
VIROLOGIA = estudo dos vírus
Virus do latim  significa veneno = toxina. 

HISTÓRICO

Antes em 1756, Edward Jenner inoculou uma criança com material retirado das lesões das mãos
de uma ordenadora, contraída das vacas (vírus cowpox).

Semanas depois, ele inoculou no braço da mesma criança com material oriundo de lesão de
varíola e a criança não desenvolveu a doença. Essa foi a primeira vacina desenvolvida no mundo.

Vacina deriva do latim vaccinae que denota a origem do material da vaca.

Em 1884, o microbiologista Charles Chamberland desenvolveu um filtro (conhecido como filtro
Chamberland ou Chamberland-Pasteur), com poros menores do que uma bactéria.

Em 1886, Adolf Mayer demonstrou que a doença do tabaco podia ser transmitida à plantas
saudáveis pela inoculação com extratos de plantas doentes.



Em 1892, o biólogo Dmitry Ivanovsky fez uso do filtro Chamberland para demonstrar que folhas
de tabaco infectadas trituradas continuavam infectadas mesmo após a filtragem.

Ivanovsky sugeriu que a infecção poderia ser causada por uma toxina produzida pelas bactérias,
mas ele não persistiu nesta hipótese.

Em 1898, o microbiologista Martinus Beijerinck repetiu a experiência e sugeriu que a solução
filtrada continha um novo agente infeccioso, denominado de contagium vivum fluidum (fluido
vivo contagioso).

Beijerinck também observou que este agente apenas se reproduzia em células que se dividiam,
assumindo que os vírus estariam presentes no estado líquido.

Beijerinck introduziu o termo vírus para indicar que o agente causal da doença do mosaico do
tabaco não tinha uma natureza bacteriana, e sua descoberta é considerada como o marco inicial
da virologia.

Em 1898, Friedrich Loeffler e Paul Frosch identificaram o primeiro agente filtrável de animais, o
vírus da febre aftosa (Aphtovirus).



Em 1901, Walter Reed identificou o primeiro vírus humano, o vírus da febre
amarela (Flavivirus).

Em 1908, Ellerman e Olaf Bang demonstraram o potencial oncogênico de um agente filtrável,
descobrindo o vírus da leucose aviária.

E em 1911, Peyton Rous transmitiu um tumor maligno de uma galinha para outra, descobrindo
o vírus do sarcoma de Rous, e demonstrando que o câncer poderia ser transmitido por um
vírus.

Em 1915, Frederick William Twort ao tentar propagar o vírus da vaccínia num meio de cultura
bacteriana observou que as colônias morriam e que o agente dessa transformação era
infeccioso.

Twort propôs várias explicações para o ocorrido, como uma ameba, um protoplasma, um vírus
ultramicroscópico ou uma enzima que afetava o crescimento.

Em 1917, Félix Hubert d'Herelle descobriu que colônias bacterianas eram atacadas por um
vírus, cunhando o termo bacteriófago.

Ele utilizou os fagos para o tratamento de doenças bacterianas.



A teoria do estado líquido do agente de Martinus Beijerinck, foi questionada nos 25 anos
seguintes, sendo descartada com o desenvolvimento de teste da placa por d'Herelle em
1917, pela cristalização desenvolvida por Wendell Meredith Stanley em 1935 e pela
primeira microfotografia eletrônica realizada em 1939 do vírus do mosaico do tabaco (Estirpe
Dahlemense).



Inicialmente, o único meio para recuperar quantidades significativas de vírus era
por meio de infecção em animais suscetíveis.

Em 1913, Edna Steinhardt e colaboradores conseguiram fazer crescer o vírus da
vaccínia em fragmentos de córneas de cobaias.

Em 1928, H.B. Maitland e M.C. Maitland cultivaram o vírus de vaccínia em
suspensão de rins de galinhas moídos.

Em 1931, o patologista Ernest William Goodpasture cultivou o vírus da varíola
aviária na membrana corioalantóide de ovos de galinhas embrionados.

Em 1937, Max Theiler cultivou o vírus da febre amarela em ovos de galinha e
desenvolveu uma vacina a partir de uma estirpe do vírus atenuado.

Em 1949, Enders, Weller e Robbins cultivaram o vírus da poliomielite em culturas
de células embrionárias humanas, o primeiro vírus a ser cultivado sem a utilização
de tecido animal sólido ou ovos.

Este método permitiu que Salk desenvolvesse uma vacina eficaz contra
a poliomielite.



A segunda metade do século XX foi a idade de ouro da descoberta do vírus e foram reconhecidas
mais de 2.000 novas espécies de vírus de animais, plantas e bactérias.

Em 1957, descobriu-se o arterivírus equino e o vírus da diarreia bovina (um pestivírus).

Em 1963, Blumberg descobriu o vírus da hepatite B, e em 1965, Temin descreveu o
primeiro retrovírus.

A transcriptase reversa, que é a enzima fundamental dos retrovírus, que utilizam para copiar o
seu RNA para DNA, foi descrita em 1970, por Temin e Baltimore, de forma independente.

Em 1983, a equipe de Luc Montagnier do Instituto Pasteur, na França, isolou pela primeira vez o
retrovírus que hoje conhecemos por HIV.



VÍRUS H1N1 DA Gripe Suína ou Gripe A 



Os vírus também são classificados dentro de grupos taxonômicos, assim como 
os seres vivos, porém, seguindo uma regra particular de classificação. Vírus não são 
agrupados em domínio, reino, filos ou classes.

A nomenclatura para ordens, famílias, subfamílias e gêneros é sempre precedida 
pelos sufixos:

Ordem – (-virales)

Família – (-viridae)

Subfamília (-virinae)

Gênero – (-vírus)

A nomenclatura de espécies não possui um padrão universal.

Cada ramo da virologia (vegetal, animal, bacteriana, humana) adota um padrão de 
nomenclatura específico.

CLASSIFICAÇÃO TAXONÔMICA



O Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus (ICTV, do inglês "International Committee
on Taxonomy of Virus") estabelece regras de classificação e nomenclatura de vírus. Esse
Comitê é uma entidade composta por grupos especializados de virologistas de todas as
partes do mundo.
O Sistema de Classificação de Baltimore, criado por David Baltimore, é um modo de
classificação que ordena os vírus em sete grupos, com base na característica do genoma
viral e na forma como este é transcrito a mRNA. Neste sistema, os vírus são agrupados
como apresentado a seguir:
• Grupo I: Vírus DNA dupla fita (dsDNA) ds = fita dupla
• Grupo II: Vírus DNA fita simples (ssDNA) ss = fita simples
• Grupo III: Vírus RNA dupla fita (dsRNA)
• Grupo IV: Vírus RNA fita simples senso positivo ((+)ssRNA)
senso positivo (+) atua como mRNA funcional no interior das células infectadas
• Grupo V: Vírus RNA fita simples senso negativo ((-)ssRNA)
senso negativo (-) serve de molde para uma RNA-polimerase transcrevê-lo dando origem
a um mRNA funcional
• Grupo VI: Vírus RNA com transcrição reversa (ssRNA-RT)
• Grupo VII: Vírus DNA com transcrição reversa (dsDNA-RT)



Dentre os vários grupos de vírus existentes, não existe um padrão único de
estrutura viral.

A estrutura mais simples apresentada por um vírus consiste de uma molécula de
ácido nucleico - genoma viral (DNA ou RNA que podem ser de cadeia simples ou
dupla) coberta por muitas moléculas de proteínas idênticas – invólucro proteico
(Capsídio).

Os vírus mais complexos podem conter várias moléculas de ácido nucleico assim
como diversas proteínas associadas, envoltório proteico com formato definido,
além de complexo envelope externo com espículas.

A maioria dos vírus apresentam conformação helicoidal ou isométrica.

Dentre os vírus isométricos, o formato mais comum é o de simetria icosaédrica.

Estrutura







Vírus são entidades acelulares formados por um agregado de moléculas mantidas unidas 
por forças secundárias, formando uma estrutura denominada partícula viral. Uma 
partícula viral completa é denominada vírion.

Constituído por diversos componentes estruturais (ver tabela abaixo para mais detalhes):

• Ácido nucleico: molécula de DNA ou RNA que constitui o genoma viral.

• Capsídeo: envoltório proteico que envolve o material genético dos vírus.

• Nucleocapsídeo: estrutura formada pelo capsídeo associado ao ácido nucleico que ele
engloba (Os capsídeos formados pelos ácidos nucleicos são englobados a partir de
enzimas) .

• Capsômeros: subunidades proteicas (monômeros) que agregadas constituem o
capsídeo.

• Envelope: membrana rica em lipídios que envolve a partícula viral externamente.
Deriva de estruturas celulares, como membrana plasmática e organelas.

• Peplômeros (espículas): estruturas proeminentes, geralmente constituídas
de glicoproteínas e lipídios, que são encontradas ancoradas ao envelope, expostas na
superfície.





A complexidade estrutural tanto do capsídio quanto do genoma varia conforme a família
viral, com vários tipos morfológicos variando em tamanho e complexidade.

Ao contrário das células, que apresentam genoma constituído por DNA e RNA, os vírus
possuem DNA ou RNA como material genético, e todos os vírus possuem apenas um ou
outro.

No entanto, existem vírus que possuem ambos, porém, em estágio diferentes do ciclo
reprodutivo.

As moléculas de ácido nucleico dos vírus podem ser fita simples ou dupla, linear
ou circular, e segmentada ou não.

O genoma dos vírus de RNA tem ainda a característica de possuir senso positivo ou senso
negativo.

A quantidade de material genético viral é menor que a da maioria das células.

O peso molecular do genoma dos vírus de DNA varia de 1,5 × 106 a 200 × 106 Da. Já o dos
de RNA varia de 2 × 106 a 15 × 106 Da.

No genoma dos vírus estão contidas todas as informações genéticas necessárias para
programar as células hospedeiras, induzindo-as a sintetizar todas
as macromoléculas essenciais à replicação do vírus.



MORFOLOGIA
Vírus icosaédricos não-envelopados

Vírus icosaédricos não-envelopados estão entre os mais comuns. Eles possuem genomas
constituídos por dsDNA, ssDNA, dsRNA ou (+)ssRNA.
Possuem diâmetro que varia de 18 a 60 ηm, estando entre os menores vírus conhecidos.
São capazes de infectar organismos de todos os grupos de seres vivos, com exceção de Archaea.

Família Papillomaviridae
vírus do papiloma humano (VPH)



Vírus icosaédricos envelopados

Família: Herpesviridae
Pseudorabies virus (PRV)

Vírus icosaédricos envelopados possuem material genético formado por dsDNA, dsRNA, ou
(+)ssRNA. As partículas virais destes vírus possuem diâmetro que varia de 42 a 200 ηm.

Vírus icosaédricos envelopados são pouco comuns entre os vírus de animais, sendo observados
principalmente nas famílias Arteriviridae, Flaviviridae, Herpesviridae ou Togaviridae.

Nenhum vírus de plantas conhecido possui esta estrutura de partícula viral.



Vírus helicoidais envelopados

Família: Rhabdoviridae) 
Vírus do estomatite vesicular (VSV)

A morfologia helicoidal envelopada é encontrada entre vírus (-)ssRNA, agentes etiológicos de
doenças humanas, como:
sarampo (Paramyxoviridae), gripe (Orthomyxoviridae), raiva (Rhabdoviridae), ebola (Filoviridae),
hantavirose (Bunyaviridae).
Porém, existem exemplos de vírus com esta conformação que contém material genético
composto por dsDNA e (+)ssRNA. Vírus helicoidais envelopados possuem comprimento variando
de 60 a 1950 ηm.
Estes vírus podem apresentar formato esférico, filamentoso ou de “projétil de revólver“.



Vírus complexos

Família: Myoviridae
Synechococcus Phage S-PM2

Os bacteriófagos (fagos) possuem partícula viral composta por uma "cabeça" (capsídeo), de
simetria icosaédrica, e uma cauda helicoidal. A cabeça é isométrica ou alongada (50 - 110 ηm de
diâmetro), e a cauda pode ser longa e contrátil (Myoviridae: 80 - 455 ηm), longa não-contrátil
(Siphoviridae: 65 - 570 ηm), ou curta não-contrátil (Podoviridae: 17 ηm).
Na extremidade da cauda frequentemente são encontradas fibras proteicas que medeiam o
contato vírus-célula.
Fagos infectam exclusivamente bactérias ou archaea e todos possuem genoma constituído por
dsDNA.



Existem outras famílias virais que possuem vírions com características morfologias
diferentes. Entre estas famílias estão: Baculoviridae (infectam insetos), Reoviridae
(Rotavirus infectam vertebrados) e Poxviridae (infectam invertebrados e
vertebrados).



Os vírus podem ser encontrados em todos os ambientes do
planeta, com grande importância nos oceanos, onde compõem
o reservatório da maior parte da diversidade genética.
Os vírus ocorrem em todos os domínios da vida havendo vírus
específicos para arqueas, bactérias, fungos, protozoários, algas,
plantas, animais e humanos.
Ainda não foram encontrados vírus de procariotos termófilos
ou hipertermófilos, mas talvez seja apenas uma questão de
tempo.
Em 1992, foi descoberto um vírus que infecta a ameba
Acanthamoeba polyphaga, cujo capsídio tem um diâmetro de
400 nm envolvido por longas fibrilas de 80 nm de
comprimento.
O seu genoma, composto de uma molécula de DNA de cadeia
dupla circular de 1,2 milhões de pares de base, contendo pelo
menos 911 genes é o maior de todos os vírus caracterizados
até então e é mais extenso que o genoma de algumas
bactérias.
Esse vírus foi denominado Mimivirus e parece ser membro de
uma nova família viral - Mimiviridae.



“vírus gigantes" são aqueles com genomas superiores a 300 nm de comprimento,
com mais de 300 genes anotados, cujas partículas apresentam mais de 200 nm de
diâmetro, como a maioria dos vírus pertencentes às famílias Mimiviridae e
Phycodnaviridae.

Muitos virologistas também consideram vírus gigantes de DNA os membros
pertencentes às famílias Poxviridae, Asfaviridae e Iridoviridae.

Outros vírus de DNA de cadeia dupla com capsídios variando entre 200 nm e 600
nm com genomas variando de 300 mil pares de base a 1,2 milhões de pares de
base estão sendo descobertos em números cada vez maiores em amostras de
água do mar e água doce, associados a microrganismos planctônicos.

Os maiores vírus têm dimensões aproximadas às das menores bactérias e
visualizados com microscopia óptica.



Vírus Gigante com genética inédita é descoberto no Pantanal

Pesquisador da Embrapa Pantanal, Ivan Bergier; Jônatas Abrahão da UFMG e outros
autores descobriram de dois novos vírus gigantes no Brasil. Os dois pertencem a um
novo gênero batizado de Tupanvirus e têm uma complexidade genética jamais
encontrada em qualquer outro vírus. Comprimento 2,3 micrôns, um dos maiores até
hoje.

https://www.nature.com/articles/s41467-018-03168-1

O primeiro Tupanvírus foi encontrado no sedimento de uma salina localizada em uma 
fazenda ao sul da região do Pantanal da Nhecolândia, em Corumbá (MS).

O segundo vírus gigante, muito similar ao primeiro, em sedimentos marinhos coletados 
por um robô da Petrobras, a cerca de 3 mil metros de profundidade, na região da Bacia 
de Campos, litoral do Rio de Janeiro.

https://www.nature.com/articles/s41467-018-03168-1


Segundo Jônatas Abrahão um dos autores da pesquisa da descoberta do Tupanvirus:

A coisa mais fantástica relacionado ao genoma desses vírus é a presença de um conjunto
praticamente completo dos genes relacionados à produção de proteínas.

Eles possuem todos os genes necessários para incorporar todos os 20 tipos existentes de
aminoácidos nas proteínas.

Essa característica muda a noção que temos da distinção entre os vírus e os organismos
formados por célula.

Seus genes são semelhantes aos que existem em vírus conhecidos e em três domínios da
vida: archea, bacteria e eukarya. "Também observamos que um terço dos genes do
Tupanvirus são completamente novos e desconhecido.

O Tupanvirus pode ser considerado"elo perdido" na evolução dos microrganismos.

tem quase todos os genes relacionados à produção de proteínas.

Alguns cientistas defendem que os vírus gigantes representam um quarto domínio da
vida.

O genoma de um vírus gigante é um mosaico de informações genéticas, muitas delas
capturadas a partir de células hospedeiras durante longos períodos de tempo. Esta
abordagem sugere que esses vírus surgiram a partir de vírus menores.



Novos vírus gigantes do gênero Klosneuvirus, encontrados em uma estação de
tratamento de água austríaca, provavelmente evoluíram de um vírus menor que pegou
pedaços de genoma de seus hospedeiros e incorporou. A pesquisa foi publicada pela
revista "Science" 06 de abril de 2017.



Importância médica dos vírus 

Os vírus causam diversas doenças em humanos, variando de infecções brandas e
benignas como o resfriado comum, herpes simples e gripes até enfermidades
graves e potencialmente fatais como hepatite, febre amarela, dengue, poliomielite
e varíola.

Vírus da varíola
Vírus da Polimielite

Alguns vírus causam quadros clínicos agudos facilmente reconhecidos como gripes e resfriados;
outros causam doença e parecem desaparecer, permanecendo latentes por muitos anos, e então
se manifestam causando formas mais severas da doença como acontece com o vírus varicela-
zoster que, em um primeiro momento, na infância, causa a varicela (popularmente conhecida
como catapora) e anos após a cura da doença pode reaparecer na forma de herpes zoster.



Enquanto que infecções por bactérias e por protozoários podem ser relativamente
bem controladas, as infecções virais representam uma ameaça relativamente
maior e menos controlável à saúde humana.

Infecções virais emergentes e re-emergentes, tais como as causadas por linhagens
altamente virulentas do vírus Influenza (vírus da gripe), ocorrem periodicamente e
representam sério risco à saúde pública.

A maioria dos vírus são altamente específicos quanto aos seus hospedeiros. Uma
espécie ou grupo de vírus pode ser capaz de infectar e causar doença em uma
única espécie de hospedeiro como o vírus da varíola, que só ataca humanos ou em
um grupo de espécies relacionadas como o vírus da raiva que ataca mamíferos.

Os vírus de eucariotos multicelulares infectam tecidos específicos de um 
determinado hospedeiro, fenômeno denominado de tropismo de tecido.

Essa especificidade de hospedeiros advém do fato de os vírus terem que se aderir 
à superfície da célula hospedeira para poder infectá-la. 



Importância ambiental dos vírus

Podem ter representado – e ainda representar – um importante fator de seleção
natural de espécies animais.

Um exemplo clássico foi o surgimento coelhos resistentes ao vírus do Mixoma,
após a epidemias induzidas, como forma de controle biológico das populações de
coelhos da Austrália.

Evidências indiretas sugerem que a mesma ação seletiva foi desempenhada pelo
vírus da varíola em populações humanas.

Nos oceanos, os vírus – de DNA e de RNA – constituem parte significativa da
biomassa das águas costeiras em números de até 50 milhões de partículas por
mililitro, atingindo um total estimado de 25 a 270 megatoneladas.

As infecções por vírus oceânicos são principal causa de mortalidade desde
microrganismos até grandes mamíferos (baleias).

Como resultado, influencia as composições das comunidades marinhas e os ciclos
biogeoquímicos.



Novembro de 2017 - Morrem de 170 botos cinzas (Sotalia guianensis) na Baía de
Sepetiba, RJ. Segundo boletim, é a primeira vez que mobilivírus ocorre na América do
Sul.
(Morbilivirus) é o gênero de um vírus da família Paramyxoviridae. Algumas espécies de
morbilivírus são muito estudadas por causar doenças conhecidas, como o sarampo (nos
humanos), a cinomose (nos cães e focas) e a peste dos pequenos ruminantes (em cabras
e ovelhas). Recentemente, o morbilivírus também foi associado à doença renal em gatos.
O morbilivírus dos cetáceos afeta botos, golfinhos e baleias.
Em Fevereiro de 2017 Vírus da Mancha Branca atinge criações de camarão do Nordeste
A mancha branca apareceu no Ceará no meio do ano passado. Em seis meses, 30 mil
toneladas de camarão foram perdidas; o equivalente a 60% da produção do período.
O vírus da síndrome da mancha-branca (WSSV) é o agente etiológico da virose mais
avassaladora da história da carcinicultura. O WSSV é um vírus envelopado, com genoma
de DNA dupla fita circular, baciliforme, pertencente ao gênero Whispovirus da família
Nimaviridae.
No Brasil, os primeiros surtos dessa virose foram reportados em cultivos de camarões
marinhos (Litopenaeus vannamei), em Santa Catarina, em 2004, onde causou
mortalidades de 90%
Os microrganismos compõem mais de 90% da biomassa viva dos mares, sendo
importantes componentes do fitoplanctôn e do bacterioplâncton.
Estima-se que os vírus matem cerca de 20% dessa biomassa por dia.



Portanto, os vírus desempenham a principal forma de controle das populações de
microplâncton e, consequentemente, sobre a produção de oxigênio e de
dimetilssulfeto atmosférico, um fator importante na regulação climática.

Importância Científica

Os vírus são instrumentos importantes para o desenvolvimento da pesquisa
científica, tanto acadêmica quanto aplicada.

Os bacteriófagos, podem, ao serem liberados de uma célula bacteriana infectada,
transportar fragmentos do cromossomo dessa bactéria para outra, a qual, se
sobreviver à infecção viral (fase lisogênica) poderá recombinar seu material
genético com o fragmento de DNA trazido pelo vírus.

Este fenômeno, conhecido como transdução, foi amplamente utilizado
experimentalmente nos primeiros estudos de genética de bactérias.

Anteriormente à descoberta dos antibióticos na terapia das doenças causadas por
bactérias cogitou-se na administração de bacteriófagos na prevenção e tratamento
das infecções bacterianas.



Com a descoberta dos antibióticos e de sua eficácia no tratamento dessas infecções, os
estudos clínicos utilizando bacteriófagos como agentes antibacterianos não tiveram
continuidade no Ocidente, mas esses vírus continuaram sendo utilizados na ex-União
Soviética e na Europa Oriental.

Com o surgimento de bactérias patogênicas resistentes a múltiplos antibióticos, a
“bacteriofagoterapia” ressurge como uma alternativa ao tratamento de infecções
bacterianas e tornou-se uma das prioridades da medicina moderna e da biotecnologia.

Outros vírus são extensivamente utilizados na engenharia genética para transferir
material genético entre diferentes espécies de hospedeiros. Por exemplo, genes virais
têm sido utilizados na obtenção de alimentos transgênicos.

Vírus que parasitam insetos têm grande potencial para o controle biológico de pragas
agrícolas, atuando como inseticidas biológicos.

Uma vez que os vírus são específicos para seus hospedeiros, o uso de vírus como
controladores biológicos é considerado seguro para o ecossistema e para o homem.

Por exemplo, os vírus do gênero Nucleopolyhedrovirus (família Baculoviridae) são
utilizados no controle biológico da lagarta da soja (Anticarsia gemmatalis).




