 0 0 

SPA-LDA     

Classe saudável 0 4 2 3 

Classe infectada 0 0 3 2 

GA-LDA     

Classe saudável 0 0 1 1 

Classe infectada 0 0 0 0 

  

 Com base nos valores de TP, TN, FP e FN podem então serem 

aplicadas as fórmulas descritas abaixo para determinação das figuras de mérito.  

  

𝑆𝐸𝑁𝑆𝐼𝐵𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸 = 𝑇𝑃 ≠ 𝑇𝑃 + 𝐹𝑁                        (F1) 

 

𝐸𝑆𝑃𝐸𝐶𝐼𝐹𝐼𝐶𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸 = 𝑇𝑁 ≠ 𝑇𝑁 + 𝐹𝑃                     (F2) 

 

𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝑃𝑅𝐸𝐷𝐼𝑇𝐼𝑉𝑂 𝑃𝑂𝑆𝐼𝑇𝐼𝑉𝑂 = 𝑇𝑃 ≠ 𝑇𝑃 + 𝐹𝑃    (F3) 

 

𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝑃𝑅𝐸𝐷𝐼𝑇𝐼𝑉𝑂 𝑁𝐸𝐺𝐴𝑇𝐼𝑉𝑂 = 𝑇𝑁 ≠ 𝑇𝑁 + 𝐹𝑁  (F4) 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1 Geral 

Avaliar o potencial da bioespectroscopia ATR-FTIR na detecção dos vírus Zika 

e Chikungunya em amostras biológicas.  

 

2.2 Específicos 

▪ Discriminar amostras de indivíduos saudáveis e infectados por Zika em 

classes; 

▪ Discriminar amostras de indivíduos saudáveis e infectados por Chikungunya 

em classes; 

▪ Construir um modelo de classificação multivariada para discriminação entre 

classes de amostras infectadas pelos vírus Zika e Chikungunya e classes 

saudáveis utilizando PCA-LDA; 

▪ Construir um modelo de classificação multivariada para discriminação entre 

classes de amostras infectadas pelos vírus Zika e Chikungunya e classes 

saudáveis utilizando SPA-LDA; 

▪ Construir um modelo de classificação multivariada para discriminação entre 

classes de amostras infectadas pelos vírus Zika e Chikungunya e classes 

saudáveis utilizando GA-LDA; 

▪ Calcular a sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e o valor 

preditivo negativo dos modelos criados pelo PCA-LDA, SPA-LDA e GA-LDA; 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Obtenção das amostras Biológicas 
Para realização deste estudo, foram analisadas amostras de sangue total 

e soro provenientes de pacientes atendidos em diferentes Centros de Saúde e 

Hospitais da Rede Pública do Rio Grande do Norte como também de casos 

suspeitos gerados por demanda espontânea com suspeita de infecção por ZIKV 

e CHIKV recebidas entre os anos de 2014 a 2017. As amostras foram obtidas de 

pacientes residentes em diversos municípios do Estado e encaminhadas ao 

Laboratório Central Doutor Almino Fernandes (LACEN/RN) ou diretamente ao 

Instituto de Medicina Tropical do Rio Grande do Norte (IMT-RN). Posteriormente, 

uma alíquota dessas amostras foi encaminhada ao Laboratório de Doenças 

Infecciosas e do Câncer (LADIC/UFRN), acompanhadas de suas respectivas 

fichas de notificação compulsória, contendo a identificação dos pacientes, data 

de coleta da amostra biológica, data de início dos sintomas, idade, procedência 

e descrição dos sinais e sintomas apresentados durante a doença. Ao chegar no 

LADIC, as alíquotas foram triadas e acondicionadas em freezer -70Cº até serem 

processadas pelas técnicas moleculares.  

Para a confirmação da positividade das amostras foi utilizada a técnica de 

reação em cadeia da polimerase (PCR), a qual funcionou como padrão ouro para 

fins de comparação com a nova metodologia proposta pelo trabalho. Para tal 

técnica as amostras seguiram o seguinte fluxo de análises: todas as amostras 

recebidas foram testadas para ZIKV por meio do qRT-PCR; as amostras com 

resultados negativos neste teste foram então submetidas ao qRT-PCR para 

CHIKV. Por fim, as amostras que não apresentaram positividade para os testes 

anteriores foram submetidas ao RT-PCR para pesquisa dos vírus DENV. Este 

estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN 

(CAAE: 51057015.5.0000.5537). 

As amostras usadas neste estudo foram escolhidas de acordo com a 

disponibilidade do banco de amostras do LADIC/UFRN e baseadas nos 

resultados da qRT-PCR. Desta forma foram selecionadas 40 amostras de 

sangue total positivas para CHIKV e o mesmo número para ZIKV. Para as 

análises com soro foram selecionadas 30 amostras para CHIKV e 20 amostras 

para ZIKV. Também foram selecionadas amostras negativas na mesma 
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quantidade de amostras positivas para cada grupo, para fins de comparação das 

classes positivas e negativas. A descrição das atividades realizadas está 

esquematizada na figura 10. 

 

Figura 10 Diagrama dos processos realizados no desenvolvimento do trabalho.  As amostras 
recebidas foram inicialmente triadas e armazenadas para posterior averiguação da presença de 
arbovírus por meio de análise molecular, metodologia padrão ouro.  Uma segunda alíquota foi 
utilizada para análise espectroscópica, a qual consistiu em obtenção dos espectros e análise 
computacional.

Amostras biológicas

Análise Molecular 
(Método padrão)

Extração RNA viral   
(kit QIAmp Viral Mini 

Kit )

qRT-PCR

ZIKV (FAYE et 
al., 2013) 

CHIKV 
(LANCIOTTI et 

al., 2007)

Análise 
Quimiométrica    

(ATF-FTIR)

Obtenção dos espectros

(BRUKER FTIR VERTEX 70 equipado com 
acessório ATR)

Análise 
computacional 

(MATLAB R2012b )

PCA

SPA

GA

Triadas e 
armazenadas a -80°C
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3.2 Extração do RNA viral 
As amostras previamente triadas foram processadas para extração de 

RNA, utilizando o kit QIAmp Viral Mini Kit (QIAGEN, Inc., Valencia, EUA), 

seguindo o protocolo recomendado pelo fabricante. Inicialmente, 140 μL das 

amostras foram incubadas com tampão de lise AVL e 5,6 μL do carreador de 

RNA durante dez minutos e, posteriormente, misturadas com etanol absoluto 

para serem aplicadas nas colunas de sílica fornecidas no kit. Em seguida, as 

amostras foram lavadas e centrifugadas com os tampões AW1 e AW2, 

respectivamente. Finalmente, foram adicionados 60 μL do tampão de eluição 

AVE para retirada do RNA presente na coluna. O RNA extraído foi armazenado 

no freezer -20Cº até o momento de utilização. 

 

3.3 Transcrição reversa seguida da reação em cadeia da polimerase em 

tempo real (qRT-PCR) para detecção do CHIKV 

Este estudo foi realizado baseado no qRT-PRC descrito por Lanciotti e 

colaboradores para identificação do CHIKV em amostras biológicas (LANCIOTTI 

et al., 2007). Neste processo é necessária a presença da sonda VCHIK 6919P 

(Applied Byossistems™), do primer iniciador inverso à sequência genômica 

estudada (VCHIK 6981R) e um direto (VCHIK 6856F) (Invitrogen) (Tabela 5). 

 

Tabela 5. Relação dos oligonucleotíodeos utilizados na qRT-PCR para detecção do CHIKV (Y 
= T ou C, R = A ou G). 

Tipo de oligonucleotídeo 

(sentido) 

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

genoma 

Primer VCHIK 6856F (+) TCACTCCCTGTTGGACTTGATAGA 6856–6879 

Primer VCHIK 6981R (-) TTGACGAACAGAGTTAGGAACATACC 6981–6956 

Sonda VCHIK 6919P AGGTACGCGCTTCAAGTTCGGCG 6919-6941 

 

A composição da mistura para a reação de qRT-PCR consistiu em: 11,3 

L água livre de nucleases (IDT, Iowa, USA), 2,5L TaqMan FAST Vírus 1- Step 

Master Mix 2x (Applied Byossistems™), 0,4 L dos primers VCHIK 6856F e 

VCHIK 6981R, ambos na concentração de 500 nM, e 0,4 L da sonda VCHIK 

6919P a 100 nM. Nesta etapa foram feitos os seguintes procedimentos em cada 

amostra: após preparação dos 15 L da mistura da RT-PCR foram adicionados 
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5,0 L do RNA previamente extraído em cada poço da placa de 96 poços. O 

equipamento ABI Prism 7500 Fast foi utilizado para a realização dos 

experimentos de qRT-PCR (Tabela 6). 

 

Tabela 6. Relação dos reagentes utilizados na qRT-PCR para pesquisa do CHIKV. 

Reagentes Mistura para qRT-PCR 
(volume utilizado por reação) 

TaqMan FAST 1-Step Master Mix (2x) 2,5 µL 

Primer VCHIK 6856F (+) 0,4 µL 

Primer VCHIK 6981R (-) 0,4 µL 

Sonda VCHIK 6919P 0,4 µL 

Água livre de nucleases 11,3 µL 

 

 
3.4 Transcrição reversa seguida da reação em cadeia da polimerase em 

tempo real (qRT-PCR) para pesquisa do Vírus Zika  

Para a detecção do ZIKV nas amostras, foram utilizados os iniciadores 

consensuais primer direto e o iniciador inverso (Zika_qRT_F e Zika_qRT_R) a 

200 nM complementares as sequências dos genes que codificam a proteína não 

estrutural e a sonda (Zika_qRT_P) a 125nM que é complementar à nucleotídeos 

conservados existentes nas cepas de ZIKV da Malásia, África e Micronésia 

(FAYE et al., 2013) (Tabela 7). 

 

Tabela 7. Relação dos oligonucleotíodeos utilizados na qRT-PCR para detecção do vírus Zika 

(Y = T ou C, R = A ou G).  

Tipo de oligonucleotídeo 

(sentido) 

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

genoma 

Primer Zika_qRT_F (+) AARTACACATACCARAACAAAGTG GT 9271–9297 

Primer Zika_qRT_R (-) TCCRCTCCCYCTYTGGTCTTG 9352–9373 

Sonda Zika_qRT_P FAM-CTYAGACCAGCTGAAR-BBQ 9304–9320 

   

A mistura de reagentes para a reação da qRT-PCR foi realizada para cada 

amostra estudada da seguinte forma: em uma placa da AppliedBiosystems® 

contendo 96 poços, foram adicionados 2,5μL do TaqMan FAST 1-Step Master 

Mix (2x) (AppliedBiosystems, Foster City, Usa), 0,2μL do primer Zika_qRT_F 

(Invitrogen, USA), 0,2μL do primer Zika_qRT_R (Invitrogen, USA), 0,2μL da 
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sonda Zika_qRT_PAppliedBiosystems® e 1,9μL de água livre de nucleases 

(Promega, Madison, USA). Após a preparação desses 5 µL de mistura para a 

reação, foram adicionados 5 µL do RNA previamente extraído (Tabela 8). A placa 

foi imediatamente levada ao Aparelho 7500 fast Real-Time PCR System 

(AppliedBiosystems®) 

 

Tabela 8. Relação dos reagentes utilizados na qRT-PCR para pesquisa do vírus Zika. 

Reagentes Mistura para qRT-PCR 

(volume utilizado por reação) 

TaqMan FAST 1-Step Master Mix (2x) 2,5 µL 

Primer Zika_qRT_F 0,2 µL 

Primer Zika_qRT_R 0,2 µL 

Sonda Zika_qRT_P 0,2 µL 

Água livre de nucleases 1,9 µL 

 

3.5  Espectroscopia ATR-FTIR 

Os espectros foram obtidos á partir de uma alíquota de 20 μL  obtida da 

amostra original proveniente do banco de amostras. Estas foram descongeladas 

no momento da análise e a leitura realizada á temperatura ambiênte de 22 ° C. 

Os espectros de ATR-FTIR foram realizados usando um modelo BRUKER FTIR 

VERTEX 70 equipado com acessório ATR. Os espectros foram obtidos na faixa 

de 400 a 4000 cm-1, com uma resolução de 4 cm-1, com 16 varreduras e um 

tempo de medição de 13 segundos por espectro e para cada amostra foram 

realizadas duas leituras. O ar foi utilizado como plano de fundo na obtenção dos 

espectros tanto das amostras positivas como negativas. Logo após cada 

aquisição do fundo, 4 μL de cada amostra foram adicionados ao cristal ATR. Em 

cada aquisição, um pedaço de papel alumínio foi colocado por cima na amostra, 

seguindo os estudos de Cui e colaboradores, onde foi observado que este é um 

substrato adequado para análises de ATR-FTIR de vários espécimes biológicos, 

pois não interfere com os resultados, não traz informações importantes sobre a 

amostra bioquímica além de ser de fácil aquisição e barato (CUI et al., 2016). 

Após as aquisições, o cristal foi então limpo com álcool (70% v / v) e seco com 

papel toalha. Para garantir que o cristal ATR estivesse limpo, um espectro era 
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coletado usando o último plano coletado comor referência. O software BRUKER 

OPUS foi usado para converter os espectros em absorbância. 

 

3.6  Análise Computacional  

 O software utilizado para importação, pré-tratamento e construção dos 

modelos de classificação quimiométrica foi o MATLAB R2012b (Math-works, 

Natick, EUA). Inicialmente os espectros obtidos foram submetidos ao pré-

processamento, corte entre 900 e 1800 cm-1 correção de linha (Baseline - 

Automatic Whittaker Filter) e suavização Savitzky-Golay (janela 15 pontos) 

(Figura 10).  

 Mesmo após o tratamento inicial dos dados os espectros ainda são 

muito semelhantes, impossibilitando a diferenciação visual entre eles. Devido 

esta similaridade e a necessidade de separação em classes diferentes, foi 

necessário usar algoritmos capazes de encontrar matematicamente informações 

espectrais capazes de discriminar uma classe da outra. Os métodos utilizados 

foram: Análise de Componentes Principais - Análise Linear Discriminante (PCA-

LDA), Algoritmo de Projeção Sucessiva - Análise Discriminante Linear (SPA-

LDA) e Algoritmo Genético-Análise Discriminante Linear (GA-LDA). 

 Para os modelos PCA-LDA, SPA-LDA e GA-LDA, as amostras foram 

divididas em treinamento (60%), validação (20%) e conjuntos de previsão (20%) 

através da implementação do algoritmo de amostragem uniforme clássico de 

Kennard-Stone (KS) (KENNARD; STONE, 1969). O algoritmo KS foi aplicado 

separadamente a cada classe para extrair um conjunto representativo de objetos 

de um determinado conjunto de dados, maximizando a distância euclidiana 

mínima entre os objetos já selecionados e os objetos restantes. As amostras de 

treinamento foram usadas no procedimento de modelagem (incluindo a seleção 

de variáveis para LDA), enquanto o conjunto de predição foi usado apenas na 

avaliação de classificação final. 

 
  

3.7  Figuras de mérito 

 Para avaliação da eficácia das classificações multivariadas para PCA-

LDA, o SPA-LDA e o GA-LDA, as amostras foram submetidos aos cálculos das 

figuras de mérito baseados em: sensibilidade, especificidade, valor preditivo 
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positivo e valor preditivo negativo para avaliar a confiabilidade dos resultados de 

cada algoritmo (SANTOS et al., 2018b).  

 Os cálculos foram realizados para cada classe individualmente e para 

cada algorítimo utilizando as fórmulas descritas anteriormente neste trabalho 

(F1,F2,F3 e F4). 

 

4. RESULTADOS  
  

4.1 PCA-LDA 

 Nas análises utlizando o PCA foram selecionadas 3 componentes 

principais, as quais são capazes de explicar aproximadamente de 95% da 

variância de cada grupo de amostras. Baseado nas informações contidadas 

nessas componentes foi então aplicado o LDA para a discriminação das classes  

Figura 11 Média dos espectros das amostras infectadas por CHIKV cortadas entre 1800 e 900 cm-1, 
antes (a) e depois (b) do pré-processamento (Ajuste de linha de base - filtro Whittaker automático e 
suavização Savitzky-Golay - janela de 15 pontos). 
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PCA-LDA. As figuras 12 e 13 mostram o gráfico dos escores de Fisher em um 

espaço bidimensional resultante da análise PCA-LDA para as análises com 

CHIKV em soro (Figura 12a) e sangue (Figura 12b) e ZIKV sangue (Figura 13a) 

e soro (Figura 13b), respectivamente. Cada ponto representa um espectro de 

uma amostra. Como pode ser visto, os escores de Fisher não mostram boa 

segregação entre as classes. 

 

 

 
Figura 12 Valores de função discriminante (FD) calculados com 3 componentes principais para: 
(a) CHIKV no sangue e (b) CHIKV no soro. 
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Figura 13 Valores de função discriminante (FD) calculados com 3 componentes principais para: 
(a) ZIKV no sangue e (b) ZIKV no soro. 

 

4.2 SPA-LDA 

 Diferentemente do PCA, o SPA seleciona as variáveis responsáveis 

pela diferenciação das classes criadas (FIGURA 14).  
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Figura 14 Gráfico das variáveis selecionadas pelo SPA-LDA marcadas na média dos espectros 
de todas as classes analisadas para amostras de sangue infectadas com CHIKV. 

  

 Desta forma, o SPA selecionou 02 variáveis para discriminação das 

classes de amostras de sangue total saudáveis e infectadas por CHIKV e 02 

para as amostras de soro. Em realação as análises relacionadas ao ZIKV, foram 

selecionadas 04 variaveis para o sangue total e 03 para soro (Tabela 9).  

 

Tabela 9 Variáveis selecionadas por SPA-LDA para obter a classificação de diferentes grupos 
no soro e no sangue 

 

Análise quimiométrica Número de onda selecionado (cm-1) 

SPA para CHIKV em sangue  1028 e 1641 

SPA para CHIKV em soro 1591 e 1639 

SPA para ZIKV em sangue 1801,1647,1545 e 1061 

SPA para ZIKV em soro 1510,1639 e 1541 

 

 Ao analisar as variáveis selecionadas, podemos observar que os 

componentes bioquímicos que foram fundamentais para a discriminação entre 

classes relacionadas ao vírus Chikungunya, de acordo com a SPA, estão 

relacionados com os trechos de Amida I: C = O e para o vírus Zika estão 

relaciodos os trechos aos grupos das amidas I, II, III,  e o trecho  de RNA / DNA: 

alongamento simétrico de fosfato. Baseado nas variáveis selecionadas, o LDA 
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foi aplicado no trabalho de discriminação das classes, como pode ser visto nas 

figuras 15 para CHIKV em soro (Figura 15a) e sangue (Figura 15b) e ZIKV soro 

(Figura 16a) e sangue (Figura 16b),  , as pontuações de Fisher para SPA-LDA 

mostram uma  segregação de classes semelhante aquelas calculadas para PCA-

LDA, sendo a separação visualmente melhor apenas para a classe de soro 

infectada ou não com CHIKV, e o seu desempenho de acordo com as figuras de 

mérito estão descritas na tabela 11.  

     

Figura 15 Valores da função discriminante calculados com as variáveis selecionadas por SPA-
LDA para: (a) CHIKV no soro e (b) CHIKV no sangue. 
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Figura 16 Valores da função discriminante calculados com as variáveis selecionadas por SPA-
LDA para: (a) ZIKV no sangue e (b) ZIKV no soro. 

4.3 GA-LDA 

 Para o GA-LDA, foram selecionadas 05 variáveis para análises de 

sangue total relacionadas ao CHIKV e 03 para as análises com soro. E para o 

ZIKV, foram selecionadas  13 variáveis nas análises de sangue total e 11 nas 

análises das amostras de soro (tabela 10).   
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Tabela 10 Variáveis selecionadas por GA-LDA para obter a classificação de diferentes grupos 
no soro e no sangue 

Análise quimiométrica Número de onda selecionado (cm-1) 

GA para CHIKV em sangue  1641 e 1028  

GA para CHIKV em soro 1620,1595 e 1572 

GA para ZIKV em sangue 1632, 1595, 1555, 1537, 1468, 1460, 1443, 

1408, 1404, 1202, 1144, 1136 e 1109 

GA para ZIKV em soro 1755, 1664, 1616, 1587, 1537, 1508, 1437, 

1365, 1323, 1223 e 1097 

 

 Ao avaliar os números de onda selecionados, pode-se concluir que o 

GA-LDA atribuiu os principais discriminantes entre as classes aos grupos das 

amidas I, II, trecho de carboidrato CO, para as análises relacionadas ao ZIKV em 

sangue e  o grupo das amidas I, II, RNA / DNA: trecho de fosfato assimétrico e 

o trecho de RNA / DNA: alongamento simétrico de fosfato  para as análises 

relativas ao soro, e para as amostras infectadas com o CHIKV foram 

selecionadas variáveis relacionadas com o trecho de amidas I e RNA / DNA: 

alongamento simétrico de fosfato  para as análises com sangue. Para as ánalises 

com soro foram encontradas variaveis relacionadas aos trechos de proteinas tipo 

amidas I e II. Desta forma, baseado nas variáveis selecionadas, o LDA foi 

aplicado novamente para a discriminação das classes CHIKV em sangue (Figura 

17a) e soro (Figura 17b) e ZIKV sangue (Figura 18a) e soro (Figura 18b), e os 

escores de Fisher mostraram boa segregação visual entre as classes, tanto para 

amostras de soro quanto sangue.  
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Figura 17 Valores da função discriminante calculados com as variáveis selecionadas por GA-
LDA para: (a) CHIKV no sangue e (b) CHIKV no soro. 
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Figura 18 Valores da função discriminante calculados com as variáveis selecionadas por GA-
LDA para: (a) ZIKV no sangue e (b) ZIKV no soro. 

 Em todos os testes foi possível classificar os grupos de forma a 

diferenciar as amostras infectadas das não infectadas, no entanto o desempenho 

variou de acordo com o algoritmo utilizado e o tipo de amostra. Os resultados da 

classificação multivariada para PCA-LDA, o SPA-LDA e o GA-LDA foram então 

testados com base em: sensibilidade e especificidade, valor preditivo positivo e 

valor preditivo negativo para avaliar a confiabilidade dos resultados de cada 

algoritmo em relação a cada tipo de amostra (Tabela 11). 
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4.4 Figuras de mérito 
 Os desempenhos dos método foram avaliados através de medidas de 

validação comumente utilizadas na avaliação de métodos diagnósticos. A tabela 

11 apresenta as medidas de desempenho para PCA-LDA, SPA-LDA e GA-LDA 

para amostras de soro e sangue. Pode-se observar que os modelos cometeram 

alguns erros, como descrito na tabela 8, principalmente para as amostras de soro 

infectadas por ZIKV, porém, para as amostras de sangue, obtiveram um 

excelente desempenho de classificação (PCA-LDA, SPA-LDA e GA-LDA 

obtiveram resultados próximos à 100% de sensibilidade, especificidade, valor 

preditivo positivo e negativo) demonstrando que a espectroscopia ATR-FTIR 

juntamente com técnicas de classificação tem o potencial de discriminar 

qualitativamente amostras saudáveis de amostras infectadas pelos arbovírus 

Zika e Chikungunya. 

 

Tabela 11 Medidas do desempenho de PCA-LDA, SPA-LDA e GA-LDA na classificação de 
amostras de sangue total e soro, saudáveis e infectadas pelos vírus Zika e Chikungunya por 
espectroscopia FTIR. 

Vírus Zika Vírus Cikungunya 

CLASSE DE AMOSTRA PCA-

LDA 

SPA-

LDA 

GA-

LDA 

CLASSE DE 

AMOSTRA 

PCA-

LDA 

SPA-

LDA 

GA-

LDA 

Sangue 

total 

ZIKV + 

Sens(%) 100 87,5 100 Sangue 

total 

CHIKV + 

Sens(%) 100 100 94,1 

Espec.(%) 100 81,3 100 Espec.(%) 100 75 100,0 

VVP(%) 100 82,4 100 VVP(%) 100 75 100,0 

VVN(%) 100 86,7 100 VVN(%) 100 100 93,8 

          

 

Sangue 

total 

ZIKV - 

Sens(%) 100 81,3 100  

Sangue 

total 

CHIKV - 

Sens(%) 100 75 100 

Espec.(%) 100 87,5 100 Espec.(%) 100 100 100 

VVP(%) 100 86,7 100 VVP(%) 100 100 100 

VVN(%) 100 82,4 100 VVN(%) 100 
75 

100 

          

 

Soro 

ZIKV + 

Sens(%) 87,5 62,5 100  

Soro 

CHIKV + 

Sens(%) 100 100 100 

Espec.(%) 87,5 75 87,5 Espec.(%) 80 100 100 

VVP(%) 87,5 71,4 88,9 VVP(%) 75 100 100 

VVN(%) 87,5 66,7 100 VVN(%) 100 100 100 

          

Soro 

ZIKV - 

Sens(%) 100 75 87,5 Soro 

CHIKV - 

Sens(%) 85,7 100 100 

Espec.(%) 100 62,5 100 Espec.(%) 77,8 100 100 

VVP(%) 100 66,7 100 VVP(%) 75,0 100 100 

VVN(%) 100 71,4 88,9 VVN(%) 87,5 100 100 
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5.  DISCUSSÃO 
  

 Neste estudo, aplicamos a informação espectral obtida por meio do 

ATR-FTIR acoplada a técnicas de classificação multivariada (PCA-LDA , SPA-

LDA e GA-LDA) pela primeira vez para distinguir entre amostras  biológicas de 

pacientes saudáveis e infectados pelos vírus Zika e Chikungunya.  

 As principais alterações bioquímicas de segregação entre as classes 

utilizadas para criação dos modelos de SPA-LDA e GA-LDA foram amidas I, II, 

III, carboidratos e  RNA / DNA. Como as classes são compostas de chikungunya, 

zika e amostras sem esses vírus, é condizente atribuir a discriminação entre 

classes a estruturas de proteínas e ácidos nucléicos, considerando que os 

diferentes vírus têm diferentes proteínas e diferentes ácidos nucléicos, e 

amostras de pessoas saudáveis não possuem os componentes virais em 

questão. 

 O PCA-LDA é uma técnica amplamente utilizada em estudos com 

análise variável e tem existem mais trabalhos na literatura que sustentam a sua 

qualidade  quando comparado ao SPA-LDA e ao GA-LDA. No entanto, ao 

observar os resultados de sensibilidade, especificidade, VPP e VPN (tabela 11) 

podemos afirmar que ambos os modelos apresentam resultados semelhantes e 

satisfatório. O PCA-LDA baseia seus resultados em uma redução de dados 

usando informações espectrais para alcançar seus resultados. Por outro lado, 

SPA-LDA e GA-LDA são baseados na redução de variáveis causadas pela 

seleção de números de onda. O PCA-LDA pode ser considerado o melhor 

modelo porque é mais robusto e usa mais informações espectrais. Tanto o SPA-

LDA quanto o GA-LDA podem parecer melhores porque usam apenas alguns 

números de onda para obter os mesmos resultados. O fato é que ambos os 

modelos alcançaram resultados encorajadores e podem ser muito úteis na 

detecção de vírus em amostras biológicas. 

 O melhor modelo de classificação foi o GA-LDA, pois obteve 100% de 

sensibilidade, especificidade, VPP e VPN para a maioria das amostras (tabela 

11) e detectou com sucesso alterações bioquímicas para os vírus usando uma 

quantidade razoável de números de onda, se comparado ao SPA-LDA (tabela 9 

e 10). Tanto as análises de GA-LDA quanto SPA-LDA resultaram em figuras de 
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mérito mais baixas para as amostras de soro infectadas por ZIKV, isto 

provavelmente se deve ao pequeno número de amostras disponíveis para 

análise (20 amostras biológicas totalizando 40 espéctros) e não especificamente 

ao tipo de amostra, pois o mesmo resultado se repetiu independente do modelo 

de análises e, além disso, a classe de amostras de soro infectadas ou não com 

CHIKV obtiveram resultados semelhantes as classes de sangue total (TABELA 

11), sugerindo que, de acordo com este estudo, os dois tipos de fluido biológico 

poderiam ser utilizados para pesquisa dos vírus Zika e Chikungunya em uma 

rotina laboratorial. Infelizmente, o número de amostras disponíveis para este 

trabalho era limitado. Seria interessante testar esta metodologia com um maior 

número de amostras e de infeções recentes (com pouco tempo de 

armazenamento), pois aumentar a quantidade de amostras certamente 

melhoraria a significância estatística para que os modelos sejam cada vez mais 

aperfeiçoados.  

 Outros estudos utilizando ramos da espectroscopia têm encontrado 

resultados igualmente relevantes e satisfatórios para a aplicação direta desta 

técnica nas pesquisas biológicas: Santos e colaboradores descreveram como 

ótimo o desempenho de classificação para as amostras de sangue infectadas 

com Dengue tipo 3, demonstrando que a espectroscopia ATR-FTIR juntamente 

com técnicas de classificação têm o potencial discriminar até mesmo 

quantitativamente o vírus da dengue em fluidos biológicos (SANTOS et al., 

2017b). Em seguida comprovaram também que essa mesma metodologia é 

capaz de discriminar entre amostras de sangue infectadas com os vírus da 

dengue, zika e chikungunya e amostras de pessoas saudáveis, com um baixo 

número de resultados falso-positivos apenas para zika (SANTOS et al., 2018a). 

Além do infravermelho médio, o infravermelho próximo (NIR) também está sendo 

muito utilizado nas pesquisas biológicas, como no trabalho realizado no Instituto 

Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, o qual detectou a presença do ZIKV em 

mosquitos ainda vivos, com acurácias de predição de 94,2 a 99,3% na 

diferenciação de Aedes aegypti infectados e não infectados pelo ZIKV 

(FERNANDES et al., 2018). Estes trabalhos são exemplos de  quão grande é o 

potencial da bioespectroscopia no auxílio á pesquisa de prevenção e diagnóstico 

das arbovisores. 
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 Dentre as vantagens do uso da bioespectroscopia pode-se destacar, 

principalmente, o custo e o tempo necessário para a realização das análises. 

Fernandes e colaboradores descreveram o cálculo da efetividade de custo e 

tempo para realização das análises até a obtenção do resultado final. Segundo 

os autores, foi necessário um total de 50min para escanear cerca de 100 

mosquitos. Enquanto que a qRT-PCR demorou 2 dias inteiros considerando a 

preparação dos mosquitos, extração do DNA e execução da técnica de qRT-

PCR. Isso torna a nova metodologia 18 vezes mais rápida que a RT-qPCR. O 

tempo de entrega dos reagentes da PCR foi desconsiderado para os cálculos 

(FERNANDES et al., 2018). Em nossos estudos o tempo de realização da qRT-

PCR foi basicamente o mesmo e o tempo de obtenção dos espectros foi de 1 

hora e 30 minutos para 100 amostras, devido a necessidade de limpeza do 

equipamento ao finalizar cada leitura, porém, de forma geral, o custo de tempo 

ainda foi consideravelmente menor quando comparado á tecnica usada como 

padrão. Em relação aos custos monetários citados pelo autor, foram excluidos o 

custo de aquisição do espectrômetro e do termociclador de PCR em tempo real. 

Como a espectroscopia não necessita de reagentes, os autores contabilizaram 

apenas a mão de obra, enquanto que para a reação de PCR foram considerados 

reagentes e mão de obra e, de acordo com os cálculos, o NIRS (metodologia de 

infravermelho próximo testada nesse estudo)   foi 116 vezes mais barato que o 

PCR, comprovando assim uma das principais vantagens do uso da 

espectroscopia, fundamental para uma possivel aplicação no sistema público de 

saúde (FERNANDES et al., 2018). Uma terceira vantagem é a possibilidade de 

armazenamento dos dados em uma variedade de formatos, podendo ser 

anexados em sistemas de apoio à decisão com base na análise multicritério do 

sistema, semelhante ao sistema proposto para o controle do Ebola (PHELPS et 

al., 2017). Bem como a possibilidade de realizar análises em campo devido a 

existência de equipamentos portáteis para de aquisição dos espectros. 

  No entanto, existem desvantagens cruciais na utilização atual da 

bioespectroscopia, como a necessidade de desenvolver uma biblioteca de dados 

separada para cada vírus ou microorganismo de insteresse para que essa 

abordagem se torne um método de classificação padrão.  (COSTA et al., 2016; 

FERNANDES et al., 2018). Contudo, uma vez que uma biblioteca de dados for 

estabelecida para um determinado país, ela poderá ser compactada e usada por 
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softwares em amostras biológicas sem a necessidade de construção de novos 

modelos facilitando assim o seu uso. Um detalhe importante a ser considerado 

é que, para o teste proposto neste trabalho, o tempo ábil para a análise da 

amostra seria o mesmo das análises realizadas pelo PCR, ou seja, apenas 

dentro do período em que os vírus estão causando viremia pois é necessária a 

precença do vírus para a realização do teste. Porém este problema poderia ser 

sanado com mais estudo relacionados com a pesquisa não só do vírus, mas 

também dos anticorpos relacionados a eles.  

 Como perspectivas para um futuro próximo temos que, á medida que a 

tecnologia evolui e o mercado de espectrômetros cresce e se torna mais 

exigente, o custo e o tamanho dos espectrômetros devem diminuir 

significativamente.  Sendo assim a bioespectroscopia como método de detecção 

de vírus poderá ser adaptada a um esquema automatizado para uso em áreas 

endêmicas como monitoramento de segurança e diagnósticos (LEE-MONTIEL; 

REYNOLDS; RILEY, 2011). Outra abordagem interessante com grande 

potencial no campo da espectroscopia é a fluorescência molecular, que apesar 

de ter sido pouco utilizada em estudos no campo da virologia, é também uma 

abordagem que pode ser explorada para fins de comparação de eficiência e 

confirmação de resultados com outros métodos quimiométricos. Esta técnica 

analisa a capacidade de fluorescência de uma amostra, onde um feixe de luz de 

alta energia (geralmente na região ultravioleta) é irradiado na amostra para ser 

excitado em um nível de energia eletrônico mais alto e tal como acontece com 

outras técnicas espectroscópicas, a espectroscopia de fluorescência molecular 

fornece resultados rápidos com alta sensibilidade e especificidade, e é não-

destrutiva, tornando esta técnica uma ferramenta de interesse no campo da 

virologia (SANTOS et al., 2017a).  

 O valor da espectroscopia como ferramenta de pesquisa em doenças 

transmitidas por vetores está apenas começando a ser realizado assim como a 

pesquisa aplicada ao diagnóstico e entendimento dos componentes bioqúimicos. 

Afinal, existe ainda a necessidade da investigação e avaliação da espectroscopia 

no infravermelho médio frente diferentes arbovírus, em diferentes meios para 

aumentar o leque de possibilidades e reduzir as chances de resultados 

equivocados. 
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6. CONCLUSÃO 
 
 No presente estudo foi demonstrado que a espectroscopia ATR-FTIR 

juntamente com metodologias de classificação multivariadas são capazes de 

classificar em categorias amostras infectadas com os vírus Zika e Chikungunya, 

diferenciando aquelas que possuem os vírus daquelas consideradas saudáveis 

ou que não apresentem o vírus, com sensibilidade e especificidade satisfatórias. 

Além disso o bom desempenho foi demonstrado tanto para amostras de sangue 

total como para amostras de soro, sugerindo que a metodologia poderia ser 

utilizada para ambos fluidos biológicos.  

 Dentre as metodologias de classificação multivariada utilizadas, GA-

LDA foi a mais eficiente com apenas duas classificações erradas e com figuras 

de mérito variando de 100% (26/32) até 80% (6/32). O PCA-LDA foi o método 

com menos erros (apenas 1) e suas figura de mérito variaram entre 100% (24/32) 

até 75% (8/32). SPA-LDA foi o método com mais erros (5 erros) quando 

comparado aos anteriores e suas figuras de mérito variaram de 100% (12/32) 

até 62% (20/32). Embora os resultados tenham sido encorajadores, é necessária 

a realização de  estudos com maior número de amostras para promover uma 

maior confiabilidade e treinamento dos modelos, sempre com o objetivo de 

aumentar a diversidade de informações biológicas referente aos vírus e a 

acurácia do método de classificação. Desta forma, estes resultados sugerem que 

a bioespectroscopia ATR-FTIR associada a métodos de classificação 

multivariada deve ser melhor investigada no campo da virologia, pois servem 

como ferramentas que são sensíveis a variações bioquímicas causadas por vírus 

e que possuem potencial também para pesquisas com instrumentos 

espectroscópicos portáteis que emitem radiação específica e análises 

multivariadas simultâneas nos ambientes de estudo clínico e virológico como um 

método rápido, eficaz e de baixo custo.   
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