ARTIGO ORIGINAL | ORIGINAL ARTICLE | ARTÍCULO ORIGINAL

doi: 10.5123/S2176-62232010000100012

Epidemiologia do vírus da encefalite Saint Louis na
Amazônia brasileira e no Estado do Mato Grosso do Sul,
Brasil: elevada prevalência de anticorpos em equinos
Epidemiology of Saint Louis encephalitis virus in the Brazilian Amazon region and in the State of Mato
Grosso do Sul, Brazil: elevated prevalence of antibodies in horses
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RESUMO
A imunidade de equinos (n = 1401) contra o vírus da encefalite Saint Louis (SLEV) foi investigada na Amazônia brasileira
(Bragança/PA, Salvaterra/PA, Macapá/AP e Rio Branco/AC) e Maracaju, no Estado do Mato Grosso do Sul, por meio de
testes de inibição da hemaglutinação (IH) e neutralização por redução de placas (PRNT). Foram detectados anticorpos IH e
neutralizantes específicos (reações monotípicas – RM) para SLEV e outros flavivírus incluídos nos testes, assim como
reações cruzadas para flavivírus. Pelo teste de IH, RM foram observadas em 248 (17,7%) amostras de soro, 137 (55,2%)
para SLEV, e RC para flavivírus foram detectadas em 380 (27,1%). A frequência de RM para SLEV e de RC foi
significativamente maior em Macapá e Salvaterra, respectivamente. Pelo PRNT, foi observada a neutralização do SLEV em
713 (50,9%) amostras, e a prevalência de anticorpos neutralizantes foi significativamente maior em Macapá, em
comparação com Salvaterra (p = 0,0083). Este estudo traz novos dados a respeito da imunidade de equinos contra SLEV
no Brasil, e confirma a ampla distribuição de SLEV e a diversidade de flavivírus no País, bem como a aparente ausência de
doenças em equinos infectados por SLEV.
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INTRODUÇÃO
O vírus da encefalite de Saint Louis (SLEV) é um
arbovírus encefalitogênico pertencente ao complexo do
vírus da encefalite japonesa, gênero Flavivirus, família
Flaviviridae2. O SLEV é amplamente distribuído no
hemisfério ocidental; entretanto, as cepas isoladas nos
Estados Unidos e no Canadá são aparentemente mais
virulentas que as isoladas no Caribe e nas Américas
Central e do Sul4. Mosquitos do gênero Culex e aves
silvestres servem de hospedeiros primários de amplificação
do SLEV21,24,16. Equinos, que são normalmente hospedeiros
terminais de outros arbovírus encefalitogênicos, não
apresentam viremia elevada ou doença clínica quando
infectados com SLEV mediante picada de mosquito ou via
inoculação subcutânea16,24. Apesar de serem detectados
anticorpos contra o SLEV em equinos infectados
naturalmente10,9, não há dados suficientes a respeito do
real papel desses animais no ciclo de transmissão do SLEV
na natureza.
A encefalite é uma das mais graves manifestações
clínicas de infecções por arbovírus, e pode levar à morte ou
deixar sequelas graves, que se caracterizam por disfunção
motora residual e/ou psicológica nos sobreviventes. A
infecção por arbovírus, portanto, constitui um importante
problema de saúde pública e veterinária21,24. Em humanos,
infecções pelo SLEV nem sempre causam manifestações
clínicas de encefalite e muitas vezes passam
despercebidas, exceto quando ocorrem durante o curso de
uma epidemia16. Dependendo da virulência da cepa do
SLEV e do histórico de infecção da população, as
proporções entre infecção aparente e inaparente,
estimadas a partir de dados coletados em epidemias,
variam entre 1:16 a 1:42511,16. As taxas de letalidade
normalmente alcançam 5-20%22, sendo sempre mais
elevadas entre idosos (>75 anos de idade)16.
No Brasil, em especial na Amazônia brasileira, já foram
realizados diversos isolamentos do SLEV a partir de
artrópodes hematófagos e aves. Porém, o isolamento do
SLEV a partir de seres humanos tem sido raro, apesar de
haver estudos sorológicos registrando uma prevalência de
anticorpos inibidores de hemaglutinação variando entre
1% e 5%21,23,24. Na década de 1980, foram registradas
quatro pequenas epizootias causadas pelo SLEV no Estado
do Pará, nas florestas adjacentes a Belém, envolvendo aves
silvestres e animais sentinelas23. Entretanto, não há
informações a respeito de taxas de imunidade ao SLEV em
equinos no país.
No Brasil, há o registro de três cepas isoladas do sangue
de pacientes sem sintomas neurológicos: duas de pacientes
do Estado do Pará, que apresentavam febre e icterícia14,24, e
uma de São Paulo, com suspeita clínica de dengue17.
Recentemente, o SLEV foi detectado por meio de técnicas
moleculares em quatro amostras de soro de pacientes com
suspeita clínica de dengue e em dois pacientes com
suspeita de meningoencefalite viral, todos do Município de
São José do Rio Preto, Estado de São Paulo12,13.
Deve-se ressaltar que a interpretação dos resultados
sorológicos para flavivírus exige atenção especial devido à
complexa combinação de reatividade cruzada entre os
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anticorpos e as infecções sequenciais (secundárias)
causadas por diferentes flavivírus8. Em testes sorológicos,
os anticorpos produzidos durante uma infecção
normalmente reagem contra os antígenos de vários
flavivírus. Esta reatividade cruzada é ainda maior durante
infecções secundárias. A especificidade monotípica de IgG
em infecções primárias, i.e., a produção de anticorpos
contra antígenos de um flavivírus apenas, foi anteriormente
identificada8. Como 11 diferentes flavivírus já foram
isolados no Brasil, testes sorológicos visando a sua
detecção na população brasileira tendem a apresentar
altas taxas de reatividade cruzada3,2,25.
A reatividade cruzada entre flavivírus pode ser
claramente demonstrada em testes de inibição da
hemaglutinação (IH), um método que permite testar
simultaneamente um grande número de amostras ante
diferentes arbovírus. Consequentemente, sua aplicação
fornece informações sobre a resposta imunológica de uma
determinada população contra os arbovírus.
A reconhecida especificidade do teste de neutralização
geralmente permite a identificação do agente viral
responsável por uma infecção primária. Contudo, este fato
não se aplica às infecções secundárias quando o teste é
utilizado para o sorodiagnóstico in vitro. Atualmente, o
teste de neutralização por redução de placas (PRNT) é o
mais utilizado para testes in vitro. No entanto, apesar da
importância do PRNT para avaliar a eficácia de vacinas e
para confirmar sorodiagnósticos, devido à sua alta
especificidade e sensibilidade, a falta de um procedimento
padrão e de critérios diagnósticos tem resultado em uma
grande variação entre laboratórios8,18.
Este estudo investigou a imunidade de equinos ao SLEV
em quatro municípios da Amazônia brasileira e do Estado do
Mato Grosso do Sul, com o objetivo de contribuir para uma
maior compreensão a respeito da epidemiologia do SLEV.
MATERIAIS E MÉTODOS
DESENHO DO ESTUDO
Estudo observacional transversal descritivo.
SOROS DE EQUINOS
Foram coletadas amostras de soro de 1401 equinos,
obtidos por conveniência, entre março e setembro de
2005. Os inquéritos sorológicos foram realizados em
fazendas nos Municípios de Bragança (n = 244) e
Salvaterra (n = 272), no Estado do Pará, Macapá (n =
179), no Estado do Amapá; e em feiras agropecuárias
estaduais em Rio Branco (n = 333), no Estado do Acre, e
Maracaju (n = 373), no Estado do Mato Grosso do Sul
(Figura 1). Os equinos apresentavam-se saudáveis no
momento da coleta de sangue e não tinham histórico de
vacinação contra flavivírus.
Esse estudo faz parte de uma investigação mais ampla
sobre vírus de encefalites equinas e o vírus do Nilo
Ocidental (WNV) envolvendo diversos países da América
Latina, conduzido pela Organização Pan-Americana de
Saúde (OPAS)/Centros de Controle e Prevenção de
Doenças (CDC).

Rodrigues SG, et al. Epidemiologia do vírus da encefalite Saint Louis
74o53'44" 69o50'36" 64o47'28" 590o44'20"54o41'12" 49o38'04" 44o34'56" 39o31'48" 34o28'40"
N
o

5 25'04"

Macapá
Salvaterra
RR

AP

o

0 21'56"

AM

4o41'12"

PA

MA

o

CE
PI

RN
PB

4o41'12"

PE

AL
SE

9o44'20"

BA

MT

Rio Branco

o

14 47'28"

5 25'04"

0 21'56"

TO

RO

E
S

Bragança

AC

9o44'20"

W

o

o

14 47'28"

GO
MG

o

ES

MS

19 50'36"

Maracaju

SP

o

24o53'44"

SC
RS

29o56'52"

Neste estudo, reatividade monotípica refere-se à
presença de anticorpos contra apenas um flavivírus;
reatividade cruzada refere-se à presença de anticorpos
contra dois ou mais flavivírus6,8,19 (Tabela 1).
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Como a realização do PRNT para o SLEV e o WNV
requer um laboratório com nível de biossegurança 3 (NB3), quimeras altamente atenuadas desses vírus com a cepa
vacinal 17D do vírus da febre amarela desenvolvidas para
uso em diagnóstico e vigilância15,7 foram gentilmente
doadas pelo CDC ao Instituto Evandro Chagas.

Tabela 1 – Definições de reatividade monotípica e
cruzada contra flavivírus por meio dos
testes de HI e PRNT
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Fonte: LabGeo/IEC/SVS/MS.
Amazônia brasileira: AC – Acre, AM – Amazonas, AP – Amapá, AL –
Alagoas, PA – Pará, RO – Rondônia, RR – Roraima, TO – Tocantins, MA –
Maranhão (parcialmente) e MT – Mato Grosso (parcialmente); MS – Mato
Grosso do Sul.

Figura 1 – Localização dos municípios da Amazônia brasileira e
do Estado de Mato Grosso do Sul onde os inquéritos
sorológicos de equinos foram realizados: Bragança
(n = 244), Salvaterra (n = 272), Macapá (n = 179),
Rio Branco (n = 333) e Maracaju (n = 373)

TESTE DE INIBIÇÃO DA HEMAGLUTINAÇÃO
Pelo teste de IH adaptado para microplacas19, as
amostras de soro foram testadas contra antígenos dos
flavivírus SLEV, Rocio (ROCV), Ilhéus (ILHV), Cacipacoré
(CPCV) e Bussuquara (BSQV). Inicialmente os soros foram
triados na diluição de 1:20 contra os antígenos que
continham 4 unidades hemaglutinantes, e as amostras
positivas foram tituladas até a diluição (fator 2) de 1:1280.
TESTE DE NEUTRALIZAÇÃO POR REDUÇÃO DE PLACA
O PRNT foi realizado simultaneamente para o SLEV e
outro flavivírus relacionado geneticamente (WNV),
seguindo o protocolo para a detecção de anticorpos
contra flavivírus (vírus da febre amarela)20. Foram utilizadas
placas de microtitulação e células Vero a uma
concentração de 1,6 x 105. As amostras foram testadas em
diluições seriadas (2x) (1:10 a 1:640) contra uma média
de 20 unidades formadoras de placas (UFP) do SLEV
(ChimeriVax-SLEV) e 16 UFP de WNV (ChimeriVax-WNV).
As placas foram incubadas por sete e seis dias,
respectivamente. A titulação dos anticorpos neutralizantes
foi definida como a recíproca da diluição do soro que
reduziu o número de placas em 50%. As amostras que
continham anticorpos neutralizantes para ambos os vírus
foram consideradas positivas para um deles quando o
título do anticorpo foi quatro vezes maior que o obtido
para o outro; de outro modo, as amostras foram
consideradas com reatividade cruzada para os vírus em
questão6.

PRNT50*

1:10

Presença de anticorpos Presença de anticorpos
com títulos ³ 1:10 para contra SLEV e WNV em
SLEV ou WNV
títulos ³ 1:10†

* Redução de 50 % das placas por anticorpos neutralizantes.
As amostras com reatividade cruzada foram consideradas positivas para
o SLEV quando o título de anticorpo foi quatro vezes maior que o obtido
para o WNV.

†

ANÁLISE ESTATÍSTICA
As taxas de prevalência de anticorpos IH e
neutralizantes foram comparadas por meio de um teste
binomial de proporções para amostras independentes
com o nível de significância ajustado em 5% (0,05). A
análise estatística foi realizada utilizando-se o programa
BioEstat, versão 5.01.
RESULTADOS
Foram detectados anticorpos IH contra os flavivírus
testados em 628 (44,8%) das 1.401 amostras de soros de
equinos, das quais 380 (27,1%) apresentaram reatividade
cruzada para flavivírus e 248 (17,7%) apresentaram
reatividade monotípica contra os seguintes vírus: SLEV (n =
137; 9,8%), ILHV (n = 64; 4,6%), ROCV (n = 30; 2,1%),
CPCV (n = 16; 1,1%) e BSQV (n = 1; 0,1%). Das 248
amostras apresentando reatividade monotípica, 137
(55,2%) eram para SLEV.
A análise da distribuição dos anticorpos IH por município
(Figura 2) revelou maiores prevalências em equinos dos
Municípios de Macapá (67%) e Salvaterra (62,9%). O
número de amostras apresentando reatividade monotípica
contra o SLEV foi significativamente maior em Macapá que
em Bragança (p = 0,0022), Salvaterra (p = 0,0031), Rio
Branco (p = 0,0043) ou Maracaju (p = 0,0063).
As amostras de Salvaterra apresentaram reações
monotípicas aos antígenos de todos os flavivírus incluídos
no teste. A maior frequência dessas reações foi para o ILHV
(n = 41; 15,5%) (Figura 2). A taxa de reações cruzadas
entre os flavivírus, por sua vez, foi significativamente maior
nas amostras procedentes de Salvaterra (p = 0,037) do
que nas de Macapá ou outros municípios.
Rev Pan-Amaz Saude 2010; 1(1):81-86
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DISCUSSÃO

% 70
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Este estudo – o primeiro deste tipo realizado no Brasil –
detectou anticorpos IH e neutralizantes contra o SLEV em
equinos naturalmente infectados em cinco municípios
distantes geograficamente (Figuras 1, 2 e 3). Nossos
resultados demonstram a ampla dispersão do vírus, e
concordam com estudos anteriormente realizados em
humanos e vertebrados silvestres no Brasil (especialmente
na Amazônia brasileira), que registraram uma prevalência
de anticorpos IH entre 0,1 e 5,0%21,24.
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ILHV
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Total

BRAGANÇA SALVATERRA
25
44.5
0.8
0.4
7.9
15.1
3.7
1.5
0
1.1
0
0.4
37.3
62.9

MACAPÁ
24.6
42.4
0
0
0
0
67

RIO BRANCO MARACAJU
25.2
18.8
10.8
5.9
0
1.1
1.8
2.9
1.8
1.9
0
0
39.7
30.6

CR – Reatividade cruzada; SLEV – Vírus da encefalite de Saint Louis; ILHV – Vírus
Ilhéus; ROCV – Vírus Rocio; CPCV – Vírus Cacipacoré; BSQV – Vírus Bussuquara.

Figura 2 – Percentagem de amostras de soro de equinos que
apresentaram anticorpos IH contra SLEV, ILHV,
ROCV, CPCV e BSQV, bem como reatividade
cruzada para flavivírus, por município

Pelo PRNT, foram detectados anticorpos neutralizantes
contra o SLEV em 713 (50,9%) amostras, e sua frequência
apresentou uma variação de 34,6% (n = 94), em
Salvaterra, a 60,9% (n = 109), em Macapá (Figura 3).
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CR – Reatividade cruzada; SLEV – Vírus da encefalite de Saint Louis.

Figura 3 – Percentual de amostras de soro de equinos que
apresentaram anticorpos neutralizantes (PRNT)
contra o SLEV e reatividade cruzada, por município

A prevalência de anticorpos neutralizantes nas
amostras procedentes de Macapá foi significativamente
maior quando comparadas com as de Salvaterra (p =
0,0083) e Maracaju (p = 0,0176), porém não foi
verificada uma diferença significativa entre aquelas e as
procedentes de Bragança (p = 0,7608) ou de Rio Branco
(p = 0,1058).
A reatividade cruzada foi detectada por PRNT em 142
(10,1%) amostras de soro de todos os cinco municípios,
com frequência variando entre 6,6%, em Rio Branco, e
12,5%, em Salvaterra. Ademais, 123 (19,5%) das
amostras positivas pelo teste de IH deram resultado
negativo para SLEV e WNV no PRNT.
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É importante ressaltar que os equinos de Rio Branco e
Maracaju eram provenientes de diversas regiões do Estado,
enquanto que os animais dos Municípios de Macapá,
Salvaterra e Bragança pertenciam a uma área específica de
cada município e não apresentavam qualquer histórico de
deslocamento ou vacinação prévia, o que indica que as
infecções nessas áreas foram autóctones.
Os resultados do teste de IH sugerem uma grande
ocorrência de infecção por SLEV no Município de Macapá,
onde foi observada uma alta frequência de anticorpos
devido à reatividade monotípica ao SLEV. Além disso, foi
observada uma predominância de reação monotípica ao
ILHV em Bragança e Salvaterra, Estado do Pará. Este vírus
tem vasta disseminação nas Américas Central e do Sul, e a
prevalência de anticorpos neutralizantes contra o ILHV na
Região Amazônica varia entre 3 e 36%21,25. A reação
monotípica ao ILHV também foi detectada em equinos que
participavam de feira agropecuária estadual em
Maracaju, Estado de Mato Grosso do Sul, o que está de
acordo com uma observação anterior de anticorpos contra
o ILHV em equinos do pantanal brasileiro5.
O teste de IH também demonstrou que as populações de
equinos estudadas possuíam um padrão de resposta imune
consistente com o de uma população exposta a infecções
por diferentes flavivírus, corroborando a já demonstrada
diversidade de flavivírus no Brasil21,3,2,25. Além disso, a
variedade de reações monotípicas contra outros flavivírus
sugere que o SLEV esteja possivelmente cocirculando com
eles. Este fato foi bem documentado no Município de
Salvaterra, onde amostras apresentaram a maior frequência
de reatividade cruzada e reação monotípica contra
antígenos de todos os flavivírus incluídos no estudo. A este
respeito, os resultados do PRNT, por sua vez, sugerem a
ocorrência de infecção por outros flavivírus nas populações
equinas pesquisadas, sendo que 10,1% das amostras
apresentaram resposta cruzada e 19,5% das amostras
positivas para IH foram negativas para o SLEV e WNV.
A evidência sorológica apresentada por este estudo e a
falta de registros de epizootia em equinos sugerem a
ocorrência de infecções inaparentes, subclínicas ou
oligossintomáticas, o que corrobora estudos anteriores,
que sugerem que o SLEV normalmente não causa doenças
clínicas aparentes em equinos24,16.
Em conclusão, a atividade do SLEV em equinos e a
possível cocirculação de outros flavivírus verificada no
presente estudo confirmam as pesquisas que investigaram
casos humanos de infecção pelo SLEV diagnosticadas em
São Paulo, os quais apresentavam dengue como principal
suspeita clínica17,12,13. O baixo número de casos humanos
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de infecção pelo SLEV se deve provavelmente à ocorrência
de infecção inaparente, mas também pode ser resultado
da subdetecção de casos clínicos devido à dificuldade em
se realizar o diagnóstico diferencial.
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Epidemiology of Saint Louis encephalitis virus in the Brazilian Amazon region and in the
State of Mato Grosso do Sul, Brazil: elevated prevalence of antibodies in horses
ABSTRACT
The immunity of horses (n = 1401) against Saint Louis encephalitis virus (SLEV) was investigated in the Brazilian Amazon
region (Bragança/Pará, Salvaterra/Pará, Macapá/Amapá and Rio Branco/Acre) and Maracaju, State of Mato Grosso do
Sul, by the hemagglutination inhibition (HI) and plaque reduction neutralization (PRNT) tests. HI and neutralizing antibodies
specific (monotypic reactivity, MR) for SLEV and other flaviviruses included in the tests were detected, as was cross-reactivity
(CR) against flaviviruses. In the HI test, MR was observed in 248 (17.7%) serum samples, 137 of which were (55.2%) against
SLEV; CR was detected in 380 (27.1%). The frequency of MR against SLEV was significantly higher in Macapá and CR was
significantly higher in Salvaterra. In the PRNT, neutralization of SLEV was observed in 713 (50.9%) samples, and the
prevalence of neutralizing antibodies was significantly higher in Macapá than in Salvaterra (p = 0.0083). This study adds
new data regarding the immunity of horses against SLEV in Brazil, and it confirms the wide distribution of SLEV and the
diversity of flaviviruses in the country, as well as the apparent absence of disease in SLEV-infected horses.
Keywords: Encephalitis, St. Louis; Horses; Serologic Tests; Encephalitis, Arbovirus.

Epidemiología del virus de la encefalitis de Saint Louis en la Amazonia brasileña y en el
Estado de Mato Grosso do Sul (Brasil): alta prevalencia de anticuerpos en equinos
RESUMEN
La inmunidad de los equinos (n = 1401) contra el virus de la encefalitis de Saint Louis (VESL) fue investigado en la
Amazonia brasileña (Bragança/Pará, Salvaterra/Pará, Macapá/Amapá y Rio Branco/Acre) y Maracaju en el Estado de
Mato Grosso do Sul, a través de pruebas de inhibición de la hemaglutinación (IH) y la neutralización por reducción de
placas (PRNT). Se detectaron anticuerpos IH y neutralizantes específicos (reacciones monotípicas, RM) para VESL y otros
flavivirus incluidos en las pruebas, así como reacciones cruzadas (RC) para flavivirus. En la prueba de IH se observaron RM
en 248 (17,7%) muestras de suero, 137 (55,2%) para VESL, y las RC fueron detectadas en 380 (27,1%). La frecuencia de
RM del VESL y la RC fue significativamente mayor en Macapá y Salvaterra, respectivamente. Por el PRNT, se observó la
neutralización del VESL en 713 (50,9%) muestras, y la prevalencia de anticuerpos neutralizantes fue significativamente
mayor en Macapá, si se compara con Salvaterra (p = 0,0083). Este estudio proporciona nuevos datos sobre la inmunidad
de los equinos frente al VESL en Brasil, y confirma la amplia distribución del VESL y la diversidad de flavivirus en este país, así
como la aparente ausencia de enfermedad en los equinos infectados por el VESL.
Palabras clave: Encefalitis de Saint Louis; Caballos; Pruebas Serológicas; Encefalitis por Arbovirus.
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