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RESUMO

O vírus Zika (ZIKA) é um arbovírus transmitido pelo género Aedes do artrópode, pertencente à família Flaviviridae e ao género Flavivirus. É um 
vírus com RNA de cadeia simples, esférico, envelopado e de aproximadamente 50 nm de diâmetro. É considerado um vírus emergente causando 
surtos em vários países Asiáticos e tem sido associado a casos de microcefalia em fetos cujas mães apresentaram sintomas consistentes com a 
presença viral durante a gravidez. Como atualmente existe pouco conhecimento sobre a capacidade do vírus Zika em causar doença com suas 
manifestações clínicas entre hospedeiros suscetíveis, elaboramos esse trabalho com a utilização de modelo animal para obtermos maior 
entendimento sobre o curso da infecção, da transmissão e da disseminação viral. Para conhecer melhor a patogenicidade, estamos estudando 22 
macacos rhesus (Macaca mulatta). Machos adultos jovens (n = 4) realizaram copulação e as fêmeas grávidas (n = 18) foram inoculadas com o vírus 
Zika (107copies / ml) obtido por cultura celular, por via intravenosa. As fêmeas grávidas foram monitoradas e avaliadas antes e a partir do início 
da gestação através da carga viral sérica, detecção do genoma viral, anticorpos séricos e testes de função hepática. A ultra-sonografia foi utilizada 
para monitorar o desenvolvimento fetal durante a gravidez. Os recém-nascidos serão avaliados tanto por testes clínicos quanto laboratoriais até 3 
meses de vida. Nossos resultados preliminares mostram que a carga viral e presença de partículas estão elevadas nos primeiros dias após infecção 
em amostras de soro e de urina. Houve também proliferação de CD4 e CD8 após os primeiros dias de infecção. Níveis elevados de TGO/AST 
coincidiram com níveis elevados de cópias virais após infecção. Ao longo da gestação, verificou-se alterações no diâmetro biparietal dos fetos, 
sobre a circunferência cefálica e no diâmetro occiptofrontal. Estamos ainda coletando dados e correlacionando aqueles já obtidos nesse estudo 
da patogenicidade e também aqueles de detecção do genoma viral e carga viral sérica. Os resultados tem demonstrado que o modelo animal que 
escolhemos torna possível conhecer a patogenicidade do vírus Zika podendo favorecer na definição mais rápida de um diagnóstico ou encontro 
de formas de tratamento.
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