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A emergência da doença pelo vírus Zika

�Tópicos
�Vírus Zika – histórico.

�A doença pelo vírus Zika.

�O que sabemos e não sabemos.

O que está faltando.�O que está faltando.



Vírus Zika - História
• Vírus identificado em 1947, na floresta Zika, em Uganda, em 

amostras de um macaco rhesus sentinela, que lá havia sido 
colocado na vigilância de febre amarela. 

• 1os casos humanos identificados na Nigéria, em 1954.

• Evidências sorológicas da circulação do ZIKAV na África:

• Egito: 1954

• Uganda: 1969 e 1970

• Nigéria: 1971 e 1975

• Serra Leoa: 1972

• Gabão: 1975

• República Centro-Africana: 1979

• Senegal: 1988 e 1991

• Costa do Marfim: 1999



Vírus Zika - História
• Evidências sorológicas da circulação do ZIKAV 

também na Ásia:

• Malásia: 1954

• Índia: 1954

• Filipinas e Viet Nam: 1958

• Paquistão: 1977• Paquistão: 1977

• Indonésia: 1977

• Até 2007 apenas 14 casos humanos haviam sido 
diagnosticados.

Faye O et al. Molecular evolution of Zika virus during its emergence in the XX century. 
PLoS Neglected Tropical Diseases 2014, 8(1):e2636

Wikran & Smith. Zika vírus: history of a newly emerging arbovirus. Lancet Infect Dis, 
2016 (16), published online



Vírus Zika - História

• 2007 – 1ª epidemia registrada do ZIKAV, 
na ilha de Yap, Estados Federados da 
Micronésia

• Yap é uma pequena ilha do Pacífico Norte, 
com 308km2 e 7.500 habitantes.

• Epidemia entre Abril e Julho de 2007• Epidemia entre Abril e Julho de 2007

• Soroprevalência de 78% após a epidemia.

• Razão de casos sintomáticos para 
assintomáticos: 1:4

Duffy MR et al. Zika virus outbreak on Yap island, 
Federated States of Micronesia. New Engl J Med 2009, 
360:2536-43



Vírus Zika – História

Epidemia na Polinésia Francesa, entre 
Setembro de 2013 e Março de 2014.
- Comunidade ultramarina francesa, 

população 270.000 habitantes.
- Ocorrência estimada de 29.000 casos 

clínicos de doença pelo vírus Zika, mais 
de 10% da população.

- Soroprevalência pós epidemia: 66%
Disseminação para outros países e Disseminação para outros países e 
territórios no Pacífico Sul: Nova Caledônia, 
Vanuatu, Kiribati, Tonga, Samoa, Ilhas 
Cook.
- Epidemia na Ilha de Páscoa em 2014. 

173 casos notificados (população 6.000 
habitantes).

Musso D et al. Zika virus: following the path of dengue 

and chikungunya? Lancet 2015, 386: 243-44



Entre 2007 e 2010 
Detecção de casos isolados entre viajantes 
e/ou pequenos surtos, na Tailândia, 
Cambodja, Indonésia (ilha de Sumatra), 
Malásia (ilha de Bornéu) e Filipinas.

Wikran & Smith. Zika virus: history of a 

newly emerging arbovirus. Lancet Infect

Dis, 2016 (16), published online



Vírus Zika – História

• Emergência no Brasil e outros países da América Latina e Caribe

• Notificação da ocorrência de doença exantemática desconhecida – MA, RN e outros 
estados do Nordeste – Janeiro/Fevereiro de 2015.

• Confirmação laboratorial da circulação do ZIKV no Brasil – BA, Março de 2015.

• Disseminação rápida para todos os estados do NE.

• Aumento da ocorrência de Síndrome de Guillain-Barré, BA, Julho 2015.• Aumento da ocorrência de Síndrome de Guillain-Barré, BA, Julho 2015.

• Notificação da ocorrência de doença pelo ZIKAV na América Central e Caribe (Julho 2015) 
e Colômbia (Outubro, 2015).

• ZIKAV teria emergido no Haiti em 2014, antes da detecção no Brasil. (Lednicky J et al. Zika vírus 
outbreak in Haiti in 2014. Molecular and clinical data. PLoS-NTD 2016, 10(4):e 0004687).

• Notificação do aumento da ocorrência de microcefalia em recém-nascidos em PE 
(Outubro 2015). Outros estados do NE (PB, RN) informaram ter identificado aumento 
desde Agosto de 2015.

• OMS declara a ocorrência de malformações congênitas associadas ao ZIKAV uma 
Emergência em Saúde Pública de Interesse Internacional, em 01/02/2016.



Situação em 24/06/2016

Ocorrência de casos autóctones 
em 40 países e territórios nas 
Américas.
398.626 casos notificados

Países e territórios das Américas com maior 
número de casos notificados

País Numero de casos

Brasil 159.939Brasil 159.939

Colômbia 85.021

Venezuela 45.920

Martinica 30.000

Honduras 22.716

Guadalupe 13.030

El Salvador 10.476

Porto Rico 9.657



O Vírus Zika

• Vírus RNA, da família Flaviviridae, próximo aos vírus 
da dengue, do Nilo Ocidental, Saint Louis e da 
encefalite japonesa. Identificadas 2 linhagens, a 
Asiática e a Africana, esta última com 2 “sub-
clades”, os do Leste e do Oeste da África.

• Vírus zoonótico, que adaptou-se à espécie humana. • Vírus zoonótico, que adaptou-se à espécie humana. 

• Ciclos de transmissão silvestre e urbana.

• Transmitido predominantemente por mosquitos 
hematófagos do gênero Aedes (os três outros vírus 
citados são transmitidos por mosquitos do gênero 
Culex). 

Vourou R. Int J Infect Dis 2016, 48:85-90

Musso & Gubler. Clin Microbiol Rev 2016, 29(3):487-524 



O Vírus Zika

• Já demonstrada a infecção natural de mosquitos dos 
gêneros Anopheles e Mansonia.

• Já foi demostrada em laboratório a transmissão por 
mosquitos do gênero Culex.

• Registrada a transmissão sexual do ZIKAV. 
• Registrada a transmissão por transfusão sanguínea e 

acidentes de laboratório.
• Registrada a transmissão por transfusão sanguínea e 

acidentes de laboratório.
• Em surtos na Indonésia, Paquistão e Malásia, resultados 

sorológicos positivos foram identificados em cavalos, 
vacas, búfalos, cabras, ovelhas, morcegos, roedores e 
orangotangos. 

• No Brasil (Ceará) identificada a infecção em saguis 
(Callithrix jacchus) e macacos-prego (Sapajus
libidinosus).

Vourou R. Int J Infect Dis 2016, 48:85-90

Favoretto S et al. bioRxiv, 2016, http://dx.doi.org/10.1101/049395



A doença pelo vírus Zika

• Inicialmente a doença foi descrita como um quadro “dengue-like”, com exantema, febre baixa ou ausente, 
conjuntivite e dores nas articulações. Quadro de curta duração (4 a 7 dias), resolução sem complicações.



A doença pelo Vírus Zika

• Associação entre a infecção pelo ZIKAV e a 
Síndrome de Guillain-Barré:

• SGB: caracteriza-se por paresia, fraqueza e 
paralisia muscular ascendente, progressiva, 
acompanhada de ausência de reflexos, que 
atinge seu grau máximo em 4 semanas. 
Frequentemente ocorre após infecções 
atinge seu grau máximo em 4 semanas. 
Frequentemente ocorre após infecções 
(influenza, CMV, etc.).

• Na Polinésia Francesa observou-se aumento 
na sua frequência durante a epidemia de Zika
(> 20 vezes). 

• Musso D et al. Rapid spread of emerging Zika virus in the Pacific area. 
Clin Microbiol Infect 2014, 20: 595-6 

• Cao-Lormeau VM et al. Guillain Barré syndrome outbreak associated
with Zika vírus infection in French Polynesia: a case-control study. Lancet 
2016, 387: 1531-39



A doença pelo Vírus Zika

• Associação entre a infecção pelo ZIKAV e microcefalia:

• Microcefalia: distúrbio relativamente raro do desenvolvimento neuronal do 
feto, no qual o cérebro não se desenvolve normalmente e a cabeça 
permanece pequena (> 2 desvios-padrão) para o sexo e idade gestacional.

• Pode estar associada a uma série de fatores: infecções congênitas (CMV, • Pode estar associada a uma série de fatores: infecções congênitas (CMV, 
Toxoplasmose, Rubéola), genéticos, nutricionais, físicos, tóxicos.

• No Brasil, em PE, observou-se um aumento na frequência de microcefalia, 
a partir de outubro de 2015. 

• Estudo retrospectivo identificou aumento da frequência de ocorrência na 
Polinésia Francesa após a epidemia de ZIKAV.

Cauchemez S et al. Association between Zika virus and microcephaly in French Polynesia, 2013 – 15: a retrospective study. 
Lancet, published online March 15, 2016



Microcephaly is a Rare Neurodevelopmental 

Disorder

Centers for Disease Control and Prevention

U.S. Department of Health & Human Services  

2-12 cases per 10,000 live births in the US

3 standard deviations 
below average

2 standard deviations 
below average



A síndrome congênita pelo Vírus Zika

• Caracterizada por 
microcefalia, calcificações 
cerebrais, hidranencefalia, 
hipoplasia de cerebelo, 
dilatação ventricular, dilatação ventricular, 
alterações oculares, 
artrogripose, e excesso de 
pele na região occipital.





Distribuição dos casos 
notificados, confirmados e 
descartados de microcefalia 
no Brasil, segundo estado de 
notificação, 2015 – 2016, até 
18/06/2016

Ministério da Saúde. Informe 

Epidemiológico no 31 – Semana 

Epidemiológica (SE) 24 

(18/06/2016). Monitoramento dos 

casos de microcefalia no Brasil. 



Em 14/03/2016 foi disponibilizada pelo 
Ministério da Saúde a nova versão do SINAN, 
que possibilitou a notificação de dengue, 
chikungunya e zika, usando uma mesma ficha 
de investigação epidemiológica.



O que sabemos e o que não sabemos

• Existe evidências suficientes para estabelecer uma relação causal 
entre a infecção pelo ZIKAV e microcefalia?

• Nenhum flavivirus havia sido identificado com teratogênico anteriormente.
• Não se registraram malformações em surtos anteriores. 
• Limitações dos dados de ocorrência no Brasil.• Limitações dos dados de ocorrência no Brasil.
• Não foi percebido durante sua ocorrência na Polinésia.
• Dificuldade no diagnóstico retrospectivo. Testes virológicos negativam algum 

tempo após a infecção aguda. 
• Inexistência de modelos animais que reforcem a associação.

Rasmussen SA et al. Zika vírus and birth defects – reviewing the evidence for causality. New Engl J Med, published online April
14, 2016 



O que sabemos e o que não sabemos

• Existe evidências suficientes para estabelecer uma relação causal entre a 
infecção pelo ZIKAV e microcefalia?

• Aumento da frequência de microcefalia sucedeu a epidemia no Brasil e na Polinésia 
Francesa.

• A infecção das grávidas ocorreu em período gestacional consistente com os defeitos 
observados: infecção das mães no 1º trimestre ou no início do 2º trimestre, de forma 
semelhante a outros vírus teratogênicos (rubéola, CMV, etc.)
observados: infecção das mães no 1º trimestre ou no início do 2º trimestre, de forma 
semelhante a outros vírus teratogênicos (rubéola, CMV, etc.)

• Resultados de testes de PCR positivos em RN com microcefalia e em tecidos de fetos 
abortados. 

• Identificação de anticorpos anti-ZIKAV no líquido cefalorraquidiano de RN com 
microcefalia.

• Inexistência de uma hipótese alternativa.

Rasmussen SA et al. Zika virus and birth defects – reviewing the evidence for causality. New Engl J Med, published online Apr
14, 2016 



O que sabemos e o que não sabemos

• Existe evidências suficientes para estabelecer uma relação causal entre a 
infecção pelo ZIKAV e microcefalia?

• Sim, as evidências existentes são suficientes para estabelecer uma relação causal 
entre a infecção pelo ZIKAV durante a gravidez e a ocorrência de malformações 
congênitas.

Qual o risco do RN de uma grávida infectada pelo ZIKAV durante a gravidez • Qual o risco do RN de uma grávida infectada pelo ZIKAV durante a gravidez 
apresentar malformações congênitas?

• Risco estimado na Polinésia Francesa: 0,95% (IC 95%: 0,34 – 1,9) para infecções 
durante o 1º trimestre de gestação. 

• Risco estimado em modelo que considerou os dados da Bahia e da Polinésia 
Francesa: entre 0,88% (IC 95%: 0,80 – 0,97) e 13,2% (IC 95%: 12 – 14,4)

Johansson MA et al. Zika and the risk for microcephaly. NEJM, published online 25/05/2016

Cauchemez S et al. Association between Zika virus and microcephaly in French Polynesia, 2013 – 15: a retrospective study. Lancet, 
published online March 15, 2016



O que sabemos e o que não sabemos

• Quais são todas as manifestações da síndrome do Zika congênita?
• Espectro, evolução em médio e longo prazo.

• Existem fatores associados ao risco de malformações congênitas?
• A infecção prévia por dengue aumenta o risco de teratogenicidade?• A infecção prévia por dengue aumenta o risco de teratogenicidade?

• Existe imunidade? 
• Seria semelhante a outros flavivirus?

• Qual a razão entre casos sintomáticos e assintomáticos? A doença 
sintomática da grávida se associa a um maior risco de 
teratogenicidade?

• 1:4 ou 1:5 (estimados nas epidemias da Polinésia Francesa e de Yap)? 



O que sabemos e o que não sabemos

• Qual o risco (probabilidade) de transmissão do ZIKAV da grávida para 
o feto, conforme a idade gestacional em que ocorre a infecção? 

• Qual o risco do feto infectado desenvolver a síndrome congênita pelo 
Zika? Zika? 

• É possível prevenir ou tratar a infecção pelo ZIKAV durante a gravidez, 
de forma a reduzir o risco da síndrome do Zika congênita?

• O vírus é transmitido por outros mosquitos?
• Estudo in vitro (ainda não publicado) demonstrou a possibilidade de 

transmissão por mosquitos do gênero Culex. 

• Ainda não demonstrado na natureza.



O que sabemos e o que não sabemos

• Existe (ou não) e qual a importância de outros animais reservatórios e 
amplificadores da transmissão?

• Relato de sorologias positivas para Zika em animais domésticos e selvagens, 
em locais onde ocorreram surtos em humanos. 

• Existiriam diferenças na virulência das distintas linhagens do ZIKAV? 
Quais seriam as razões da mudança no padrão de ocorrência 
(predominância do ciclo urbano)



O que ainda não temos

• Testes diagnósticos validados e confiáveis.

• Tratamento.

• Vacinas. 

• Métodos mais efetivos de controle vetorial.• Métodos mais efetivos de controle vetorial.
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