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Objetivos: Sintetizar resultados sobre a patogênese das malformações congênitas 

pela infecção do ZIKV em gestantes e suas consequências.  

Métodos: Revisão sistemática de trabalhos coletados nas plataformas PubMed e 

BVS, através dos descritores “Consequences”, “Zika vírus” e “Pregnancy”, registrados 

nos Descritores em Ciências da Saúde. Considerou-se critérios de inclusão 

publicações dos últimos cinco anos, e referências utilizadas nesses artigos. 

Resultados: A infecção pelo Zika vírus (ZIKV) em gestantes causa graves riscos para 

o feto, especialmente, o mau desenvolvimento neurológico. Isso ocorre devido à 

ultrapassagem do vírus através da barreira placentária e o tropismo que apresenta por 

células progenitoras neurais (NPCs). Observa-se que a entrada do patógeno na célula 

ocorre pelos receptores de superfície celular, tal como, AXL e imunoglobulina de 

células T e o domínio 1 da mucina (TIM-1). Estudos apontam os danos placentários 

em humanos, como placentite crônica, os quais ocorrem devido à replicação do ZIKV 

nas células de Hofbauer (macrófagos placentários), trofoblastos e outras células. Após 

atingir o feto, principalmente no primeiro trimestre, instante que observa-se o sistema 

nervoso em desenvolvimento, ou seja, o qual não houve o fechamento total do tubo 

neural. Assim, evidencia-se a progressão de um quadro neuropatológico agressivo; 

condição possível pela interação com receptores celulares, como o AXL, que é 

altamente expresso em NPCs; exemplificado por um dos estudos, que obteve como 

resultado ao utilizar inibidor de tirosina quinase específico de Axl R428, redução da 

infecção de 40% à 60%. Entretanto, estudos comprovam que a deficiência desse 

receptor não interfere na carga viral, afetando apenas o tropismo celular através de 

suas funções de sinalização. Outro receptor em análise é o TIM-1, expresso em 

macrófagos placentários, células endoteliais e citotrofoblasto; porém, mais estudos 

são necessários para entender melhor as conexões com a infecção. 



Conclusão: Os trabalhos analisados buscaram a relação entre o tropismo viral por 

receptores com a gravidade da infecção, os quais obtiveram resultados significativos. 

A partir de novos estudos para compreensão patológica da doença e os receptores 

envolvidos, consegue-se definir os alvos terapêuticos e consequente melhoria do 

prognóstico clínico. 

 


