
 Página - 1

Edição 48 - Volume 18 - Número 4 - OUT/NOV/DEZ - 2018

movimento & saúde • REVISTAINSPIRAR

 

PATOGÊNESE DA MICROCEFALIA INDUZIDA PELO VÍRUS 
ZIKA: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Pathogenesis of microcephaly induced by Zika virus: a literature review
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Jerônimo Costa Branco3, Juliana Saibt Martins4

RESUMO

A transmissão do vírus Zika tem sido identificada em 
vários estados brasileiros. A recente epidemia de infecção 
coincidiu com o aumento de complicações neurológicas como a 
microcefalia congênita, malformação associada com a diminui-
ção na produção de neurônios como consequência da morte de 
células progenitoras corticais e defeitos proliferativos. De fato, 
estudos com animais mostraram que a infecção causa ruptura 
da barreira hematoencefálica, possibilitando a entrada do vírus 
no sistema nervoso central. A microcefalia pode ocorrer como 
uma condição isolada ou estar associada a convulsões, altera-
ções motoras, cognitivas, entre outras, que variam de acordo 
com o grau de acometimento cerebral. Diante disso, o objetivo 
deste estudo foi investigar na literatura qual a patogênese da 
microcefalia causada pelo vírus Zika. A busca dos artigos foi 
limitada entre aqueles publicados entre janeiro de 2014 e ou-
tubro de 2016, nas bases de dados eletrônicas BVS (Biblioteca 
Virtual em Saúde) e PubMed, utilizando as palavras-chave: 
Zika virus, microcephaly, pathogenesis. Seis estudos contem-
plaram os critérios de elegibilidade, os quais apontam a morte 
celular por apoptose, a inibição do ciclo celular, a ativação da 
proteína P53, a diferenciação celular anormal e a inibição da 
via Akt-mTOR como mecanismos envolvidos com a microce-
falia induzida pelo vírus Zika. No entanto a patogênese dessa 
microcefalia congênita ainda não está totalmente esclarecida, de 
modo que mais estudos são necessários para elucidar totalmente 
como o vírus Zika causa anormalidades de desenvolvimento do 
cérebro humano.

Palavras-chave: vírus Zika, microcefalia, patogênese.

ABSTRACT

Zika virus transmission has been identified in several 
Brazilian states. The recent outbreak of infection coincided 
with increased neurological complications such as congenital 
microcephaly, a malformation associated with decreased pro-
duction of neurons as a consequence of cortical progenitor cell 
death and proliferative defects. In fact, animal studies showed 
the infection causes rupture of the blood-brain barrier, allowing 
an entry of the virus into the central nervous system. Microce-
phaly may occur as an isolated condition or be associated with 
seizures, motor, cognitive, among others, which vary according 
to degree of cerebral involvement. Therefore, the objective of 
this study was to investigate in the literature articles that deal 
with the pathogenesis of microcephaly caused by the Zika virus. 
The search for articles was limited between those published 
between january 2014 and october 2016, in portuguese and 
english, through the electronic databases – BVS and Pubmed, 
using the key words: Zika virus, microcephaly, pathogenesis. 
Included in the research were articles that addressed the pa-
thophysiological aspects of microcephaly caused by the Zika 
virus and articles available in full online. Six studies considered 
the eligibility criteria, where some mechanisms involved in 
the genesis of Zika virus-induced microcephaly, such as cell 
death by apoptosis, cell cycle inhibition, P53 protein activation, 
abnormal cell differentiation and inhibition of the Akt-mTOR 
pathway. However the pathogenesis of microcephaly caused 
by the Zika virus is not yet fully understood in the literature, 
so further studies are needed to fully elucidate how this virus 
causes human brain developmental abnormalities. 
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O vírus Zika (ZIKV) é um flavivírus, responsável por 
causar uma arbovirose emergente, que foi isolado pela primeira 
vez em 1947 a partir de um macaco na floresta Zika em Uganda 
e, posteriormente em humanos na Nigéria1,2,3. A primeira epi-
demia documentada fora desses continentes ocorreu nas Ilhas 
Yap na Micronésia em 2007; e a maior delas foi registrada na 
Polinésia Francesa no período entre 2013 e 20144. O ZIKV foi 
introduzido recentemente nas Américas e, sua transmissão tem 
sido identificada em vários estados brasileiros5.

O ZIKV é transmitido para humanos primariamente 
através da picada dos mosquitos infectados, denominados Ae-
des aegypti e Aedes albopictus6. De forma menos frequente, a 
transmissão pode ocorrer de forma sexual ou perinatal1. Apesar 
da transmissão do ZIKV através de transfusão de sangue ainda 
não ser relatada, é provável que ocorra dada a transmissão de 
outras flaviviroses relacionadas a partir desta via7,8. Em estudos 
com animais foi demonstrada a quebra da barreira hematoen-
cefálica, possibilitando a entrada do ZIKV no sistema nervoso 
central (SNC)9.

O quadro clínico clássico da infecção por ZIKV asseme-
lha-se ao da dengue e chikungunya e é manifestado por febre, 
cefaléia, artralgia, mialgia e exantema maculopapular4. Além 
disso, também tem sido observado edema periférico, dor retro-
-orbital e distúrbios gastrointestinais, sintomas que duram em 
torno de dois a sete dias6,10.

No Brasil, desde a identificação da epidemia por infecção 
pelo ZIKV, em maio de 2015, o vírus expandiu-se rapidamente 
pelas Américas, o que coincidiu com o aumento de complicações 
neurológicas como a microcefalia congênita e inúmeros casos 
de síndrome de Guillain-Barré, uma doença autoimune que pode 
causar paralisia flácida aguda ou subaguda11. Recentes relatos 
do Ministério da Saúde do Brasil mostraram que os casos de 
microcefalia congênita aumentaram entre os recém-nascidos 
da região nordeste do país, indicando uma possível associação 
com a infecção pelo ZIKV na gestação4. Nesse sentido, até o 
mês de abril de 2017, 10.039 casos haviam sido notificados 
como suspeitos, dos quais 2.106 confirmados para microcefalia, 
3.091 permaneciam em investigação e 4.842 foram excluídos12. 

A microcefalia é uma malformação congênita caracteriza-
da pelo desenvolvimento inadequado do cérebro, de modo que o 
perímetro cefálico do bebê é menor que dois desvios-padrão da 
média para as crianças de mesma idade e sexo, o que pode acar-
retar problemas no seu desenvolvimento neuromotor13,14. Ela é 
classificada em primária, quando detectada antes das 36 semanas 
gestacionais ou, em secundária, quando os casos ocorrem após 
o parto15. As sequelas vão depender da idade em que acontece 
o episódio, visto que, quanto mais cedo à afecção, mais graves 
serão as anomalias no SNC16,17. Esta doença está associada com 
a diminuição na produção de neurônios como consequência da 
morte de células progenitoras corticais e defeitos proliferati-
vos18. Ela pode ocorrer como uma condição isolada ou pode estar 
associada a sinais e sintomas como convulsões, dificuldades de 
deglutição, alterações motoras e cognitivas que variam de acor-
do com o grau de acometimento cerebral e, em alguns casos, a 
visão e audição podem ser comprometidas. Também constituem 
causas da microcefalia síndromes genéticas, hipóxia-isquêmica 
cerebral fetal além das infecções congênitas ou perinatais como 

ZIKV, toxoplasmose, rubéola, sífilis, citomegalovírus, herpes e 
vírus da imunodeficiência humana (HIV)11.

Até o momento não existe um tratamento específico para 
combater a infecção causada pelo ZIKV. Apesar das evidências 
atuais serem fortes a fim de estabelecer a relação causal entre 
a infecção pelo ZIKV durante a gravidez e o aumento de casos 
de microcefalia, ainda são escassos os conhecimentos sobre a 
patogenia e os mecanismos através dos quais o ZIKV exerce 
seus efeitos no cérebro de recém-nascidos. Assim, o presente 
estudo teve como objetivo investigar na literatura a patogênese 
da microcefalia causada pelo ZIKV.

Este trabalho foi elaborado a partir de uma revisão da 
literatura nas bases de dados eletrônicas BVS (Biblioteca 
Virtual em Saúde) e PubMed (Medline). A busca dos artigos 
foi limitada entre aqueles publicados entre janeiro de 2014 e 
outubro de 2016, devido ao aumento no número de casos de 
microcefalia em recém-nascidos, a partir de agosto de 2015, no 
Nordeste do Brasil19. Foi elaborada uma estratégia de busca na 
língua portuguesa e inglesa para cada uma das bases de dados 
pesquisadas, utilizando os seguintes descritores: Zika virus/ 
vírus Zika, microcephaly/ microcefalia, pathogenesis / pato-
gênese. Os descritores estão de acordo com o Medical Subject 
Headings (MeSH) e Descritores em Ciências da Saúde (DeCS).

Os critérios de inclusão utilizados para a seleção dos es-
tudos foram: artigos que abordassem aspectos fisiopatológicos 
da microcefalia causada pelo ZIKV e que estivesse disponíveis 
online na íntegra. Foram excluídos artigos de revisão, editoriais, 
relatórios e entrevistas.

Na presente revisão, a seleção dos estudos incluídos foi 
realizada por dois pesquisadores, em duas etapas distintas. Na 
primeira, realizou-se a busca nas bases de dados selecionadas, 
bem como a análise dos títulos e resumos. A segunda etapa 
consistiu na leitura completa das publicações pré-selecionadas 
para confirmar se atendiam aos critérios de inclusão. Quando 
houve divergência, um terceiro pesquisador realizou a análise 
do artigo em questão para decidir pela inclusão ou descarte do 
mesmo.  Após a seleção, foi realizada busca manual das refe-
rências citadas nos estudos incluídos anteriormente, seguindo os 
mesmos procedimentos descritos acima. Uma vez selecionados, 
os estudos foram categorizados com relação ao periódico, ano 
de publicação, objetivos, metodologia empregada e resultados. 
Em seguida, realizou-se a análise dos resultados e a discussão 
dos mesmos com base na literatura.

Inicialmente a busca nas referidas bases de dados resultou 
em 227 artigos sobre o tema. A base de dados com maior número 
de publicações foi a Pubmed, na qual foram identificados 169 
artigos. A base de dados da BVS contribuiu com 58 artigos. 

Após a análise dos títulos e resumos dos artigos, 171 
estudos foram excluídos, de modo que, somente quatro estudos 
respeitaram os critérios pré-estabelecidos e foram incluídos 
nesta revisão. A busca manual das referências desses quatro 
estudos resultou na inclusão de mais dois artigos. A síntese dos 
seis artigos se encontra na tabela 1. 

INTRODUÇÃO

MATERIAIS E MÉTODOS

RESULTADOS
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Figura 1: Estratégia de busca e seleção de artigos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

227 artigos encontrados 
nas bases de dados 
PubMed (n = 169) 

BVS (n = 58) 
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110 fuga do tema 
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Autor/ano Periódico Objetivo Método/amostra Resultados 

Garcez et al. 

(2016)18 

Science Avaliar as consequências da 

infecção pelo ZIKV sobre a 

neurogênese e crescimento 

neuronal em culturas de 

células-tronco neuronais, 

neuroesferas e organóides 

cerebrais. 

Cultura de células Células-troncos neuronais infectadas com ZIKV geraram 

neuroesferas com anomalias morfológicas, desprendimento 

celular e núcleos apoptóticos. A área de crescimento médio 

dos organóides cerebrais expostos ao ZIKV foi reduzida em 

40%. Além disso, o ZIKV induz a morte celular e prejudica a 

formação de neuroesferas. 

Ghouzzi et 

al. (2016)20 

Cell Death 

and Disease 

Investigar se os eventos 

moleculares induzidos pelo 

ZIKV em células progenitoras 

neuronais humanas (hNPCs) 

são semelhantes a 

microcefalia genética em 

camundongos 

Cultura de células A maior semelhança entre os eventos nas hNPCs infectadas 

pelo ZIKV e as microcefalias genéticas foi a ativação da 

proteína P53. Essa ativação induz a inibição do ciclo celular, 

estresse genotóxico e apoptose nessas células. 

Li et al. 

(2016)21 

Cell Stem 

Cell 

Investigar se a cepa de ZIKV 

asiática SZ01 infecta, in vivo, 

as células progenitoras 

neuronais (NPCs) de ratos e 

se prejudica o 

desenvolvimento cerebral 

Injeção das cepas no 

ventrículo lateral dos 

ratos e posterior 

análise morfológica e 

bioquímica das fatias 

do tecido cerebral 

A infecção ZIKV induz inibição do ciclo celular, apoptose de 

neurônios imaturos e maduros, bem como defeitos de 

diferenciação de células precursoras neuronais. As NPCs em 

desenvolvimento no cérebro são os alvos principais do Zika, 

determinando a microcefalia 

Liang et al. 

(2016)22 

Cell Stem 

Cell 

Investigar como a infecção 

pelo ZIKV prejudica o 

desenvolvimento do cérebro 

fetal 

Isolados primários de 

células-tronco 

neuronais fetais, 

oriundos de fetos 

humanos do segundo 

trimestre de gestação 

A infecção das células-tronco neuronais fetais pelo ZIKV, 

particularmente pelas proteínas NS4A e NS4B, causa 

inibição da via Akt-mTOR, a qual prejudica a neurogênese e 

induz autofagia celular anormal. 

Tang et al. 

(2016)23 

Cell Stem 

Cell 

Investigar se a cepa ZIKV 

MR766 infecta diretamente as 

células progenitoras neuronais 

humanas (hNPCs) 

Cultura de hNPCs 

infectadas com a 

cepa e posterior 

análise bioquímica 

das células 

As hNPCs são alvo direto para o ZIKV. A infecção aumenta a 

morte celular e desregula o ciclo celular, resultando em 

crescimento prejudicado dessas células. 

Qian et al. 

(2016)24 

Cell Investigar as consequências 

da exposição ao ZIKV em 

organoides cerebrais 

Cultura de organóides 

cerebrais 

A infecção por ZIKV leva a um aumento da morte celular e 

redução da proliferação celular, resultando na diminuição do 

volume das células neuronais semelhante à microcefalia. 

Tanto o ZIKV asiático quanto o africano infectam diretamente 

células progenitoras neuronais em organoides. 

Tabela 1: Síntese dos artigos incluídos na revisão. 

DISCUSSÃO

Anomalias cerebrais graves, em especial a microcefalia, 
têm sido relacionadas à infecção pré-natal pelo ZIKV, e o Brasil 
foi o primeiro país a identificar uma possível relação entre a 
infecção pelo ZIKV na gestação e a ocorrência em recém-
-nascidos com microcefalia25,26. A partir da segunda metade de 
2015 observou-se um aumento significativo de notificações de 
recém-nascidos com microcefalia no estado de Pernambuco 
e, em seguida, se espalhou entre outros estados do país27,28. A 
maioria das mães dessas crianças apresentou erupção cutânea 
durante a gravidez, levando os pesquisadores a sugerirem a 
possibilidade de transmissão do ZIKV de mãe para filho, cau-
sando distúrbios neurológicos27. Uma das medidas adotadas e 
indicadas pelo Ministério da Saúde no protocolo de atendimento 
dos casos de microcefalia no Brasil foi o teste para ZIKV29.

No ano de 2015, durante o surto de infecção na região 
nordeste do Brasil, o ZIKV foi identificado no líquido amniótico 

de duas mulheres grávidas, evidenciando que ele pode atravessar 
barreira placentária e causar infecção no feto em desenvolvimen-
to3. Exames realizados nas crianças com microcefalia severa 
mostraram que a maioria apresentava calcificações cerebrais 
generalizadas em regiões parenquitematosas, periventriculares 
e áreas do tálamo e gânglios basais. Além disso, também se 
observou atrofia cortical/ subcortical, sugerindo a interrupção 
do crescimento cerebral30,31. A ausência de alterações patológi-
cas e do vírus nos órgãos demonstra um forte neurotropismo 
do ZIKV4.

A patogênese da microcefalia inclui prejuízo na neurogê-
nese, decorrente de disfunções proliferativas e morte celular32. 
A neurogênese é o processo em que há formação de neurônios 
diferenciados a partir de células-tronco ou células progenitoras 
neuronais, sendo mais ativo durante o desenvolvimento pré-
-natal e responsável pelo crescimento do encéfalo33. Defeitos 
genéticos associados com a migração celular e neurogênese 
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constantemente resultam em anomalias neurológicas, como a 
microcefalia34. Nesse sentido, sugere-se ainda que processos 
como diferenciação e proliferação celular, morte celular, for-
mação de axônios e dendritos, entre outros, também devem ser 
considerados na patogênese de malformações corticais9,21,35. 
Assim, entende-se que qualquer perturbação nos processos de 
formação e desenvolvimento do cérebro como os citados acima 
pode resultar em malformações como a microcefalia.

O estudo de Ghouzzi et al20 revela que a principal seme-
lhança entre os eventos que ocorrem nas células progenitoras 
neuronais humanas infectadas pelo ZIKV e nas microcefalias 
genéticas é a ativação da proteína P53, e esta ativação está 
correlacionada com o estresse genotóxico e morte celular por 
apoptose. Outra observação deste estudo foi que o aumento da 
ativação de P53 e a indução de apoptose afetam tanto células que 
expressam níveis elevados de antígenos virais, como células que 
apresentam níveis baixos ou indetectáveis das mesmas proteí-
nas. Estudos anteriores com modelos de roedores encontraram 
que a ativação de P53 leva a indução de apoptose, resultando 
na perda de neurônios e consequentemente microcefalia nos 
roedores36,37. A proteína P53 medeia a parada do ciclo e morte 
celular, e é considerada um fator importante na propagação vi-
ral. Os flavivírus são capazes de ativar essa proteína e produzir 
apoptose dependente da proteína P5338.  

Garcez et al.18 mostraram que o vírus prejudica a formação 
de neuroesferas, reduz o crescimento de organoides e induz a 
morte celular, sugerindo importante prejuízo na neurogênese. 
Mas, os mesmos autores afirmam que outros estudos são neces-
sários para caracterizar melhor as consequências da infecção 
ZIKV durante as fases do desenvolvimento do encéfalo. Em 
conformidade, Liang et al.22 infectaram células-tronco neuro-
nais fetais humanas com três estirpes do ZIKV e apontaram 
que a infecção pelas proteínas NS4A e NS4B do ZIKV inibem 
a via Akt-mTOR prejudicando a formação das neuroesferas, 
consequentemente diminuindo a neurogênese de células-tronco 
neuronais fetais humanas e  induzindo a autofagia, levando ao 
aumento da replicação viral. A via de sinalização Akt-mTOR 
tem um papel essencial na neurogênese, no crescimento e di-
ferenciação celular, sendo uma via importante para o controle 
da autofagia. Qualquer anormalidade nessa via leva a vários 
distúrbios neurológicos, incluindo a microcefalia pela inibição 
da via Akt39,40,41.

Dois estudos21,23 mostraram que o vírus pode infectar 
diretamente as células e atenuar seu crescimento. A infecção 
ZIKV tem efeito direto na proliferação, diferenciação e morte 
celular das células infectadas, o que pode associar o ZIKV com 
o desenvolvimento da microcefalia.  Ambos os estudos servem 
para estabelecer uma ligação forte entre o ZIKV e os efeitos 
patológicos durante o desenvolvimento neuronal. Qian et al.24 
geraram organoides cerebrais em cultura com modelo de ZIKV 
e encontraram que a infecção pelo ZIKV leva ao aumento da 
morte celular e a redução da proliferação, resultando na dimi-
nuição do volume de camada das células neuronais semelhante 
a microcefalia, sugerindo que ZIKV tem como alvo direto as 
células progenitoras neuronais, provocando déficits no desen-
volvimento cortical, como a microcefalia.

Assim, baseado nos resultados dos estudos apresentados, 
foram identificados alguns mecanismos envolvidos na patogê-
nese da microcefalia, tais como, morte celular18,20,21,23,24; ativação 
da proteína P5320; inibição do ciclo celular20,21,23; diferenciação 
celular anormal21 e inibição via Akt-mTOR22.

Considera-se como um dos indutores da microcefalia, a 
amplificação do número de centrossomas. Somado aos eventos 
acima, esse elevado número de centrossomas no desenvolvimen-
to cerebral de camundongos, ocasiona aumento do apoptose, 
diferenciação neuronal imatura, mitose retardada, diminuição 
no número de células progenitoras e orientação de células esta-
minais neurais42, estando envolvido na gênese da microcefalia. 
Esses eventos levam a danos na formação da matéria cerebral e 
consequente redução no tamanho do cérebro43. O centrossoma, 
durante a neurogênese, ancora as células progenitoras neuronais 
na zona ventricular, facilita a formação do fuso mitótico, além 
de prevenir a ativação de P53 e a morte celular44.

A ativação da P53, inibição da via Akt-mTOR, diferen-
ciação celular anormal, inibição do ciclo celular, morte celular 
por apoptose constituem mecanismos envolvidos na gênese 
da microcefalia induzida pelo ZIKV. No entanto a patogênese 
da microcefalia causada pelo ZIKV ainda não está totalmente 
esclarecida na literatura.
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