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Em busca do

vírus do oeste do

Nilo

P E S Q U I S A

O carcará, um tipo de gavião,
fotografado no Pantanal do Mato-Grosso,

uma das áreas onde será realizado o
estudo para detecção do vírus

(foto de Anthony Érico Guimarães)

Cientistas de 4 países recebem U$ 300 mil para
monitorar disseminação de doença por aves migratórias



35agosto de 2004

Wagner de Oliveira

o próximo mês de
agosto, uma equipe
de um projeto que
reúne cientistas de
quatro países chega à

Venezuela para uma tarefa dife-
rente: durante alguns dias seus
olhos estarão voltados para as co-
pas das árvores em busca de aves
migratórias que saem dos Estados
Unidos para passar ali os meses
mais quentes do ano. Não estarão
estudando os hábitos de acasala-
mento, o padrão de canto ou
forma como escolhem seus ni-
nhos, como poderia se supor.

Na verdade, os cientis-
tas querem apenas amostras
de sangue das aves. Estão
atrás de um vírus que
costuma viajar junto com
aves migratórias e que
já infectou milhares de
pessoas nos últimos
anos nos Estados Uni-
dos. Trata-se do agente

que provoca a chamada
febre do oeste do Nilo.

A pesquisa será reali-
zada por um consórcio
que reúne pesquisadores
da Venezuela, do Brasil,
dos Estados Unidos e de

Porto Rico, incluindo viro-
logistas, entomologistas e or-
nitólogos. Eles acabam de ter
aprovada uma verba de U$

300 mil do Instituto Nacional de
Saúde (NIH/EUA) para realizar
pesquisas sobre a possibilidade
de introdução do vírus do oeste
do Nilo (sigla em inglês WNV)
na América do Sul.

Considerada uma doença
emergente, a febre do Oeste do
Nilo chegou aos EUA no final da
década de 90 e teve registrado
naquele país, em 2003, 9.388
casos, com 246 mortes.

No homem, o vírus pode
provocar sintomas parecidos ao
da gripe, com febre, dor de ca-
beça e erupções cutâneas. Esses
sintomas podem levar a compli-
cações como convulsões e para-
lisia. Efeitos mais severos como
encefalite e meningite acontecem
com menos de 1% dos infecta-
dos, podendo levar à morte.

Na primeira parte do estu-
do que começa em agosto no
Parque Nacional do Rancho Gran-
de, na Venezuela, e para a qual
foram liberados os primeiros U$
100 mil, serão estudadas aves
migratórias que anualmente dei-
xam a América do Norte, onde a
doença já se manifestou, para
passar alguns meses em países
da América do Sul. A costa
venezuelana é a porta de entra-
da dos pássaros migratórios para
o hemisfério sul, a partir do
Caribe e América do Norte. O
vírus já infectou e matou várias
espécies de aves nos EUA.
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História

O vírus do oeste do Nilo foi
isolado pela primeira vez no san-
gue de uma mulher adulta, com
quadro de febre, em Uganda, em
1937. A ecologia do vírus foi des-
crita na década de 1950. O vírus
passou a ser reconhecido como
causador de uma forma severa de
meningoencefalite humana a par-
tir de um surto em pacientes ido-
sos em Israel em 1957. A mani-
festação da doença em eqüinos
foi notada pela primeira vez no
Egito e na França, no início da
década de 1960. A primeira ma-
nifestação do vírus na América do
Norte ocorreu no final da década
de 1990, com casos de encefalite
relatos em humanos e cavalos.

Em 1999, o
vírus foi desco-
berto nos Esta-
dos Unidos, em
tecidos de pás-
saros encontra-
dos mortos na
cidade de Nova
York. Em segui-
da às mortes dos
pássaros, mais
de 60 pessoas
sofreram infec-
ções no cérebro
e sete deles
morreram, de acordo com relató-
rios do Centro do Controle de Do-
enças (CDC). Vinte e três cava-
los também morreram. Segundo
o CDC, foram encontrados mos-
quitos com o vírus do oeste do

Nilo ao redor da cidade de Nova
York em janeiro de 2000. No
mesmo mês, um falcão foi acha-
do morto em um subúrbio de
Nova York e teve teste positivo
para o vírus.

O primeiro caso da doença foi registrado em Uganda

Na Venezuela, essas aves mi-
gratórias infectadas poderão encon-
trar espécies de mosquitos que,
após delas se alimentar, são capa-
zes de transmitir o vírus do oeste
do Nilo ao homem, de forma se-
melhante ao ocorrido nos Estados
Unidos. Visando esse monitora-
mento, serão realizadas capturas
dessas aves duas vezes ao ano, no
princípio e no fim da atividade mi-
gratória. Os locais serão visitados
durante três dias consecutivos a
cada ciclo de amostragens.

Os pesquisadores também fa-
rão capturas de mosquitos para sa-
ber se estão infectados com o
WNV. Vários mosquitos vetores
do vírus nos EUA e México são
comuns na Venezuela. Após se-
rem determinadas especificamen-
te, as espécies de mosquitos po-
tencialmente ornitófilas (que
sugam sangue de aves) serão es-
tudadas, por técnicas de biologia
molecular, visando identificar a
possível presença do vírus.

“Trata-se do primeiro estudo

sistematizado sobre o potencial de
presença do vírus na América do
Sul. É provável que em áreas ur-
banas da América Latina possam
ocorrer focos da doença. Algumas
espécies de mosquitos que foram
encontradas com o vírus no sul
dos Estados Unidos são freqüen-
tes em áreas urbanas na América
do Sul”, diz Anthony Érico Gui-
marães, entomologista da Fiocruz,
que integra a equipe do projeto.
A coordenação geral do projeto
estará sob a responsabilidade de
Irene Bosch, virologista da Uni-
versidade de Massachusetts, nos
Estados Unidos.

Como cavalos também po-
dem ter um importante papel no
ciclo da doença, por serem re-
servatórios do vírus, cerca de dois
mil desses animais, que vivem
nas regiões costeira, central e oci-
dental da Venezuela serão estu-
dados ainda na primeira fase do
projeto. Em apoio aos trabalhos
na Venezuela,
pesquisas com
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Distribuição do vírus

O vírus do oeste do Nilo já
foi encontrado na África, Euro-
pa, Oriente Médio, no oeste e
centro da Ásia, Oceania, Améri-
ca do Norte e mais recentemen-
te na República Dominicana, El
Salvador, Jamaica e teve um caso
suspeito nas Bahamas.

Surtos de encefalite causa-
da pelo vírus em humanos ocor-
reram na Argélia em 1994,
Romênia em 1996 e 1997,
Republica Tcheca em 1997, no
Congo em 1998, Rússia em 1999,
Estados Unidos em 1999 e 2000
e em Israel em 2000.

Doença no homem

A encefalite pela febre do
Nilo raramente conduz à morte em

seres humanos. Geralmente, apre-
senta sintomas semelhantes à gri-
pe, podendo aparecer rapidamen-
te erupções cutâneas, dor de
cabeça, febre. Essas complicações
podem levar a convulsões, febre
e paralisia. Não existe tratamento
específico para a infecção.

Ciclo da doença

O vírus é mantido natural-
mente por pássaros e transmiti-
do principalmente pelo mosqui-
to Culex (pipiens) , amplamente
distribuído em áreas urbanas.
Mosquitos infectados carregam
o vírus nas glândulas salivares
e infectam pássaros, homens,
cavalos e outros animais duran-
te a picada.

Algumas espécies de mos-

quitos que foram encontradas
infectadas com o vírus no sul
dos Estados Unidos, como o
Culex quinquefasc iatus , são fre-
qüentes em áreas urbanas na
América do Sul, sendo inclusi-
ve o principal mosquito urbano
em muitas capitais brasileiras,
como é o caso do Rio de Janei-
ro. Nos Estados Unidos, em
2002, 4.943 mosquitos tiveram
teste positivo para o vírus. Des-
ses mosquitos, 55% eram do gê-
nero Culex. Desde 1999, foram
encontradas 36 espécies de
mosquitos infectadas pelo WNV
nos Estados Unidos.

O vírus do oeste do Nilo já
foi isolado em 103 diferentes es-
pécies de pássaros encontrados
mortos.

Pesquisadores recolhem amostras de sangue de aves migratórias para tentar identificar
o vírus. O colibri (em destaque) é uma das 103 espécies que já teve confirmação de
contaminação pelo vírus do oeste do Nilo

mosquitos potencialmente veto-
res do WNV já vêm sendo de-
senvolvidas no pantanal do Mato
Grosso, outro local muito procu-
rado por aves migratórias, pela
equipe coordenada por Guima-
rães, na Fiocruz.

Segundo o entomlogista, es-
tudos anteriores sobre a expan-
são de outras arboviroses, tam-
bém disseminadas por animais
silvestres, geralmente aves e ma-
míferos, e de forma semelhante
à febre do oeste do Nilo, mos-
traram que os vírus causadores
dessas doenças foram transpor-
tados para e da América tropical
através das rotas migratórias de
aves residentes ao norte dos Es-
tados Unidos.

Recentemente, o vírus do
oeste do Nilo começou a circu-
lar no México, onde os cavalos
têm sido os principais reservató-
rios, e no Caribe. “Por isso, é es-
perado que continue se propa-
gando para a América do Sul”,
completa Guimarães.




