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INTRODUÇÃO
•

•

•

Complicações relacionadas à
infecção pelo vírus Zika (ZIKV) vêm
sendo descritas com frequência
crescente desde a disseminação da
doença nas Américas.
Em modelo murino a infecção pelo
ZIKV foi associada à destruição de
tecidos gonadais masculinos e à
redução na produção testosterona,
inibina B e oligoespermia
Entretanto, esse efeito não foi
descrito em estudos em humanos até
o momento

RESULTADOS
•

Dois indivíduos relataram ardor para urinar
durante o período de sintomas e um relatou
presença de sangue na urina ou sêmen
Nenhum paciente relatou dor ou alteração visual
dos órgãos genitais no período
Dentre os 6 pacientes que coletaram amostra de
sêmen, todos apresentaram amostra negativa à
PCR para detecção do ZIKV
Exame de espermograma foi realizado em 5
indivíduos, apresentando alteração dos
parâmetros seminais em 4 pacientes (Tabela 1).
Os participantes foram encaminhados para
avaliação especializada a fim de descartar outras
patologias urológicas que justifiquem o quadro, e
os resultados dessa avaliação não estão
disponíveis até o momento.

•
•

•

•

MÉTODOS
Em uma coorte de 101 pacientes com
infecção por ZIKV identificados entre
os meses de janeiro e setembro de
2016 no município de Araraquara, SP,
foram identificados 29 indivíduos do
sexo masculino, dos quais 14
responderam ao questionário
retrospectivo de sintomas genitais e 6
consentiram em realizar uma coleta
tardia de amostra de sêmen 12 meses
após a infecção (Figura 1).

Tabela 1: Resultados de espermogramas realizados
no estudo

DISCUSSÃO
Embora limitado pelo pequeno tamanho amostral e
coletas seminais realizadas em condições não
ideais, nossos resultados apontam para a
possibilidade de impacto negativo da infecção por
ZIKA na fertilidade masculina, e evidenciam a
necessidade de mais estudos para esclarecer essa
possível associação.
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