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OBJETIVO

O estudo objetiva mostrar a correlação da microcefalia e

infecção intra-uterina pelo vírus Zika.

O Aedes Aegypti é o vetor responsável pela transmissão do Zika

vírus (ZIKV). Descoberto em 1947 na Uganda África, o ZIKV é

responsável até hoje por um arbovírus emergente

mundialmente. Chegou ao Brasil entre os anos de 2013 e 2014,

e é responsável pelo alerta sanitário em 2015. O vírus passou

por recodificações genômicas comprovadas hoje duas

linhagens, uma africana e outra asiática, sendo a última a

responsável pela epidemia no país, tendo essas mutações

relação com a patogenicidade a danos no sistema nervoso

central no feto humano

INTRODUÇÃO

DISCUSSÃO

A microcefalia, representa uma interrupção do desenvolvimento do Sistema

Nervo Central fazendo com que a circunferência do perímetro encefálico fique

abaixo dos limites de normalidade para a idade gestacional ou sexo. Na infecção

intra-uterina o vírus penetra a placenta, tendo tropismo pelas células nervosas,

desacelerando o crescimento dos neurônios e células existentes, levando na

maioria dos casos a atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e cognitivo.

Calcificações cerebrais e outras malformações identificados no ultrassom,

sugerem infecção intra-uterina, juntamente com a presença de ARN viral no

líquido no fluido amniótico, além de presença de RNA viral no tecido cerebral de

fetos com má formação presumidamente atribuídos ao vírus, indicando uma

associação positiva entre a infecção materna por Zika e microcefalia
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REFERÊNCIAS

Conclui-se que com a confirmação da correlação entre a microcefalia e o

Zika, evidência a recomendação de prevenção intensificada de infecção por

arbovírus, em mulheres na idade reprodutiva.


