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ZIKA vírus (ZIKV): características  

• ZIKV é uma flavovirose (do grupo dos arbovirus) 

 

• Outros flavovirus: dengue, febre amarela, encefalites Japonesa e do Nilo 

• Nos humanos: FEBRE ZIKA 

 

• Isoldado em 1947: macaco Rhesus (macaca mulatta) na floresta Zika, Uganda e isolado em 

humanos em 1954 na Nigéria 

 

• Evidências em humanos entre 1951 – 1981 em outr0s países africanos – Uganda, tanzânia, 

República Central Africana, serra Leoa, gabão e na Ásia – Filipinas, Indonésia, Tailândia, 

Vietinã 

 



ZIKA vírus (ZIKV): transmissão 

• Transmitido pelo Aedes aegypti e outros mosquitos aedes – A. africanus, A. 

apicoageneteus, A. furcifer, A. luteocephalus e A. vitattus 

 

• Primeiros casos autoctones no Brasil: abril 2015 – Universidade Federal da Bahia – 

identificação do ZIKV em 8/25 gestantes (Camaçari,BA e Natal, RN) 

 

• Provável transmissão oriunda do surto ocorrido na Polinésia Francesa em 2014, 

coincidente com a Copa de Mundo de Futebol 

 

• Sintomas: febre moderada, conjuntivite, artralgia 

 

• OMS declarou EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE ÂMBITO INTERNACIONAL  

 

 



ZIKA vírus (ZIKV): epidemiologia 

• BRASIL: 872.347 – 2.734.911 casos 

 

• Aumento dos casos de microcefalia a partir de outubro 2015 

 

• 7.438 casos de microcefalia e/ou desordens do SNC entre 08.11.2015 e 

07.05.2016 em 1.394 cidades 

 

• 5.706 casos (76,7%) na região Nordeste; 1.930 casos (26%) em Pernambuco 

 

• ER25 (Epidemiologic Report number 25): 4.004 casos investigados: 1.326 (33,1%) 

sugestivos de infecção congênita 

 

• 205 (15,5% das infecções congênitas ou 5% casos investigados) confirmada a 

associação com ZIKV (PCR ou sorologia) 

 

 

 



ZIKA vírus (ZIKV): epidemiologia 

• BRASIL: 0,5 / 10.000 para 20/10.000 ??? 

 

• COLÔMBIA: epidemia de ZIKV sem aumento de microcefalia !! 

 

• MICROCEFALIA: 1 – 13% dependendo da % da população infectada 

 

• 80% dos pacientes assintomáticos 

 

 

 













• PCR-RT – limitado aos primeiros 7 dias no sangue e 15 dias na urina. Detecta 

infecção aguda. 

 

•  ELISA, PRINT, IMUNFLUORESCÊNCIA INDIRETA: anticorpos (reação cruzada 

com outas flavoviroses -  febre amarela, dengue etc..). ZIKV detectado  4 dias – 12 

semanas da infecção 

 

ZIKA vírus (ZIKV): diagnóstico 



ZIKA vírus (ZIKV): etiopatogenia 

 ZIKV ultrapassa a barreira placentária e afeta o feto em desenvolvimento 

 

• Alterações cerebrais: calcificação do parênquima, nódulos microgliose, 

degeneração gliosa e necrose. 

• Alterações placentárias: calcificação vilo, fibrose 

• Alterações SNC, hidropsia fetal e morte antinatal (Microcephaly Epidemic Research 

Group, 2016) 

• Guillain Barre syndrome: associação com ZIKV 

 

FISIOPATOLOGIA: indução a resposta autofágica das células infectadas por FUNÇÃO 

ALTERADA DOS CENTROSSOMOS 

Proteínas NS4A – NS4B: desorientar o mecanismo de sinalização das células 

cerebrais do feto, tornado-as deficientes a combater a proliferação do vírus 

 



Confirmação da associação entre ZIKV e alterações cerebrais e do SNC: 

 

                                                    MUITO RECENTE !! 

 



ZIKA vírus (ZIKV): sêmen 



• Homem 68 anos, visitou Cook Island (Pacífico) com quadro de febre, letargia, e 

eritema, 1 semana ap[os retorno a UK 

 

• Teste posivo para ZIKV 

 

• PCR-RT sêmen positivo após 62 dias da infeção 

 









• 2008: homem viajou do Senegal para Colorado, USA: esposa infectada 

• Jan 2016: homem viajou da Venezuela pata Texas, USA 

 

Mesma fisiopatologia do ZIKV transmitido pelo Aedes? 

Testículo / trato reprodutor masculino como reservatório de ZIKV 

Implicaçòees reprodutivas ou da função testicular 

 

 



• Viagem ao Taiti 

• ZIKV plasma e urina 

• ZIKV sêmen: ainda detectável 180 dias ap[os a infecção 
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