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RESUMO 

Introdução: Em 2015, ocorreu o primeiro caso de infecção pelo vírus Zika (ZIKV) no 
Brasil. Em 2016, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o ZIKV como uma emergência 
de saúde pública devido à forma de transmissão vertical do vírus, denominada síndrome da Zika 
congênita (SZC) e caracterizada por microcefalia e outras alterações neurológicas, oftalmológicas, 
auditivas e ortopédicas. Atualmente, há necessidade de conhecer melhor o seu impacto na evolução 
clínica das crianças infectadas na vida intrauterina. Objetivos: avaliar e descrever as manifestações 
clínicas de crianças nascidas de mães que apresentaram exantema na gestação, expostas ou não ao 
ZIKV, e de crianças com SZC, independentemente da história materna de exantema na gestação, 
acompanhando-as nos primeiros 18 meses de vida. Métodos: O trabalho foi dividido em duas 
partes: (a) Estudo 1 - Estudo observacional longitudinal, prospectivo, de crianças de até 18 meses 
de vida, nascidas de mães que apresentaram exantema durante ou até três meses antes da gestação, e 
que foram admitidas até julho de 2018. Os participantes foram divididos em três grupos: Grupo 1 - 
crianças cujas mães apresentaram exantema na gestação e RT-qPCR positiva para Zika; Grupo 2 - 
crianças cujas mães apresentaram exantema na gestação e RT-qPCR negativa para Zika e Grupo 3 
- crianças nascidas de mães com exantema na gestação sem investigação laboratorial para Zika. (b) 
Estudo 2 – Estudo longitudinal, observacional em crianças com suspeita da SZC cujas mães não 
referiram exantema na gestação. Resultados: Estudo 1: A população em estudo foi de 108 
crianças, sendo: 43 no Grupo 1, 26 no Grupo 2 e 39 no Grupo 3. A maioria (70%) das crianças foi 
admitida até seis meses de vida e a mediana da frequência das consultas foi de cinco (IIQ: 1-8). A 
SZC foi diagnosticada em 26 (24,1%) crianças, igualmente distribuídas nos Grupos 1 e 3, das quais 
18 tinham microcefalia (seis com microcefalia pós-natal). A chance de a SZC ocorrer nas crianças 
cujas mães tiveram exantema no primeiro trimestre foi 10 vezes superior à mesma chance em 
relação aos outros trimestres (RC: 10,35; IC95%: 3,52 – 30,41). O diagnóstico da SZC durante o 
seguimento ocorreu até os 10 meses de vida em 53,8% dos casos. Atrasos do desenvolvimento e 
alterações motoras ocorreram em todas as crianças e persistiram até os 18 meses. A presença da 
microcefalia foi um fator determinante para a gravidade das manifestações neurológicas, estando 
significativamente associada à maior frequência de epilepsia (RC: 15; IC95%: 1,98 - 113,16).	
Epilepsia foi diagnosticada em 69,2% dos casos. Não houve casos novos de SZC no seguimento 
feito dos 12 aos 18 meses. Estudo 2: Das 43 crianças encaminhadas com suspeita da SZC, 13 
(30%) foram confirmadas por critérios clínicos e radiológicos, com características semelhantes 
àquelas do Estudo 1. Outras causas foram: encefalopatia hipóxico-isquêmica (8 casos), 
encefalopatia crônica não progressiva indeterminada (2 casos), toxoplasmose congênita (1 caso) e 
microcefalia primária (2 casos). Dezessete crianças foram encaminhadas por microcefalia, mas 
normalizaram a medida do perímetro cefálico durante o seguimento até os 24 meses, além de 
neuroimagem e exames clínicos normais. Conclusões: Crianças nascidas de mães que apresentaram 
exantema na gestação e/ou crianças com suspeita da SZC independentemente da sintomatologia 
materna na gestação necessitam monitoramento ambulatorial criterioso, mesmo quando 
assintomáticas ao nascer. O seguimento clínico no primeiro ano de vida, associado à neuroimagem, 
são importantes ferramentas na investigação diagnóstica das crianças com suspeita da SZC. A SZC 
deve ser sempre pensada no diagnóstico diferencial das microcefalias da primeira infância. Estudos 
de seguimento são importantes para saúde pública, na medida em que auxiliam no desenvolvimento 
de metas para a detecção das alterações de forma eficiente, otimizando a abordagem da estimulação 
precoce.  

 
Palavras-chave: Síndrome da Zika congênita, microcefalia, RT-qPCR, exantema, vírus Zika. 
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ABSTRACT 

Introduction: First case of Zika virus (ZIKV) infection in Brazil was in 2015. By 2016, World 
Health Organization (WHO) declared ZIKV infection as a public health emergency of international 
concern, based on the description of vertical transmission, congenital Zika syndrome (CZS). CZS is 
characterized by microcephaly and other neurological, ophthalmologic, auditory and orthopedic 
abnormalities. Currently, it is important to better understand the clinical spectrum and course by the 
first years of children whose mothers were infected during pregnancy. Aims: To evaluate during the 
first two years of life and describe clinical manifestations of children born to mothers who 
presented rash during pregnancy, exposed or not to ZIKV, and children with CZS without rash 
during pregnancy. Methods: This study has two parts: (a) Study 1 – a longitudinal, prospective, 
observational study of the first 18 months of children born to mothers who had rash during 
pregnancy or up to three months before it. Children were divided into three groups: Group 1 - 
children whose mothers tested positive for ZIKV by RT-qPCR, Group 2 - children whose mothers 
tested negative for ZIKV by RT-qPCR, and Group 3 - children did not undergo any testing for 
ZIKV.  (b) Study 2 - longitudinal, observational study, done on children with suspected CZS whose 
mothers did not report rash during pregnancy. Results: Study 1 – The study population was 108 
children: 43 in Group 1, 26 in Group 2 and 39 in Group 3. The majority (70%) of children were 
admitted within six months of life, and the median frequency of the visits was five (IQR: 1-8). CZS 
was diagnosed in 26 children, equally distributed in Groups 1 and 3, 18 of them had microcephaly 
(six post natal). Maternal rash frequency was 10 times higher during the first trimester than in the 
other trimesters in affected children (OR: 10.35; CI 95%: 3.52 – 30.41). CZS was diagnosed during 
the follow-up period in 14 (53.8%) cases. Developmental delays and motor abnormalities occurred 
in all children and persisted up to 18 months. Epilepsy was more frequently seen in children with 
microcephaly (OR: 15; CI 95%: 1.98–113.16). Epilepsy occurred in 18 (69.2%) of the cases. No 
new CZS cases were detected between 12 and 18 months of follow-up. Study 2 - Thirteen (30%) of 
43 referred children had CZS by clinical and neuroimaging criteria, all with microcephaly (two 
post-natal). The other children presented: 13 cases with post-natal microcephaly due to hypoxic-
isquemic encephalopathy (8 cases), non-progressive encephalopathy of unknown etiology (2 cases), 
primary microcephaly (1 case) and congenital toxoplasmosis (1 case); 17 children were 
misdiagnosed with microcephaly and evolved with normal head circumference standards during the 
follow-up, besides normal neuroimaging and clinical examination. Conclusions: Children born of 
mothers who develop rash during pregnancy or children with suspect CZS regardless maternal 
symptoms need to be monitored beyond birth even if they are born asymptomatic. CZS should be 
remembered at microcephaly causes of the first year of life. Follow-up studies are important for 
public health as they help in the development of targets for the detection of changes efficiently, 
optimizing the approach to early stimulation. 
 
Key words: Congenital Zika syndrome, microcephaly, RT-qPCR, rash, Zika virus. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A infecção pelo vírus Zika (ZIKV), anteriormente considerada de pouca gravidade, evoluindo 

em geral com quadros clínicos leves a moderados, tomou outra dimensão no Brasil a partir do ano 

de 2015, levando a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar o ZIKV como emergência em 

saúde pública de importância internacional em fevereiro de 2016 (WHO, 2016a; WHO, 2016b). O 

surgimento da infecção pelo ZIKV no início de 2015 e o aumento nos casos de microcefalia em 

recém-nascidos no final do mesmo ano no Brasil alertaram os profissionais da saúde para a 

necessidade de um melhor entendimento da história natural da infecção pelo vírus. A associação 

desta infecção com os quadros de microcefalia configurou uma nova síndrome, a síndrome da Zika 

congênita (SZC), consequente à infecção pelo ZIKV em gestantes e caracterizada, primordialmente, 

por microcefalia, adelgaçamento do córtex cerebral com calcificações subcorticais, espasticidade, 

hipertonia precoce com sintomas de comprometimento extrapiramidal, alterações oftalmológicas e 

ortopédicas (MOORE et al., 2017; ARAUJO et al., 2018). 

Durante a prática clínica nos Ambulatórios de Pediatria, Infectologia Pediátrica e Neurologia 

Pediátrica do Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense (HUAP-

UFF), pediatras, infectologistas e neurologistas observaram esta nova apresentação da doença, 

corroborando os relatos de outros profissionais de saúde pelo país (FRANÇA et al., 2016; BRASIL 

et al., 2017a; MENESES et al., 2017; NOGUEIRA et al., 2017). Ademais, há outras doenças 

infecciosas que também causam exantema em gestantes e microcefalia em crianças, tais como 

sífilis, toxoplasmose, citomegalovirose, rubéola, herpes, HIV (FRENKEL et al., 2018) e 

coriomeningite linfocitária (DELAINE et al., 2017) que devem ser cogitadas no diagnóstico 

diferencial, a fim de direcionar o tratamento adequado dentro deste novo contexto epidemiológico. 

Outro grande desafio é o diagnóstico laboratorial da infecção pelo ZIKV, já que 50 a 73% dos 
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pacientes apresentam a infecção primária em sua forma assintomática (MITCHELL et al., 2019), 

dificultando a coleta de amostras no período apropriado da viremia. Além disso, ocorrem reações 

cruzadas com outros arbovírus nos testes sorológicos atualmente disponíveis (AZEREDO et al., 

2018). 

Na literatura médica mundial, ainda não foi totalmente elucidada a fisiopatogenia da 

transmissão vertical do vírus. Há relatos de diferentes graus de comprometimento na criança 

exposta ao vírus durante a gestação (MENESES et al., 2017; NOGUEIRA et al., 2017). Logo, é 

necessário estudar as consequências da infecção pelo ZIKV durante a gestação e o espectro das 

manifestações clínicas iniciais e evolutivas nas crianças a curto e longo prazos. O recrutamento e o 

acompanhamento das crianças nascidas de mães que apresentaram exantema durante a gestação, 

juntamente com o acompanhamento dos casos suspeitos de microcefalia e/ou manifestações 

sugestivas de SZC, são ferramentas importantes para a melhor compreensão da história natural da 

infecção. Além disso, a elaboração de um protocolo de acompanhamento clínico das crianças 

expostas verticalmente ao ZIKV pode trazer benefícios à população e contribuir para os programas 

nacionais de controle da infeção pelo vírus. 

A magnitude da incidência e o espectro das manifestações clínicas associadas à epidemia do 

ZIKV na América Latina são sem precedentes (BRASIL, 2019a). As vítimas mais gravemente 

acometidas são os filhos de mães infectadas pelo vírus durante a gestação. Entretanto, no momento 

atual, ainda há muito a se estudar sobre as crianças expostas verticalmente ao ZIKV sem 

malformações congênitas evidentes ao nascer. A microcefalia é somente “a ponta do iceberg” e os 

recém-nascidos aparentemente assintomáticos de mães infectadas durante a gestação podem 

apresentar distúrbios de desenvolvimento e cognitivos em longo prazo (NILSEN-SAINES et al., 

2019). A confirmação de tais déficits neurológicos constituir-se-á em um desafio clínico para os 

profissionais responsáveis pela assistência a essas crianças, sendo também de crucial importância 

para os seus pais e familiares. Considerando a explosão da epidemia, a ausência de imunidade 
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prévia da população e a inexistência de uma vacina eficaz, a infecção pelo ZIKV veio sem dúvida 

alargar o espectro das doenças congênitas infecciosas graves. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

O ZIKV é um RNA-vírus membro da família Flaviviridae, que inclui os vírus do dengue, 

febre amarela, encefalite do oeste do Nilo, encefalite de St. Louis e encefalite japonesa. O ZIKV foi 

primeiramente isolado de um macaco Rhesus posto como "sentinela" de arboviroses na floresta 

Zika, em Uganda, África, em 1947 (DICK et al., 1952). Desde a sua descoberta, foram identificadas 

duas linhagens genéticas do vírus: a Africana e a Asiática, sendo esta última a responsável pelas 

epidemias nas Américas (YUN et al., 2016). Trata-se de vírus transmitido pela picada de mosquitos 

do gênero Aedes, mas outros modos de transmissão também foram descritos, como a transmissão 

por via sexual e, a mais preocupante, por via vertical (CALVET et al., 2016; GRISCHOTT et al., 

2016). O ZIKV já foi isolado de vários fluidos corporais e o estudo da sua persistência nos fluidos e 

tecidos pode auxiliar a compreensão das suas possíveis formas de transmissão (CALVET et al., 

2018; PAZ-BAILEY et al., 2018; BORGES et al., 2019). 

O período de incubação intrínseco (desde a picada pelo mosquito até o início dos sintomas) é 

de nove dias, em média. A forma clássica e autolimitada da febre pelo ZIKV caracteriza-se por 

exantema, febre leve a moderada, conjuntivite não purulenta e artralgias, podendo haver dor retro-

ocular e mialgia, entre outras manifestações inespecíficas. O quadro usualmente remite entre três e 

sete dias, exceto pelas artralgias que podem persistir por algumas semanas (BRASIL, 2017a). 

Durante o surto da infecção pelo ZIKV na Polinésia Francesa, observou-se uma possível 

complicação do ZIKV, ou seja, um aumento de cerca de 20% no número de casos da síndrome de 

Guillain-Barré no país (CAO-LORMEAU & MUSSO, 2014). Esta associação foi também descrita 

em alguns outros países (WHO, 2017). 

Desde a descoberta do vírus até o ano de 2007, ocorreram apenas casos esporádicos de 

infecção pelo ZIKV na África e no Sudeste da Ásia. Em 2007, o patógeno causou uma epidemia nas 

Ilhas Yap, na Micronésia (LANCIOTTI et al., 2008; DUFFY et al., 2009), onde mais da metade dos 
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habitantes foi infectada, espalhando-se depois para a Polinésia Francesa, em 2013 e 2014 (CAO-

LORMEAU & MUSSO, 2014). O ZIKV foi identificado pela primeira vez nas Américas em 2014, 

na Ilha da Páscoa, território chileno. Após a sua entrada no Brasil, provavelmente vindo da 

Polinésia Francesa, o ZIKV espalhou-se rapidamente pelo país e, posteriormente, para outros países 

da América do Sul, Central e Caribe (TALERO-GUTIÉRREZ et al., 2018). 

No início de 2015, os primeiros casos de infecção pelo ZIKV foram identificados no 

nordeste do Brasil (ZANLUCA et al., 2015) e, desde então, a doença foi descrita em todo o país. A 

infecção pelo ZIKV passou a ser doença de notificação compulsória no país (BRASIL, 2015a) e o 

maior número de casos ocorreu no ano de 2016 (BRASIL, 2017b). 

 No final de 2015, observou-se um aumento do número de casos de microcefalia, 

principalmente no Nordeste, em recém-nascidos de mães infectadas pelo ZIKV durante a gestação 

(OLIVEIRA MELO et al., 2016). Este pico epidêmico da microcefalia em recém-nascidos, ocorrido 

em novembro, foi compatível com o pico epidêmico da infecção pelo ZIKV em fevereiro/março do 

mesmo ano. Atualmente, há evidências substanciais que associam o ZIKV à microcefalia e a outras 

doenças do sistema nervoso (MLAKAR et al., 2016; ARAUJO et al., 2018), assim como a lesões 

oculares, principalmente alterações coriorretinianas e do nervo óptico (de PAULA FREITAS et al., 

2016; VENTURA et al., 2016), e também a alterações ortopédicas (MOORE et al., 2016) e a 

achados de neuroimagem (OLIVEIRA-SZEJNFELD et al., 2016). As manifestações graves em 

recém-nascidos e fetos motivaram a OMS a declarar o ZIKV uma emergência de saúde pública de 

importância internacional de fevereiro a novembro de 2016 (WHO, 2016b). Configuram, também, 

uma nova síndrome: a SZC. O Brasil foi o epicentro deste estado de emergência e o MS declarou 

emergência em saúde pública em nosso país de novembro de 2015 a maio de 2017. Embora o 

governo brasileiro tenha declarado o fim da situação de Emergência Nacional para Zika (BRASIL, 

2017a), o surto ocorrido neste período ocasionou consequências devastadoras que se perpetuarão e 
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se constituirão em um desafio em longo prazo para as crianças afetadas e para as suas famílias 

(SNYDER et al., 2017). 

De novembro de 2015 até dezembro de 2018, o Ministério da Saúde notificou 17.041 casos 

em que havia suspeita de alterações do crescimento e do desenvolvimento possivelmente 

relacionadas à infecção pelo ZIKV e a outras etiologias infecciosas, dos quais 3.332 (19,6%) casos 

foram confirmados como relacionados ao ZIKV. A maior parte (58,5%) dos casos notificados 

concentra-se na região Nordeste do país, seguida pela região sudeste (25,1%). O Rio de Janeiro é o 

quarto estado do país em número de notificações, com 6,9% dos casos notificados (BRASIL, 2019). 

 De acordo com dados da OMS, de 2007 a 2017, a transmissão vetorial autóctone do ZIKV foi 

confirmada em 84 países e territórios no mundo, sendo descritos casos de microcefalia e/ou outras 

alterações do sistema nervoso central (SNC) potencialmente associadas ao ZIKV em 31 países, dos 

quais 24 (77,4%) situam-se no continente americano (WHO, 2017). 

O neurotropismo do ZIKV foi documentado na literatura através de experimentos 

laboratoriais envolvendo ratos, sendo a patogênese caracterizada pela apoptose de células neuronais 

fetais, pela inibição da diferenciação celular neuronal e pela ação agressiva de mediadores 

inflamatórios, que levam a um retardo do crescimento cerebral e a uma diminuição da viabilidade 

da célula neuronal (LAZEAR et al., 2016). Apesar de o período embrionário ser considerado o de 

maior risco para as graves complicações decorrentes do processo infeccioso, sabe-se que o SNC 

permanece susceptível a complicações durante toda a gestação, tal como outros órgãos e sistemas 

(FRENKEL et al., 2018). A placenta tem um papel importante na fisiopatogenia da transmissão 

vertical do ZIKV e é necessário um melhor conhecimento dos mecanismos protetores ou 

facilitadores que, na placenta, permitem ao vírus atingir o concepto. Sabe-se que, na placenta, a 

reação inflamatória causada pelo vírus resulta em desfechos clínicos desfavoráveis, como restrição 

do crescimento fetal, danos ao SNC e abortamento (MEHRJARD et al., 2017). Ademais, a 

microcefalia pode associar-se a outras alterações estruturais do SNC, como calcificações cerebrais, 
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assimetrias dos ventrículos, hipoplasia ou agenesia de estruturas nervosas, atrofia cortical e 

alteração do padrão dos giros e sulcos (OLIVEIRA-SZEJNFELD et al., 2016).  

A microcefalia ao nascer é definida pela medida do perímetro cefálico (PC), realizada até 24 

horas após o nascimento e confirmada ainda na primeira semana de vida, por meio de técnica 

padronizada. Há microcefalia definida sempre que o PC meça menos que dois desvios-padrão (-

2DP) em relação à média específica para o sexo e para a idade. Se a medida estiver abaixo de três 

desvios-padrão (-3DP), trata-se de uma microcefalia grave. Entre dezembro de 2015 e março de 

2016, o MS estipulou como ponto de corte para a definição de caso de microcefalia um PC menor 

ou igual a 32 cm para ambos os sexos. A partir de 13 de março de 2016, a OMS recomendou que a 

medida do PC fosse comparada com valores de referência e interpretada de acordo com as variações 

de sexo e idade gestacional (IG), sendo adotadas para as crianças nascidas a termo as medidas de 

31,5 cm para meninas e 31,9 cm para meninos (BRASIL 2017a). Para os recém-nascidos 

prematuros (abaixo de 37 semanas de IG), deve-se utilizar a tabela do projeto Intergrowth-21st (um 

projeto populacional internacional multicêntrico e multiétnico cujo objetivo é descrever os padrões 

de crescimento normal para o século 21) (VILAR et al., 2013). No entanto, no final do ano de 2016, 

o MS adotou a padronização mais recente da OMS, segundo a qual todas as crianças deveriam ter 

suas medidas de PC avaliadas nas primeiras 24-48 horas de vida através da tabela do projeto 

Intergrowth-21st (BRASIL, 2017a). 

Sabe-se que há, além da infecção pelo ZIKV, outras causas de microcefalia e de exantema na 

gestação, incluindo o diagnóstico diferencial as seguintes doenças: sífilis, toxoplasmose, rubéola, 

herpes, citomegalovirose, HIV e coriomeningite linfocitária. Além disso, a microcefalia também 

pode decorrer de causas genéticas, ambientais ou multifatoriais (VON DER HAGEN et al., 2014; 

DELAINE et al., 2017; FRENKEL et al., 2018). Até meados de 2016, dentre as infecções listadas 

acima, somente a sífilis, a aids e a rubéola (síndrome da rubéola congênita) eram doenças de 

notificação compulsória no Brasil. No ano de 2016 foram relatados ao MS 20.474 casos de sífilis 
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congênita, sendo o Rio de Janeiro o segundo estado em número de notificações (2.805 casos), 

correspondendo a 13,7% dos casos do país (BRASIL, 2017c). No mesmo ano, foram notificados em 

todo o país 439 casos de aids em crianças menores que cinco anos de idade, ocupando novamente o 

Rio de Janeiro a primeira posição em relação ao número de casos, com 47 notificações, ou seja, 

10,7% dos casos de todo o país (BRASIL, 2017d). Em relação à rubéola congênita, nenhum caso 

foi notificado no Brasil no período de 2010 a 2014 (BRASIL, 2015b). 

As técnicas de diagnóstico laboratorial da infecção aguda pelo ZIKV disponíveis na 

atualidade apresentam limitações, uma vez que o seu desempenho é melhor durante o período de 

viremia. Como aproximadamente de 50 a 73% dos pacientes desenvolvem a forma assintomática da 

doença, é difícil determinar o período de viremia, de modo a aplicar as técnicas disponíveis com 

ótimos resultados (MITCHELL et al., 2019). Durante o curso da doença, observam-se alterações 

inespecíficas em alguns exames laboratoriais, como leucopenia, trombocitopenia leve a moderada e 

aumento discreto da desidrogenase láctica, da gama glutamiltransferase e de marcadores de 

atividade inflamatória. O diagnóstico específico baseia-se na detecção do RNA viral pela reação em 

cadeia da polimerase após transcrição reversa em tempo real (RT-qPCR), considerada o padrão 

ouro, de acordo com o MS (BRASIL, 2017a). Em áreas onde há várias arboviroses endêmicas, o 

método Trioplex é o mais indicado, por permitir a diferenciação simultânea de diferentes vírus 

RNA, como, por exemplo, os vírus causadores de dengue e chikungunya. O manejo das amostras 

clínicas na fase pré-analítica (coleta e armazenamento) é de grande importância, visto que o RNA 

viral é facilmente degradado. Acredita-se que a viremia seja de curta duração, sendo por isso 

preconizada a coleta de sangue periférico ainda na vigência do exantema, considerando-se o tempo 

hábil como sendo de até, no máximo, cinco dias. Em amostras de urina, a coleta deve ser realizada a 

partir do sexto e até o 14° dia após o início do exantema. A dosagem de IgM específica para ZIKV 

por ELISA ou imunofluorescência pode ser feita a partir do quinto dia a partir do início dos 

sintomas. No entanto, existem grandes chances de resultados falsos-positivos, por reação cruzada 
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com outros Flavivirus (BRASIL, 2017a; AZEREDO et al., 2018). Recentemente, desenvolveu-se 

um novo teste sorológico para o diagnóstico da infecção pelo ZIKV, em que as chances de reação 

cruzada com o vírus da dengue são menores. Trata-se de uma reação de ELISA que mede a 

presença de anticorpos anti-NS1 no soro do paciente mediante a sua capacidade de bloquear uma 

ligação indicadora de NS1 com anticorpos anti-NS1 biotinilados (Zika NS1 blockade-of-binding 

ELISA). Esta técnica apresentou boa sensibilidade e especificidade até mesmo em fases tardias da 

convalescência, sendo uma opção para estudos de soroprevalência (BALMASEDA et al., 2017; 

BALMASEDA et al., 2018). No RN, os exames laboratoriais específicos para ZIKV devem ser 

feitos até o oitavo dia de vida (preferencialmente, nas primeiras 48 horas de vida) no sangue, urina 

e, em caso de comprometimento neurológico, no líquido cefalorraquidiano (LCR). Estes exames 

também estão indicados nas crianças acima de oito dias de vida, mas a interpretação deve ser 

criteriosa, a fim de se diferenciar a infecção congênita da adquirida (BRASIL, 2017a). 

O espectro clínico da SZC ainda não é totalmente conhecido. Dados novos surgem a cada dia, 

por meio de estudos observacionais (ALVES et al., 2018; FRANÇA et al., 2018; VAN DER 

LINDEN et al., 2018; CARVALHO et al., 2019). As consequências em longo prazo da exposição 

intrauterina ao ZIKV ainda são desconhecidas e sabe-se que a microcefalia é apenas a “ponta do 

iceberg”, sendo de suma importância o acompanhamento das crianças expostas ao vírus, a fim de se 

esclarecer a história natural da doença. Há relatos de RN que exibem alterações nos exames de 

neuroimagem, apesar de apresentarem medidas de PC dentro da normalidade. Há também crianças 

com exame neurológico normal que passam a apresentar alterações com o decorrer do tempo, entre 

as quais microcefalia pós-natal e atrasos do desenvolvimento neuropsicomotor (FRANÇA et al., 

2016; VAN DER LINDEN et al., 2016; ARAGÃO et al., 2017; MENESES et al., 2017; 

NOGUEIRA et al., 2017; NILSEN-SAINES et al., 2019). Por esta razão o MS desenvolveu um 

protocolo que auxilia o monitoramento, desde a gestação até a primeira infância, das alterações do 

crescimento e de desenvolvimento relacionadas à infecção pelo ZIKV ou a outras etiologias 



29	
	

 

infecciosas, sempre dentro da capacidade operacional do Sistema Único de Saúde (BRASIL, 

2017a). Este protocolo tem o objetivo de estabelecer procedimentos integrados nas ações de 

vigilância e atenção à saúde, a fim de detectar alterações relacionadas à infecção pelo ZIKV e de 

intervir precocemente na qualidade de vida das crianças comprometidas e das suas famílias. O 

protocolo descreve achados clínicos e de exames complementares que auxiliam no diagnóstico da 

SZC de acordo com o período da investigação, como demostrado nas Figuras 1, 2 e 3 a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Principais achados relacionados à SZC durante o pré-natal. 
Fonte: BRASIL, 2017a. 
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Figura 2 – Principais achados relacionados à SZC, desde o nascimento até 

um mês de vida.  
Fonte: BRASIL, 2017a. 

 

 
Figura 3 – Principais achados relacionados à SZC após o primeiro mês de vida 
Fonte: BRASIL, 2017a. 
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Para a confirmação do diagnóstico de SZC, a criança deve apresentar pelo menos dois 

achados descritos nas Figuras 1, 2 e 3, além de confirmação laboratorial no teste de melhor 

desempenho. Para classificar um caso como uma suspeita de SZC, a criança com exames 

laboratoriais negativos para ZIKV deve igualmente apresentar pelo menos dois dos achados 

descritos nas Figuras 1, 2 e 3, além de testes negativos para outras doenças congênitas do grupo 

STORCH (BRASIL, 2017a). 

Até o momento, não há tratamento medicamentoso específico para a infecção pelo ZIKV, 

sendo de grande importância o seguimento clínico das crianças expostas ao vírus na vida 

intrauterina, com o objetivo de se traçar estratégias para lidar com esse desafio emergente na saúde 

pública do país. De acordo com o último Boletim Epidemiológico, até dezembro de 2018, das 3.332 

crianças com alterações do crescimento e do desenvolvimento comprovadamente relacionadas ao 

ZIKV, 2023 (60,7%) recebiam cuidados de puericultura, 1163 (34,9%) estavam em estimulação 

precoce e 2126 (63,8%) eram acompanhadas em serviços de atenção especializada (BRASIL, 

2019a). Em relação à prevenção, vale chamar atenção para as medidas de combate ao mosquito e 

para o uso de repelentes. Até o momento, ainda não há vacina disponível para prevenção do ZIKV 

(SIEDNER et al., 2018). 
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3  OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

- Avaliar as manifestações clínicas de crianças nascidas de mães que apresentaram exantema 

durante a gestação, expostas ou não ao vírus Zika, e de crianças com microcefalia e/ou suspeita de 

síndrome da Zika congênita, independentemente da história materna de exantema durante a 

gestação. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Descrever as manifestações neurológicas, oftalmológicas, ortopédicas, auditivas e cardíacas 

apresentadas pela população em estudo; 

- Correlacionar as manifestações clínicas das crianças com o período da infecção materna nos casos 

diagnosticados com infecção pelo vírus Zika na gestação; 

- Acompanhar a população em estudo até o segundo ano de vida, para observar a evolução das 

manifestações clínicas apresentadas ao nascimento e identificar outras alterações que possam 

ocorrer durante o período do estudo; 

- Descrever e acompanhar as manifestações clínicas dos casos de microcefalia e/ou síndrome da 

Zika congênita atendidos durante o período de estudo, independentemente da história materna de 

exantema durante a gestação. 
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4 MÉTODOS 

 

4.1 AMBIENTE DE ESTUDO 

 

Durante o ano de 2016, os profissionais de saúde em prática clínica nos ambulatórios de 

Pediatria, Infectologia Pediátrica e Neurologia Pediátrica do HUAP-UFF viram-se diante dessa 

nova e devastadora apresentação da doença, corroborando os relatos feitos no resto do país, 

principalmente na região nordeste. O HUAP-UFF é uma unidade de saúde de alta complexidade 

para atendimento de nível terciário e quaternário que presta assistência à Região Metropolitana II 

do Rio de Janeiro, que engloba os municípios de Niterói, Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, São 

Gonçalo, Silva Jardim e Tanguá. Em abril de 2016, iniciou-se neste hospital o atendimento 

especializado de gestantes com exantema e de seus filhos, além de crianças com suspeita de SZC, 

independentemente do relato de exantema materno.  

O seguimento clínico ocorre no Ambulatório de Infectologia Pediátrica e na Unidade de 

Pesquisa Clínica (UPC) do HUAP-UFF, com a participação de diversos serviços do hospital. Os 

atendimentos dos participantes da pesquisa foram realizados em quatro consultórios, equipados com 

macas, mesas, cadeiras, balança para recém-nascido, sistema wireless e sala contígua para coleta de 

amostras biológicas. 

Nas maternidades e nos hospitais de Niterói ocorreram 22.901 partos nos anos de 2015 e 2016 

(Fonte: SINASC/MS/COOBS/FMS – Niterói, 2015 e 2016). Estas instituições são, portanto, 

importantes locais para a captação de pacientes para o estudo. Na sua fase de elaboração e 

execução, o presente projeto foi objeto de divulgação entre os profissionais de saúde dos referidos 

estabelecimentos. Desde abril de 2016, a pesquisadora coordenadora deste projeto, juntamente com 

os pós-graduandos envolvidos no trabalho, tem participado das reuniões do GT (grupo de trabalho) 

de microcefalia, constituído em parceria com a equipe da Coordenação de Vigilância de Saúde de 
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Niterói (COVIG). Tais reuniões, semanais durante a vigência da epidemia e atualmente mensais, 

constituem um espaço para discussão, busca ativa e encaminhamento para atendimento no HUAP-

UFF, dos casos notificados à COVIG referentes a gestantes com exantema ou a crianças com 

microcefalia. 

A Resolução SES No. 1296 de novembro de 2015, da Secretaria de Estado de Saúde do Rio 

de Janeiro, estabelece a notificação compulsória imediata de gestantes com síndrome exantemática. 

Em Niterói, os casos são notificados à COVIG. Conforme o protocolo do MS (BRASIL, 2017a), 

uma amostra de sangue é coletada obedecendo aos limites do período de tempo que vai desde o 

início dos sinais e sintomas até o quinto dia de doença. A amostra deve ser coletada, 

preferencialmente, nas primeiras 72 horas de doença. Entre o sexto e o 14º dia desde o início dos 

sinais e sintomas, a urina também é coletada. De acordo com o fluxograma do Município, as 

amostras para pesquisa do vírus ZIKV são enviadas ao Laboratório Municipal Miguelote Viana e, 

posteriormente, ao Laboratório Noel Nutels (LACEN/RJ), sendo os resultados encaminhados aos 

locais de notificação por e-mail ou fax. 

Esta pesquisa faz parte de um estudo mais amplo denominado “Seguimento clínico de 

gestantes com exantema e de seus filhos: estudo prospectivo de coorte”, que inclui variáveis 

clínicas e laboratoriais. Tal estudo original foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFF 

(CAE número 56913416.9.0000.5243) em 29 de março de 2017.  

As crianças foram recrutadas por demanda espontânea ou encaminhadas das unidades de 

saúde do município e cidades vizinhas da Região Metropolitana II do Rio de Janeiro (maternidades, 

postos de saúde e policlínicas), além daquelas oriundas do próprio HUAP-UFF.  

A equipe de pesquisadores deste projeto foi responsável pelo seguimento clínico-laboratorial 

dos pacientes. Os exames laboratoriais utilizados (incluindo as sorologias maternas e das crianças, 

assim como RT-qPCR para ZIKV) foram recuperados dos prontuários médicos, uma vez que já 
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faziam parte da rotina de atendimento dessas crianças. Este projeto não teve financiamento externo 

e utilizou, portanto, os recursos humanos e laboratoriais já existentes no HUAP-UFF. 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFF (CAE número 

62992016.9.0000.5243) em 31 de janeiro de 2017 (Anexo 10.1). O parecer autorizou a coleta de 

dados dos registros médicos dos pacientes de forma retrospectiva, anterior à janeiro de 2017, dos 

pacientes que já realizavam o atendimento de forma assistencial no HUAP.  

A demanda de pacientes para a pesquisa possibilitou a realização de dois tipos de estudo: 

a) Estudo longitudinal de uma coorte de crianças nascidas de mães com exantema durante a 

gestação no período da epidemia do vírus Zika no Brasil; 

b) Estudo longitudinal em crianças com suspeita da SZC cujas mães não referiram 

exantema na gestação. 

 

4.2 ESTUDO LONGITUDINAL DE UMA COORTE DE CRIANÇAS NASCIDAS DE MÃES 

COM EXANTEMA DURANTE A GESTAÇÃO NO PERÍODO DA EPIDEMIA DO VÍRUS ZIKA 

NO BRASIL 

 

4.2.1 Desenho do estudo e participantes 

 

Trata-se de um estudo observacional longitudinal, com crianças de até 18 meses de vida, 

nascidas de mães que apresentaram exantema durante ou até três meses antes da gestação (CDC, 

2018; BORGES et al., 2019) e que foram encaminhadas à unidade participante do estudo até julho 

de 2018. Para que todas as crianças pudessem ser avaliadas até os 18 meses de vida, estipulou-se 

como a data de nascimento máxima das crianças o mês de janeiro de 2017. A confirmação 

laboratorial da infecção pelo ZIKV durante a gestação foi feita através do teste RT-qPCR, sendo a 

coleta das amostras realizada no período preconizado pelo MS (BRASIL, 2017a). O critério para 
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inclusão das crianças neste estudo foi a presença de exantema materno no período em que a 

infecção pelo ZIKV era considerada uma Emergência em Saúde Pública de Interesse Nacional 

(ESPIN), período este compreendido entre novembro de 2015 e maio de 2017 (BRASIL 2017b). Os 

critérios de exclusão foram: asfixia perinatal, microcefalia de outra etiologia, confirmação de outra 

doença infecciosa congênita (grupo STORCH) ou de síndromes genéticas. Para fins deste estudo, 

foi definido como asfixia perinatal o Índice de Apgar menor que 7 no quinto minuto de vida 

(ACOG, 2015). Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, os participantes foram 

classificados em três grupos: 

a) Grupo 1: crianças cujas mães apresentaram RT-qPCR positivo para ZIKV (exposição 

confirmada); 

b) Grupo 2: crianças cujas mães apresentaram RT-qPCR negativo para ZIKV (exposição 

excluída); 

c) Grupo 3: crianças cujas mães não realizaram RT-qPCR para ZIKV ou que foram 

submetidas ao teste fora do período preconizado pelo MS (exposição suspeita). 

Considerou-se como exposição ao ZIKV excluída sempre que a RT-qPCR da amostra de 

sangue coletada até o quinto dia do início dos sintomas ou a amostra de urina coletada entre o sexto 

e o 14º dia do início dos sintomas apresentou resultado negativo (BRASIL, 2017a). 

 

4.2.2 Coleta de dados e procedimentos clínicos e laboratoriais 

 

Após a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido e assentimento para menores 

de idade (Apêndice 9.1), foi construído no programa PASW Statistics 18 for Windows (IBM) um 

banco de dados composto de 240 variáveis retiradas do prontuário médico do HUAP e do Registro 

de Eventos em Saúde Pública (RESP)/Questionário de Investigação de Casos Suspeitos de 
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Microcefalia por Zika (Anexo 10.2). As variáveis foram distribuídas em três grupos: 

sociodemográficas, clínicas e relacionadas a exames complementares. 

Os dados dos participantes admitidos após o período neonatal foram obtidos através dos 

documentos médicos apresentados pelos responsáveis pelos pacientes (Caderneta de Saúde da 

Criança, laudos com resultados dos exames médicos etc). 

Todas as crianças participantes do estudo realizaram os seguintes exames no HUAP-UFF, 

conforme preconizado pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2017a): 

a) Sorologia para toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, sífilis e HIV; 

b)  Hemograma completo; 

c) Bioquímica: ureia, creatinina, aminotransferases (transaminases) hepáticas, 

gamaglutamiltransferase, bilirrubina total e frações, proteína C reativa, desidrogenase láctica e 

fosfatase alcalina; 

d) Potencial Evocado Auditivo do Tronco Encefálico (PEATE); 

e) Fundoscopia óptica; 

f) Ultrassonografia transfontanela (USTF) e/ou tomografia computadorizada (TC) de crânio 

e/ou ressonância magnética (RM) de crânio; 

g) Ecocardiograma. 

A frequência dos exames descritos acima foi definida de acordo com a evolução clínica de 

cada criança, sendo a conduta tomada pelo médico assistente durante o seguimento clínico 

ambulatorial. 

O PC ao nascer foi obtido através dos registros médicos das maternidades (relatados na 

Caderneta de Saúde da Criança), correspondendo sempre a medidas feitas nas primeiras 24-48 

horas de vida. Definiu-se como microcefalia ao nascer um PC abaixo de dois desvios-padrão em 

relação à média para o sexo e a idade gestacional. Definiu-se como microcefalia grave um PC 

abaixo de três desvios-padrão em relação à média para o sexo e a idade gestacional. Os valores 
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obtidos ao nascer e durante as primeiras 24-48 horas de vida foram analisados através das tabelas 

do projeto Intergrowth-21st (VILLAR et al., 2013). Na admissão e nas consultas de seguimento 

clínico no ambulatório, a medição do PC foi realizada pela equipe do estudo com fita métrica não 

elástica, padronizada, na altura das arcadas supraorbitárias, anteriormente, e da maior proeminência 

do osso occipital, posteriormente, sendo tal medição analisada através dos gráficos da OMS (WHO, 

2006 – Anexo 10.3), conforme orientação do protocolo de seguimento do MS (BRASIL, 2017a). 

Definiu-se como microcefalia pós-natal a redução, em crianças que tinham o PC normal ao nascer, 

do PC para valores inferiores a dois desvios-padrão em relação à média para o sexo e para a idade, 

conforme os gráficos da OMS (Anexo 10.3). A definição de SZC baseou-se nos critérios do 

protocolo do MS, com a presença de pelo menos duas anormalidades (neuroanatômicas ou 

neurossensoriais) associadas a um RT-qPCR positivo durante o período de exantema materno. Os 

casos sem esta confirmação laboratorial, mas acometidos das anormalidades descritas no protocolo 

do MS, foram considerados como casos suspeitos de SZC (BRASIL, 2017a). Em relação ao ganho 

ponderal/estado nutricional, foram utilizadas as curvas de referência da OMS (WHO, 2006). 

O exame clínico neurológico consistiu em avaliar o atraso do desenvolvimento 

neuropsicomotor, as alterações sensoriais e/ou motoras, e em confirmar a presença de epilepsia. 

Para a avaliação do atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, as crianças foram submetidas ao 

Teste de Triagem do Desenvolvimento de Denver Revisado ou Denver II (FRANKENBURG et al., 

1992 – Anexo 10.4), que analisa quatro áreas de desenvolvimento: motor-grosseiro, motor fino-

adaptativo, linguagem e pessoal-social. A presença de atraso em uma das áreas configura um teste 

suspeito. Se há atraso em duas ou mais áreas, o teste é considerado como anormal. Para fins deste 

estudo, considerou-se como teste anormal a presença de atraso em uma área. Para a definição das 

alterações sensoriais e/ou motoras observou-se a presença de um ou mais dos seguintes achados do 

exame físico: hipertonia ou hipotonia axial, tetraparesia espásticas/flácida, hemiparesia 

espástica/flácida, distúrbio do movimento, disfagia e/ou irritabilidade. Definiu-se como epilepsia 



39	
	

 

(1) a presença de duas ou mais crises convulsivas não provocadas incidindo em um intervalo maior 

que 24 horas; (2) como uma probabilidade maior que 60% para a recorrência de uma única crise 

convulsiva não provocada dentro dos próximos 10 anos; ou, ainda, (3) pelo diagnóstico prévio de 

síndrome epiléptica (FISHER et al., 2014). 

Tais avaliações permitiram à equipe do estudo classificar as crianças quanto ao exame 

neurológico em: 

a) Crianças com exame normal: ausência de alterações ao exame físico. 

b) Crianças com alteração neurológica leve: atraso do desenvolvimento (Denver II 

anormal). 

c) Crianças com alteração neurológica moderada: atraso do desenvolvimento e alteração 

sensorial ou motora. 

d) Crianças com alteração neurológica grave: atraso do desenvolvimento, alteração 

sensorial ou motora e epilepsia. 

As crianças foram acompanhadas trimestralmente, em média, respeitando-se as 

particularidades/intercorrências de cada paciente. Para fins deste estudo, as avaliações clínicas de 

seguimento foram feitas até os 18 meses de vida. As análises de seguimento clínico foram divididas 

em dois momentos: abaixo de 12 meses de vida e dos 12 aos 18 meses de vida.  

A USTF foi realizada nas crianças até seis meses de idade. A TC de crânio foi indicada para 

crianças admitidas após seis meses de idade, para crianças com alterações na USTF ou para 

crianças com graves alterações no exame neurológico. A RM foi indicada para esclarecimento 

diagnóstico dos achados da TC e/ou USTF. O eletroencefalograma foi realizado nas crianças com 

crises convulsivas. Para a avaliação auditiva, realizou-se o exame PEATE. Na avaliação ortopédica, 

as crianças comprovadamente expostas ao ZIKV na vida intrauterina ou acometidas de SZC 

realizaram radiografia panorâmica de bacia. 
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4.2.3 Análise estatística 

	

Os resultados foram descritos através de médias e desvios-padrão para as variáveis contínuas 

de distribuição normal, e através de medianas e intervalos interquartis para as restantes. As 

variáveis categóricas foram descritas através de frequências e comparadas pelo teste de qui-

quadrado, sendo o valor p<0,05 considerado significante. Para o cálculo da associação entre as 

variáveis categóricas dos diferentes grupos de estudo foram utilizadas razões de chance e intervalos 

de confiança de 95%, calculados com o programa Epi Info 2015, versão 7.1.5.2 (Centers for 

Disease Control and Prevention, Atlanta, Georgia, EUA). 

 

4.3 ESTUDO LONGITUDINAL EM CRIANÇAS COM SUSPEITA DA SZC CUJAS MÃES NÃO 

REFERIRAM EXANTEMA NA GESTAÇÃO  

 

4.3.1 Desenho de estudo e participantes 

 

Trata-se de um estudo longitudinal, observacional, constituído por crianças encaminhadas 

com suspeita de SZC aos ambulatórios da unidade participantes do estudo, mas sem relato de 

exantema materno durante a gestação no período de maior circulação do vírus no País (BRASIL, 

2017b). Este estudo parte do princípio de que aproximadamente de 50 a 73% das infecções 

primárias pelo ZIKV podem ser assintomáticas ou subclínicas (MITCHELL et al., 2019). 

Consequentemente, as crianças podem nascer com achados sugestivos de SZC ou até mesmo 

apresentar alterações durante o seu desenvolvimento, ainda que não haja relato de sintomas 

maternos durante a gestação. Nesse contexto, o critério de inclusão foi a suspeita de SZC em 

crianças nascidas de mães que não apresentaram exantema e cuja gestação ocorreu a partir de 

novembro de 2015, mês do início do período da ESPIN (BRASIL, 2017b). Definiu-se como 
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suspeita de SZC a presença de microcefalia ao nascer, a ocorrência de microcefalia pós-natal ou a 

presença de alguma alteração sugestiva do desenvolvimento ou exame clínico (de acordo com 

critérios do MS apresentados nas Figuras 2 e 3) (BRASIL, 2017a). Para este estudo, os casos foram 

selecionados até dezembro de 2018. Os critérios de exclusão para a SZC corresponderam à presença 

de microcefalia por outra etiologia, de asfixia perinatal ou de confirmação de outra doença 

infecciosa congênita (STORCH). As crianças foram excluídas após anamnese, exame clínico e 

resultados dos exames laboratoriais e de neuroimagem. Para fins deste estudo, definiu-se como 

asfixia perinatal o Índice de Apgar menor que 7 no quinto minuto de vida (ACOG, 2015) e 

encefalopatia hipóxico-isquêmica de acordo com evidência clínica e de neuroimagem compatível 

com dano cerebral devido à asfixia (PROCIANOY et al., 2001). 

 

4.3.2 Coleta de dados e procedimentos clínicos e laboratoriais 

 

Foram utilizados os mesmos critérios descritos no item 4.2.2. O maior período de observação 

deste estudo (até dezembro de 2018) possibilitou a avaliação das crianças, em sua maioria, até os 24 

meses de vida.  

 

4.3.3 Análise estatística 

 

A partir do protocolo da pesquisa, foi construído no programa PASW Statistics 18 for 

Windows (IBM) um banco de dados com as variáveis sociodemográficas, clínicas e laboratoriais. 

Os resultados foram descritos através de médias e desvios-padrão para as variáveis contínuas, e de 

medianas e intervalos interquartis para as restantes. As variáveis categóricas foram descritas através 

de frequências. As análises estatísticas foram feitas com o programa Epi Info 2015, versão 7.1.5.2 

(Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, Georgia, EUA). 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 ESTUDO LONGITUDINAL DE UMA COORTE DE CRIANÇAS NASCIDAS DE MÃES 

COM EXANTEMA DURANTE A GESTAÇÃO NO PERÍODO DA EPIDEMIA DO VÍRUS ZIKA 

NO BRASIL 

 

De abril de 2016 a julho de 2018 foram encaminhadas 114 crianças ao HUAP-UFF. Seis 

crianças foram excluídas do estudo: três com comprovação laboratorial de outras infecções 

congênitas (duas sífilis e uma listeriose), duas com asfixia perinatal e uma com microcefalia de 

outra etiologia (microcefalia primária). As 108 crianças restantes constituíram a população de 

estudo e foram classificadas em três grupos (Figura 4): 

a) Grupo 1: 43	(39,8%)	crianças cujas mães apresentaram RT-qPCR positivo para ZIKV 

(exposição confirmada);  

b) Grupo 2: 26	(24,1%)	crianças cujas mães apresentaram RT-qPCR negativo para ZIKV 

(exposição excluída); 

c) Grupo 3: 39	(36,1%)	crianças cujas mães não realizaram RT-qPCR para ZIKV ou que 

foram submetidas ao teste fora do período preconizado pelo MS (exposição suspeita). 
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Figura 4 - Fluxograma da população do estudo 1. 
 

A média da idade materna foi 26,7 anos, variando de 15 a 43 anos; 72 (66,7%) das mães 

tinham idade inferior a 30 anos. Todas elas apresentavam algum grau de escolaridade e 45 (41,7%) 

tinham completado o ensino médio. Observou-se renda familiar igual ou menor que um salário 

mínimo em 40 (37%) das famílias. No total, 58 (53,7%) dos participantes residiam em aglomerados 

subnormais, sendo este fato mais observado nas famílias dos Grupos 1(65,1%) e 2 (65,4%) do que 

nas do Grupo 3 (33,3%) (p= 0,008). Tabagismo e etilismo durante a gestação foram relatados por 

17 (15,7%) e 16 (14,8%) das mães, respectivamente (Tabela 1). 

O período de maior frequência de exantema materno ocorreu de novembro de 2015 a maio de 

2016, correspondendo a 96,3% dos casos, com o crescente aumento nos nascimentos de crianças 

com SZC alguns meses após (Figura 5). Houve relato de exantema durante o primeiro trimestre da 

gestação em 31 (28,7%) mães, em comparação com 49 relatos (45,4%) durante o segundo trimestre, 

22 relatos (20,4%) durante o terceiro trimestre e seis relatos (5,5%) de exantema antes da gestação 

(p= 0,015). O exantema no primeiro trimestre da gestação foi mais frequentemente relatado nas 

mães em que a investigação laboratorial da infecção por ZIKV não foi feita (Grupo 3 – 46%). As 

114 crianças cujas mães 
apresentaram exantema na 

gestação 

Grupo 1: 43 crianças cujas 
mães apresentaram RT-
qPCR positivo para ZIKV 

Grupo 2: 26 crianças cujas 
mães apresentaram RT-
qPCR negativo para ZIKV 

Grupo 3: 39 crianças cujas 
mães não realizaram RT-
qPCR para ZIKV  

6 exclusões: 3 infeções congênitas 
de outra etiologia, 2 asfixias 
perinatais, 1 microcefalia primária 
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outras manifestações clínicas maternas apresentaram frequência similar entre os grupos, sem 

diferenças significativas (Tabela 1). 

Tabela 1 - Características sociodemográficas e clínicas das mães das crianças dos Grupos 1, 2 e 3. 
Características Grupo 1 

(n=43) 
Grupo 2 
(n=26) 

Grupo 3 
(n=39) 

Total 
(n=108) 

Valor de pa 

n (%) n (%) n (%) n (%)  
Idade materna (anos)            0,406 
<30  26 (60,5) 17 (65,4) 29 (74,4) 72 (66,7)  
≥30 17 (39,5) 9 (34,6) 10 (25,6) 36 (33,3)  
Média (anos)b 27,7 (19-40) 25,7 (17-40) 25,9 (15-43) 26,7 (15-43)  
Escolaridade (anos)            0,642 
≤9 anos 15 (34,9) 12 (46,2) 16 (41,0) 43 (39,8)  
>9 anos 26 (60,5) 13 (50,0) 21 (53,8) 60 (55,6)  
  Sem informação 2 (4,6) 1 (3,8) 2 (5,2) 5 (4,6)  
Renda familiar     0,286 
≤1SMc 14 (32,5) 9 (34,6) 17 (43,6) 40 (37,0)  
>1SMc 26 (60,5) 14 (53,9) 15 (38,5) 55 (51,0)  
   Sem informação 3 (7,0) 3 (11,5) 7 (17,9) 13 (12,0)  
Reside em AGSNd     0,008 
    Sim 28 (65,1) 17 (65,4) 13 (33,3) 58 (53,7)  
    Não 12 (27,9) 8 (30,8) 22 (56,4) 42 (38,9)  
    Sem informação 3 (7,0) 1 (3,8) 4 (10,3) 8 (7,4)  
Tabagismo  4 (9,3) 7 (26,9) 6 (15,4) 17 (15,7) 0,150 
Etilismo 3 (7,0) 5 (19,2) 8 (20,5) 16 (14,8) 0,174 
Exantema     0,015e 

  Até 3 meses antes da 
gestação 

2 (4,6) 0 4 (10,2) 6 (5,5)  

  1otrimestre da gestação 10 (23,3) 3 (11,5) 18 (46,2) 31 (28,7)  
  2otrimestre da gestação 22 (51,2) 15 (57,7) 12 (30,8) 49 (45,4)  
  3otrimestre da gestação 9 (20,9) 8 (30,8) 5 (12,8) 22 (20,4)  
Febre 14 (32,3) 11 (42,3) 18 (46,2) 43 (39,8) 0,435 
Mialgia 12 (27,9) 10 (38,5) 15 (38,5) 37 (34,3) 0,527 
Artralgia 25 (58,1) 13 (50,0) 21 (53,8) 59 (54,6) 0,799 
Cefaleia 8 (18,6) 7 (26,9) 11 (28,2) 26 (24,1) 0,553 
Hiperemia conjuntival 10 (23,3) 8 (30,8) 5 (12,8) 23 (21,3) 0,206 
aTeste do qui-quadrado de Pearson  
b Variação da média da idade em anos 
cSM= salário mínimo (R$880,00 -valor vigente no ano de 2016) 
dAGSN: aglomerados subnormais 

e1o trimestre x outros períodos da gestação 
 

 
Figura 5 - Frequência de exantema materno e SZC por ano e mês de nascimento. 
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Em 31(79,5%) das 39 mães do Grupo 3 foi possível saber os motivos da não realização do 

exame para ZIKV, entre os quais: (1) a não solicitação do RT-qPCR por parte do médico (10 

casos); (2) o desconhecimento do estado de gravidez (principalmente as que apresentaram o 

exantema no início do primeiro trimestre) (6 casos); (3) realização do exame fora do período 

preconizado pelo MS (5 casos); (4) ocorrência do exantema antes da gestação (4 casos); (5) o fato 

de não terem procurado assistência médica durante o período do exantema (3 casos); ou (6) terem 

erroneamente considerado a vermelhidão do corpo como um processo alérgico (3 casos). 

 

5.1.1 Avaliação da população de estudo até os 12 meses de vida 

 

Setenta por cento das crianças foram admitidas até os seis meses de idade. A mediana da 

idade de admissão foi de cinco meses (IIQ = 1-8) no Grupo 1, quatro meses (IIQ = 0-7) no Grupo 2 

e um mês (IIQ = 0-5) no Grupo 3. Noventa e dois por cento das crianças foram classificadas como 

nascidas a termo. Todos os prematuros nasceram acima de 34 semanas de idade gestacional 

(prematuros moderados e tardios). Sessenta e uma (56,5%) crianças eram do sexo masculino. A 

mediana da frequência das avaliações clínicas da população de estudo durante o primeiro ano de 

vida foi de 3 (IIQ=2-5). 

Das 108 crianças estudadas, 26 (24,1%) receberam o diagnóstico de SZC: 13 no Grupo 1, 

nenhuma no Grupo 2 e 13 no Grupo 3. Não houve diferença significativa na frequência da SZC na 

comparação dos Grupos 1 e 3 (p= 0,4741). Ressalta-se que todas as crianças com SZC do Grupo 3 

apresentavam três ou mais critérios do MS para definição de caso (BRASIL, 2017a). Dezenove 

(73,1%) das 26 crianças com SZC eram do sexo masculino e sete (26,9%) do sexo feminino, sendo 

esta diferença significativa (p= 0,041). Em 18 (69,3%) dos 26 casos de SZC o exantema materno 

ocorreu no primeiro trimestre: sete no Grupo 1 e 11 no Grupo 3. Verificou-se uma associação entre 

a época do exantema materno e a ocorrência da SZC nas crianças dos Grupos 1 e 3: a chance de 
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uma criança com exantema materno no primeiro trimestre da gestação apresentar SZC foi 10 vezes 

maior que a chance daquelas cujo exantema materno ocorreu nos outros períodos (RC: 10,35; 

IC95%: 3,52 – 30,41). O diagnóstico de SZC ao nascer foi feito em 12 (46,2%) crianças. As outras 

14 crianças (53,8%), oito do Grupo 1 e seis do Grupo 3, tiveram seu diagnóstico durante o 

seguimento clinico. Todos os diagnósticos foram feitos antes dos 10 meses de vida (Tabela 2). 

Das 26 crianças com SZC, observou-se microcefalia em 18 (69,2%), sendo seis (33,3%) no 

Grupo 1 e 12 (66,7%) no Grupo 3. Destas 18 crianças, a microcefalia foi diagnosticada ao 

nascimento em 12 e no período pós-natal em seis crianças, sendo o diagnóstico realizado até os 10 

meses de vida. As oito crianças com SZC e sem microcefalia apresentavam outras alterações da 

síndrome, tais como alterações na TC ou RM, coloboma de retina, atraso no desenvolvimento e 

alterações motoras.  

A microcefalia ao nascer foi descrita em 16 crianças (13,2%), sendo 12 delas acometidas de 

microcefalia grave (todas com SZC). Durante o seguimento clínico, quatro das 16 crianças que 

apresentavam microcefalia ao nascer normalizaram a curva do PC: três no Grupo 1 e uma no Grupo 

2 (duas normalizaram no período neonatal e duas aos 4 e 10 meses de idade respectivamente). 

Nenhuma das crianças que normalizaram o PC apresentou outras anormalidades no exame clínico e 

de neuroimagem, sendo descartada a possibilidade diagnóstica da SZC. Nesta população de estudo, 

constatou-se que a chance de uma criança com microcefalia ao nascer ter SZC foi 16 vezes superior 

à das crianças sem microcefalia ao nascer (RC: 16,714; IC95%: 4,7 – 59,3) (Tabela 2). 

Observaram-se atraso do desenvolvimento e anormalidades neurossensoriais ou motoras em 

todas as 26 crianças com SZC. A epilepsia foi diagnosticada em 16 (61,5%) delas, ocorrendo o 

início das crises convulsivas após 4,4 meses de vida, em média (variação: 0 – 10 meses). De acordo 

com a classificação do exame neurológico utilizada neste estudo, 11 (42,3%) crianças com SZC 

apresentavam comprometimento neurológico moderado e 15 delas (57,7%) comprometimento 

neurológico grave. As manifestações neurológicas mais observadas ao exame clínico foram: 
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tetraparesia espástica, hipertonia, hipotonia, irritabilidade e persistência dos reflexos primitivos. 

Vinte e quatro (92,3%) crianças com SZC apresentaram disfagia, 13 do Grupo 3 e 11 do Grupo 1. A 

gastrostomia foi necessária em três crianças, sendo que uma delas também apresentou o diagnóstico 

de eventração diafragmática. Na avaliação do ganho ponderal das crianças com SZC, verificou-se 

que sete (26,9%) estavam com baixo peso para a idade, todas elas com disfagia. Dos 12 (46,2%) 

casos com alterações oftalmológicas, seis pertenciam ao Grupo 1 e os outros seis ao Grupo 3. 

Observaram-se alterações do nervo óptico em nove crianças e 11 delas tinham alterações 

coriorretinianas, entre as quais mobilização de pigmento, atrofia coriorretiniana e coloboma de 

retina (um caso). Nenhum caso de SZC apresentava manifestações oculares isoladas, sem 

comprometimento neurológico. O pé torto congênito foi descrito em 12 crianças, sendo 11 com 

SZC (quatro no Grupo 1 e sete no Grupo 3), e a artrogripose em oito crianças (30,8%), sendo sete 

no grupo 3 e uma no Grupo 1. A luxação congênita do quadril foi diagnosticada em oito crianças 

com SZC, sendo quatro em cada grupo (G1 e G3)  (Tabela 2). 

Até os 12 meses de vida, sete (8,5%) das 82 crianças sem diagnóstico de SZC, pertencentes 

aos Grupos 1, 2 e 3, apresentaram alterações isoladas no exame físico, tais como atrasos do 

desenvolvimento ou comprometimento motor (Tabela 2), que não foram, entretanto, suficientes 

para preencher os critérios de definição da síndrome. 
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Tabela 2 - Características das crianças nascidas de mães que apresentaram exantema durante a 

gestação, em seu primeiro ano de vida. 
 

Características  

 

Grupo 1 

RT-qPCR+ 

 n=43 

Grupo 2 

RT-qPCR- 

n=26 

Grupo 3 

Sem RT-qPCR 

n=39 

Total 

 

n=108 

 n (%) n (%) n (%) n (%) 

Pequeno para idade gestacional 5 (11,6) 5 (19,2) 4 (10,3) 14 (13,0) 

SZC  13 (30,2) 0 13 (33,3) 26 (24,1) 

Momento do diagnóstico da SZC  (n= 13) (n= 0) (n= 13) (n= 26) 

   Ao nascer 5 (11,6) 0 7 (17,9) 12 (11,1) 

   Até 10 meses de vida 8 (18,6) 0 6 (15,4) 14(13) 

Microcefalia 6 (14) 0 12 (30,8) 18 (16,7) 

Momento do diagnóstico da microcefalia     

   Ao nascer a 8(18,6) 1(3,8) 7(17.9) 16 (14,8) 

   Após o nascimento 1 (2,3) 0 5 (12,8) 6 (5,6) 

Exame neurológico b (n= 43) (n=25) (n= 38) (n= 106) 

   Normal 27 24 22 73 

   Leve 1 1 0 2 

   Moderado 10 0 6 16 

   Grave 5 0 10 15 

Exame oftalmológico (n= 38) (n= 25) (n=34) (n= 97) 

   Alteração do nervo óptico c 5 0 4 9 

   Alterações coriorretinianas c 5 0 6 11 

Exame ortopédico     

   Artrogripose d 1 0 7 8 

   Pé torto congênito 4 1 7 12 

   Luxação congenital do quadril 4 0 4 8 

Disfagia e 13 0 14 27 

Baixo peso para idade f 6 0 4 10 

Época do exantema materno nas crianças com SZC (n= 13) (n= 0) (n= 13) (n= 26) 

   Antes da gestação g 1 (7,7) 0 0 1 (3,8) 

   1otrimestre da gestação 7 (53,9) 0 11 (84,6) 18 (69,3) 

   2otrimestre da gestação 4 (30,7) 0 1 (7,7) 5 (19,2) 

   3otrimestre da gestação 1 (7,7) 0 1 (7,7) 2 (7,7) 
a Três crianças do Grupo 1 e uma do Grupo 2, sem SZC, normalizaram o PC durante o seguimento; b Oito crianças com SZC do 

Grupo 1 e três do Grupo 3 apresentaram comprometimento moderado e todos os 15 comprometimentos graves foram de crianças 

com SZC; c Presente em 12 crianças com  SZC; d Presente apenas nas crianças com SZC; e Observada em 11 crianças com SZC do 

Grupo 1 e 13 do Grupo 3; f Sete crianças com SZC apresentavam baixo peso para idade (< -2 z score; WHO, 2006); g Até três meses 

antes da gestação. 

SZC - síndrome da Zika congênita; RT-qPCR - Reação da Transcriptase seguida da Reação em Cadeia da Polimerase em tempo real 
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5.1.2 Seguimento da população de estudo até os 18 meses de vida 

 

Aos 18 meses de vida, 91 (84,3%) das 108 crianças da população de estudo foram avaliadas 

de acordo com os procedimentos estabelecidos. Todas as 26 crianças com SZC mantiveram o atraso 

no desenvolvimento e as anormalidades neurossensoriais ou motoras. Dois novos casos de epilepsia 

foram diagnosticados aos 16 e aos 18 meses de vida respectivamente, totalizando 18 (69,2%) casos 

de epilepsia no final do estudo. Das 26 crianças com SZC, 18 (69,3%) apresentavam microcefalia. 

Quinze delas tinham exames neurológicos com alteração grave, e três com alteração moderada. Nas 

oito crianças com SZC e sem microcefalia, o exame neurológico mostrou alterações graves em duas 

e moderadas em seis. Verificou-se que a chance de uma criança com microcefalia apresentar exame 

neurológico com alteração grave (isto é, com epilepsia) foi 15 vezes superior à mesma chance entre 

aquelas sem microcefalia (RC: 15; IC95%: 1,98 - 113,16). Não houve diferença significativa entre o 

número de casos de disfagia nas crianças com SZC do Grupo 1 (11) e o número de casos de disfagia 

nas crianças com SZC do Grupo 3 (13). Na avaliação do ganho ponderal das crianças com SZC, 

verificou-se que o número de crianças com baixo peso em relação à idade aumentou de sete para 

nove (34,6%), todas elas acometidas de disfagia. Não houve alterações em relação às manifestações 

oftalmológicas durante o seguimento. Duas das oito crianças com artrogripose evoluíram com 

melhora clínica após início da fisioterapia (Tabela 3). 

Nenhuma das 65 crianças sem SZC aos 12 meses de idade teve a síndrome diagnosticada 

durante o restante do acompanhamento feito até os 18 meses de vida. Até os 18 meses de vida, 11 

(16,9%) das 65 crianças sem diagnóstico de SZC, pertencentes aos Grupos 1 (4 casos), 2 (4 casos) e 

3 (3 casos), apresentaram alterações isoladas no exame físico, tais como atrasos do 

desenvolvimento (8 casos) ou alterações motoras (3 casos), que não foram, entretanto, suficientes 

para preencher os critérios de definição da síndrome (Tabela 3). 
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Tabela 3 - Achados clínicos da população de estudo durante o seguimento até os 18 meses de 

idade. 

Achados clínicos (SZC) 
Grupo 1 

n=39 

Grupo 2a 

n=20 

Grupo 3 

n=32 

Total 

n=91 

 Com SZC Sem SZC Sem SZC Com SZC Sem SZC Com SZC Sem SZC 

 
n=13 

(%) 

n=26 

(%) 

n=20 

(%) 

n=13 

(%) 

n=19 

(%) 

n=26 

(%) 

n=65 

(%) 

Baixo peso para idadeb 4 (30,8) 1 (3,8) 0 5 (38,5) 1 (5,3) 9 (34,6) 2 (3,1) 

Exame neurológico        

   Normal 0 22 (84,6) 16 (80,0) 0 16 (84,2) 0 54 (83,1) 

   Alteração leve 0 4 (15,4) 3 (15,0) 0 1 (5,3) 0 8 (12,3) 

   Alteração moderada 7 (53,8) 0 1 (5,0) 2 (15,4) 2 (10,5) 9 (34,6) 3 (4,6) 

   Alteração grave 6 (46,2) 0 0 11 (84,6) 0 17 (65,4) 0 

Disfagia 11 (84,6) 1 (3,8) 0 13 (100) 0 24 (92,3) 1 (1,5) 

Artrogripose 1 (7,7) 0 0 5 (38,5) 0 6 (23,1) 0 

Alterações oftalmológicasc 6 (46,2) 0 0 6 (46,2) 0 12 (46,2) 0 
a Sem casos de SZC neste grupo; bPeso para idade < -2 z score (WHO, 2006);  cTotal de 67 avaliações. SZC – síndrome da Zika 

congênita. 

5.1.3 Exames complementares 

 

O PEATE alterou-se em quatro dos 87 exames realizados, dois deles em crianças com SZC 

(uma do grupo 1 e outra do grupo 3), mostrando déficit auditivo. Um dos 70 ecocardiogramas 

realizados mostrou alterações, evidenciando uma comunicação intra-atrial em um paciente com 

SZC (grupo 1). 

Exames de neuroimagem foram realizados em todas as crianças da população de estudo. As 

crianças com SZC apresentaram pelo menos uma alteração nos exames. Os achados mais 

comumente encontrados na tomografia computadorizada (TC) de crânio das crianças com SZC 

foram: calcificações (76,9%) predominantemente entre a região córtico-subcortical, atrofia da 

região cortical (73,1%), displasia cortical (69,2%) e ventriculomegalia (61,5%). Os achados das RM 

auxiliaram a confirmação dos achados evidenciados nas TC. Das 82 crianças sem SZC, sete (8,5%) 

apresentaram alterações: duas com cistos subependimários na USTF que não se evidenciaram nas 

TC e cinco com calcificações visíveis também nas TC. Estas sete crianças eram assintomáticas. 



51	
	

 

Todas as RM realizadas nos pacientes sem SZC foram normais (Tabela 4). Não foram constatadas 

alterações de neuroimagem sugestivas da síndrome nas 11 crianças sem SZC que aos 18 meses de 

vida apresentavam alterações no exame neurológico.  

Todas as crianças apresentaram exames laboratoriais negativos para toxoplasmose, rubéola, 

citomegalovirose, HIV e sífilis. 

 

Tabela 4 - Achados de neuroimagem da população de estudoa 

 

Achados de neuroimagem Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total 
USTF  Com SZC 

 n=9  
n (%) 

Sem SZC 
n=17 
n (%) 

Sem SZC 
n=12  
n (%) 

Com SZC  
n=9 

n (%) 

Sem SZC 
n=14 
n (%) 

Com SZC 
n=18 
n (%) 

Sem SZC 
n=43 
n (%) 

  Atrofia cortical 2 (22,2) 0 0 4 (44,4) 0 6 (33,3) 0 
  Ventriculomegalia 3 (33,3) 0 0 3 (33,3) 0 6 (33,3) 0 
  Calcificações 1 (11,1) 0 0 4 (44,4) 0 5 (27,8) 0 
  Hipoplasia do corpo caloso 1 (11,1) 0 0 0 1 (7,1) 1 (5,6) 1 (2,3) 
  Cisto subependimário 0 1 (5,9) 0 0 1 (7,1) 1 (5,6) 2 (4,6) 
  Hipoplasia do tronco encefálico 0 0 0 0 0 0 0 
  Hipoplasia do cerebelo 0 0 0 0 0 0 0 
  Normal 5 (55,6) 16 (94,1) 12 (100) 3 (33,3) 12 (85,7) 8 (44,4) 40 (93,0) 
TC n=13 

n (%) 
n=25 
n (%) 

n=18 
n (%) 

n=13 
n (%) 

n=16 
n (%) 

n=26 
n (%) 

n=59 
n (%) 

  Calcificações 8 (61,5) 1 (4,0) 1 (5,6) 12 (92,3) 3 (18,8) 20 (76,9) 5(8,5) 
  Atrofia cortical  8 (61,5) 0 0 11 (84,6) 0 19 (73,1) 0 
  Displasia cortical 7 (53,9) 0 0 11 (84,6) 0 18 (69,2) 0 
  Ventriculomegalia 7 (53,9) 0 0 9 (69,2) 0 16 (61,5) 0 
  Hipoplasia do corpo caloso 3 (23,1) 0 0 4 (30,8) 0 7(26,9) 0 
  Hipoplasia do cerebelo 2 (15,4) 0 0 2 (15,4) 0 4 (15,4) 0 
  Hipoplasia do tronco encefálico 0 0 0 2 (14,4) 0 2 (7,7) 0 
  Normal 3 (23,1) 24 (96,0) 17 (94,4) 0 13 (81,2) 3 (11,5) 54 (91,5) 
RM n=11 

n (%) 
n=17 
n (%) 

n=2 
n (%) 

n=13 
n (%) 

n=6 
n (%) 

n=24 
n (%) 

n=25 
n (%) 

  Atrofia cortical 6 (54,5) 0 0 12 (92,3) 0 18 (75,0) 0 
  Ventriculomegalia 6 (54,5) 0 0 12 (92,3) 0 18 (75,0) 0 
  Displasia cortical 6 (54,5) 0 0 12 (92,3) 0 18 (75,0) 0 
  Desproporção craniofacial 5 (45,5) 0 0 11 (84,6) 0 16 (66,7) 0 
  Calcificações 5 (45,5) 0 0 10 (76,9) 0 15 (62,5) 0 
  Hipoplasia do corpo caloso 6 (54,5) 0 0 9 (69,2) 0 15 (62,5) 0 
  Hipoplasia do tronco encefálico 2 (18,2) 0 0 7 (53,9) 0 9 (37,5) 0 
  Hipoplasia do cerebelo 3 (27,3) 0 0 4 (30,8) 0 7(29,2) 0 
  Achados inespecíficos 2 (18,2) 0 0 0 0 2 (4,2) 0 
  Normal 0 17 (100) 2 (100) 1 (7,7) 6 (100) 1 (8,3) 25 (100) 
a Algumas crianças fizeram mais de um exame de neuroimagem. Algumas crianças apresentaram mais de um achado na 
neuroimagem. USTS – ultrassonografia transfontanela; SZC – síndrome da Zika congênita; TC – tomografia computadorizada; RM – 
ressonância magnética. 
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5.2 ESTUDO LONGITUDINAL EM CRIANÇAS COM SUSPEITA DA SZC CUJAS MÃES NÃO 

REFERIRAM EXANTEMA NA GESTAÇÃO  

 

De abril de 2016 a dezembro de 2018 foram encaminhadas à UPC/ HUAP-UFF 43 crianças 

com suspeita de SZC sem história de exantema materno durante a gestação. A maioria (70%) das 

crianças foi admitida antes dos seis meses de idade, sendo a mediana da idade de inclusão no estudo 

de dois meses (IIQ= 0-8). A média da frequência das avaliações clínicas da população de estudo 

durante o primeiro ano de vida foi de seis (variando de 2 a 8). Oitenta por centro das mães 

apresentavam menos de 30 anos de idade; a renda de 16 (37,2%) das famílias era igual a um ou 

menos salários mínimos e 25 (58%) residiam em aglomerados subnormais.  

Vinte (46,5%) das 43 crianças foram encaminhadas por apresentarem microcefalia ao 

nascimento, 13 (30,2%) por microcefalia pós-natal, nove (20,9%) por parada ou desaceleração do 

crescimento do PC e uma criança foi encaminhada devido ao vínculo epidemiológico, pois seu 

irmão gêmeo foi diagnosticado com SZC. Das 20 crianças com microcefalia ao nascimento, 11 

(55%) foram classificadas como SZC de acordo com critérios clínicos e radiológicos e oito (40%) 

crianças normalizaram o PC durante o seguimento, sem alterações no exame clínico e radiológico. 

Em uma criança com microcefalia ao nascimento não foi possível concluir a investigação por perda 

de seguimento clínico. Das 13 crianças com microcefalia pós-natal, duas (15,4%) foram 

classificadas como SZC. As outras causas de microcefalia pós-natal foram: encefalopatia hipóxico-

isquêmica (6 casos – 46,2%), encefalopatia crônica não progressiva de etiologia desconhecida (2 

casos – 15,4%), microcefalia primária (2 casos – 15,4%) e toxoplasmose congênita (1 caso – 7,6%). 

Nenhuma criança com microcefalia pós-natal normalizou o PC durante o seguimento clínico dos 

primeiros 24 meses de vida (Figura 6). Na Figura 7 observa-se a distribuição dos pacientes 

encaminhados de acordo com a data de nascimento.  
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Figura 6 – Fluxograma da população de estudo 2. 
EHI – encefalopatia hipóxico-isquêmica; ECNP – encefalopatia crônica não progressiva; NTC – neurotoxoplasmose 
congênita; SZC – síndrome da Zika congênita; PC – perímetro cefálico 
 

 

.   
Figura 7 - Distribuição por mês de nascimento dos 41* pacientes encaminhados com suspeita da 

SZC, cujas mães não apresentaram exantema na gestação. 
TC – toxoplasmose congênita; MP – microcefalia primária; ECNP – encefalopatia crônica não progressiva; EHI – 
encefalopatia hipóxico-isquêmica; PC – perímetro cefálico; Normalização do PC: Microcefalia ao nascimento com 
normalização do PC no período pós-natal; SZC - síndrome da Zika congênita. 
*Excluídos: perda de seguimento (um caso) e vínculo epidemiológico (um caso). 
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5.2.1 Crianças com SZC 

 

 Doze (92,3%) das 13 crianças com SZC nasceram entre julho de 2016 e janeiro de 2017, 

época em que no Brasil a infecção pelo ZIKV era uma emergência em saúde pública de interesse 

nacional. A criança restante nasceu em maio de 2018 (Figura 7). Dez (76,9%) crianças nasceram a 

termo, oito (61,5%) eram pequenas para idade gestacional e nove (69,2%) eram do sexo masculino. 

O diagnóstico da microcefalia foi feito através da ultrassonografia obstétrica, ainda no período 

intra-uterino em seis (54,5%) das 11 crianças com microcefalia ao nascimento. Uma das duas 

crianças com microcefalia pós-natal apresentou PC normal ao nascimento, mas sua tomografia de 

crânio evidenciava hidrocefalia. Aos dois meses de idade, o PC parou de crescer e evoluiu para 

microcefalia. Aos três meses de idade, esta criança foi a óbito por pneumonia complicada com 

insuficiência respiratória. Sua irmã gêmea, incluída no estudo pelo vínculo epidemiológico, 

manteve-se assintomática com exame neurológico normal e sem microcefalia até o seguimento 

clínico de 24 meses de vida. A outra criança com SZC e microcefalia pós-natal evoluiu com parada 

do crescimento do PC a partir dos 12 meses de vida, mas apresentava atraso do desenvolvimento e 

alterações motoras desde os seis meses de vida.  

As alterações motoras mais comumente encontradas nas crianças com SZC foram: 

tetraparesia espástica e hiperreflexia (13 casos – 100%), hipertonia axial (9 casos – 69,2%) ou 

hipotonia (4 casos – 30,8%). Todas as crianças apresentaram atrasos do desenvolvimento avaliados 

pelo teste de Denver II e nenhuma atingiu os marcos motores recomendados pelo estudo 

multicêntrico da OMS (WHO, 2006). Dez (76,9%) das 13 crianças com SZC desenvolveram 

epilepsia, sendo a idade média do início das crises convulsivas de sete meses (DP = 5,6 meses). 

Basicamente, os tipos de crises foram: focal (8 casos – 80%), espasmo (4 casos – 40%) e focal com 

progressão para tônico-clônica (4 casos – 40%). Oito crianças necessitaram de politerapia com 

drogas anticonvulsivantes para o controle das crises. Todas as crianças apresentaram disfagia em 



55	
	

 

diferentes graus, sendo a alimentação via gastrostomia necessária em três crianças com disfagia 

grave. Oito (72,7%) das 11 crianças evoluíram com baixo peso para idade durante os 24 meses de 

seguimento. As duas crianças não avaliadas, não atingiram a idade de 24 meses até o final deste 

estudo (uma por óbito aos três meses e a outra estava com sete meses de vida em dezembro de 

2018), porém apresentavam baixo peso para idade em suas últimas consultas no serviço. Quatro 

crianças apresentavam artrogripose e três, displasia do desenvolvimento do quadril. As alterações 

oftalmológicas clássicas da SZC foram observadas em cinco (38,5%) crianças, todas com 

comprometimento do nervo óptico (hipoplasia, atrofia ou palidez do disco óptico) e da coriorretina 

(mobilização do pigmento, diminuição do brilho macular ou atrofia). Duas crianças apresentaram 

alteração no exame PEATE, configurando surdez neurossensorial. Todos os ecocardiogramas foram 

normais. Todas as crianças realizaram TC de crânio, e nove complementaram o exame com a RM. 

Os achados de neuroimagem mais frequentes foram: calcificações na região córtico-subcortical (13 

casos – 100%), displasia cortical e ventriculomegalia (11 casos – 84,6%), hipoplasia do corpo 

caloso (9 casos – 69,2%), hipoplasia do tronco e cerebelo (5 casos – 38,5%) (Tabela 5; Figura 8 A, 

B, C e D). 

Tabela 5 - Achados de neuroimagem das 41a crianças com suspeita da SZC 
Achados de 
neuroimagem 

SZC 
(n=13) 

SZC descartada 
(n= 28) 

Total 
(n= 41) 

Microcefalia 
ao nascimento 

(n= 11) 

Microcefalia 
pós-natal 

(n= 2) 

Microcefalia 
ao nascimento 

(n= 8) 

Microcefalia pós-natal 
 

(n= 11) 

Desaceleração 
 do PC  
(n= 9) 

 

   PC Normal 
(n= 8) 

EHI 
(n= 6) 

ECNP 
(n= 2) 

TC 
(n= 1) 

MP 
(n= 2) 

PC Normal 
(n= 9) 

 

Normal 0 0 8 0     1     0      2     9   20 
Calcificações 11 2 0 1     1     1      0     0   16 
  Cortico- 

subcortical 
11 2  0 0     1     1      0     0   15 

  Outros sítios 10 1 0 1    1     1     0     0   14 
Displasia cortical 11 2 0 2    0     0     0     0   15 
Ventriculomegalia 11 2 0 5    0     1     0     0   19 
Hipoplasia do 
corpo caloso 

7 1 0 1    0     0     0     0   9 

Hipoplasia do 
tronco encefálico 

5 0 0 0    0     0     0     0   5 

Hipoplasia do 
cerebelo 

7 0 0 1    0     0     0     0   8 

Outrosb 0 0 0 4    0     0     0     0   4 
adescontando a perda de seguimento e a criança com vínculo epidemiológico que apresentava TC normal; báreas de 
encefalomalácea/gliose. SZC – síndrome da Zika congênita; PC – perímetro cefálico; EHI – encefalopatia hipóxico-
isquêmica; ECNP – encefalopatia crônica não progressiva; TC– toxoplasmose congênita; MP – microcefalia primária 
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Figura 8 - Lactente com diagnóstico de SZC e seus exames de imagem. (A) Lactente com 

microcefalia por SZC; (B) TC de crânio com redução volumétrica difusa do parênquima encefálico, 

calcificações, ventriculomegalia e hipoplasia do cerebelo; (C) RM de crânio com displasia cortical, 

paquigiria e megacisterna magna; (D) desproporção craniofacial moderada na imagem 3D (D).  

SZC - síndrome da Zika congênita; TC – tomografia computadorizada; RM – ressonância 

magnética.  
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5.2.2 Outras crianças referidas com exclusão da SZC 

 

 A média de idade da parada de crescimento do PC nas crianças com microcefalia pós-natal 

sem SZC foi de 5,6 meses (variando de 2 – 16 meses). 

 Todas as seis crianças com encefalopatia hipóxico-isquêmica apresentaram o índice de 

Apgar abaixo de 7 no quinto minuto de vida, associado com evidência ao exame clínico 

neurológico e de neuroimagem compatível com dano cerebral devido à asfixia, a saber: alterações 

motoras (hipotonia axial – 5 casos ou hipertonia – 1 caso; tetraparesia espástica – 4 casos ou flácida 

– 2 casos), atraso do desenvolvimento (todos os casos) e epilepsia (5 casos). TC e RM de crânio 

evidenciaram áreas de encefalomalácea e outras lesões sugestivas de hipóxia. As duas crianças com 

encefalopatia não progressiva de etiologia desconhecida apresentaram alterações motoras (hipotonia 

ou hipertonia axial – 1 caso cada; tetraparesia espástica ou flácida – 1 caso cada), atraso do 

desenvolvimento (todos os casos) e nenhuma desenvolveu epilepsia até o seguimento de 24 meses 

de vida. A TC de crânio evidenciou calcificações em uma criança e na outra criança foi normal. A 

criança com toxoplasmose congênita foi admitida no ambulatório com 22 meses de vida e 

apresentava estrabismo e lesão cicatricial de coriorretinite bilateral (olho direito > olho esquerdo), 

atraso do desenvolvimento, hipotonia global e a TC de crânio evidenciava calcificações grosseiras 

em região cortical, periventricular e subependimal. Aos 22 meses de vida, a sorologia para 

toxoplasmose apresentou títulos de IgM negativo e IgG altamente positivo (2.760 UI/ml). Não foi 

feita na ocasião a sorologia materna pareada, porém a mãe trouxe exame negativo (IgG e IgM) 

realizado no primeiro trimestre da gestação do menor, não sendo tal exame repetido durante o 

período gestacional. As duas crianças com microcefalia primária apresentaram exame clínico e TC 

de crânio normais (Tabela 5).  

 Oito crianças encaminhadas com microcefalia ao nascimento evoluíram com normalização 

da curva do PC desde a primeira visita ao ambulatório, sendo a mediana da idade de admissão deste 
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grupo de três meses (IIQ= 1 - 13). Assim também ocorreu com as nove crianças com parada ou 

desaceleração da velocidade de crescimento do PC, que também evoluíram com a normalização da 

curva desde a primeira visita e não desenvolveram microcefalia pós-natal durante os primeiros 24 

meses de vida. 

 

5.2.3 Investigação laboratorial 

 

 Oito (40%) das vinte crianças referidas com microcefalia ao nascimento realizaram 

investigação laboratorial para o ZIKV durante o período neonatal, sendo todos os testes RT-qPCR 

negativos para o vírus. Uma criança com microcefalia pós-natal e encefalopatia hipóxico-isquêmica 

apresentou RT-qPCR positivo para ZIKV no líquido cefalorraquidiano aos 18 meses de vida. Este 

exame foi solicitado durante o atendimento em um centro de referência para arboviroses devido a 

um episódio de convulsão febril ocorrido na ocasião de uma viagem da criança a Salvador/Bahia, 

na época da epidemia do vírus. Todas as crianças, exceto a com toxoplasmose congênita, 

apresentaram testes sorológicos negativos para toxoplasmose, rubéola, citomegalovirose e HIV.   
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6 DISCUSSÃO 

 

6.1 ESTUDO LONGITUDINAL DE UMA COORTE DE CRIANÇAS NASCIDAS DE MÃES 

COM EXANTEMA DURANTE A GESTAÇÃO NO PERÍODO DA EPIDEMIA DO VÍRUS ZIKA 

NO BRASIL 

 

 Neste estudo, a SZC foi diagnosticada em 26 (24,1%) das 108 crianças nascidas de mães 

com relato de exantema na gestação, das quais 18 (69,2%) apresentavam microcefalia. A 

microcefalia ao nascimento ocorreu em 12 crianças e outras seis evoluíram para microcefalia pós-

natal até os 10 meses de vida, reforçando a importância do seguimento ambulatorial criterioso em 

todas as crianças expostas in utero ao ZIKV, mesmo aquelas assintomáticas ao nascimento. Deve-se 

ressaltar que 14 (53,8%) das crianças com SZC tiveram seu diagnóstico durante o seguimento 

clínico no primeiro ano de vida. Van der Linden e colaboradores (2016) descreveram a ocorrência 

de microcefalia pós-natal no primeiro ano de vida em 11 (84,6%) de 13 crianças com SZC e PC 

normal ao nascimento. 

As oito crianças com SZC e sem microcefalia apresentavam outras alterações características 

da síndrome. A ausência da microcefalia na SZC também foi descrita na literatura. Brasil e 

colaboradores (2016), em um estudo no Rio de Janeiro, encontraram anormalidades sugestivas da 

SZC em 48 (14%) dos RN de 345 mães com exantema, com quatro casos de microcefalia. Nogueira 

e colaboradores (2018) descreveram achados sugestivos da SZC em 15 (28%) das 54 crianças 

nascidas de mães com exantema durante a gestação, sem nenhum caso de microcefalia. 

A Figura 5 mostra que o período de ocorrência de exantema, entre os casos estudados, foi 

consistente com a curva da epidemia de Zika no Brasil (BRASIL, 2017b), com o aumento da 

incidência de exantema materno, alcançando o seu pico máximo na estação chuvosa (novembro de 

2015 a março de 2016), ao que se seguiu uma onda de diagnósticos de SZC alguns meses depois. 

Esta curva correlacionou-se mais claramente com a distribuição dos casos RT-qPCR positivos, mas 
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os casos negativos e os não testados também ocorreram no mesmo período. O agrupamento 

temporal dos casos RT-qPCR negativos com os casos sem	SZC	pode ser decorrente do fato de a 

população e os profissionais de saúde terem sido alertados pelos meios de comunicação e terem 

maior conhecimento dos perigos de uma síndrome exantemática durante a gestação. O agrupamento 

temporal simultâneo dos casos não testados pode ter se devido a infecções pelo ZIKV, assim como 

a outras doenças exantemáticas. 

As características clínicas e sociodemográficas das mães do grupo com infecção materna 

suspeita e sem investigação laboratorial (Grupo3) foram semelhantes àquelas encontradas no grupo 

com infecção materna confirmada (Grupo 1) e no grupo com infecção materna descartada (Grupo 

2), exceto em relação à residência	em	aglomerados subnormais, mais frequente nos Grupos 1 e 2 

(p=0,008). As mães do Grupo 3 não realizaram o exame para ZIKV por diversas razões, sendo as 

principais: (1) a não solicitação do RT-qPCR por parte do médico; (2) o desconhecimento do estado 

de gravidez (principalmente as que apresentaram o exantema no início do primeiro trimestre); (3) a 

realização do exame fora do período preconizado pelo MS. Ademais, a baixa condição 

socioeconômica da maior parte das famílias pode ter contribuído para a baixa adesão às consultas 

do pré-natal e para a dificuldade ou impossibilidade de procurar um pronto-socorro durante a fase 

do exantema (SNYDER et al., 2017; CARVALHO et al., 2019). 

A frequência de SZC no Grupo 3 (33,3%) e no Grupo 1 (30,2%) também foi semelhante. Não 

houve caso de SZC no Grupo 2 (RT-qPCR negativo). Este fato reforça a importância de se fazer o 

teste no período recomendado pelo MS em todas as gestantes com exantema. Por outro lado, 30 

(69,8%) das crianças nascidas de mães comprovadamente infectadas pelo ZIKV na gestação (Grupo 

1) não apresentaram sintomas da SZC durante o acompanhamento até os 18 meses de idade. No 

entanto, toda criança exposta ao ZIKV durante a gestação deve ser criteriosamente acompanhada, a 

fim de detectar as anormalidades que possam aparecer tardiamente. 

A ocorrência do exantema materno no primeiro trimestre da gestação foi descrita em 18 
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(69,2%) das crianças com SZC estudadas. Este fato demonstra que a ocorrência precoce do 

exantema materno está associada a um prognóstico mais grave nas crianças. Neste estudo 

constatou-se que a chance de uma criança com exantema materno no primeiro trimestre da gestação 

apresentar SZC foi 10 vezes superior à chance das mães com exantema materno nos outros 

períodos. Além disso, também foi observado que as alterações neurológicas mais graves e a 

artrogripose estavam associadas à ocorrência do exantema no primeiro trimestre da gestação. No 

estudo de Meneses e colaboradores (2017), o exantema materno no primeiro trimestre da gestação 

foi descrito em 47 (54%) das 87 crianças com SZC. Ademais, Hoen e colaboradores (2018) 

analisaram o surto de infecção pelo ZIKV nas possessões francesas nas Américas (Guiana Francesa, 

Guadalupe e Martinica) e descreveram que o risco da SZC nas crianças foi de 6,9%, 1,2% e 0,9%, 

quando a infecção materna ocorreu no primeiro, segundo e terceiro trimestres, respectivamente. 

Neste estudo a presença da microcefalia foi um fator determinante para a gravidade das 

manifestações neurológicas, estando significativamente associada à maior frequência de epilepsia. 

A ocorrência de epilepsia nas crianças com SZC foi de 69,2%, corroborando outros relatos na 

literatura, que referem frequência de 67% (VAN DER LINDEN et al., 2018) e de 54% (PESSOA et 

al., 2018). Todas as crianças com SZC mantiveram atraso no desenvolvimento e anormalidades 

neurossensoriais ou motoras até aos 18 meses de vida, demonstrando o efeito devastador da 

infecção viral no sistema nervoso central. Alves e colaboradores (2018), em um estudo em 

Pernambuco, observaram resultados semelhantes com grave prejuízo no desenvolvimento 

neuropsicomotor de 24 crianças com microcefalia e SZC durante o segundo ano de vida, mesmo 

com as terapias de suporte. 

Havia lesões oculares, entre as quais alterações do nervo óptico e coriorretinianas, em 12 

(46,2%) dos 26 casos de SZC do nosso estudo. Tais lesões foram detectadas no primeiro ano de 

vida e, de forma semelhante às neurológicas, não se modificaram durante o seguimento. Resultados 

semelhantes foram observados por Zin e colaboradores (2017), que também descreveram 
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anormalidades oculares em crianças sem comprometimento do SNC, fato não encontrado em nosso 

estudo. 

Outro resultado importante deste estudo foi a elevada frequência (92,3%) da disfagia e a sua 

persistência em diferentes graus de intensidade, comprometendo o ganho ponderal das crianças e 

aumentando os casos de baixo peso para idade durante o seguimento clínico entre 12 e 18 meses. 

Achados semelhantes foram observados por França e colaboradores (2018), quando compararam o 

peso de crianças com SZC e microcefalia aos 20 meses de vida com o peso de crianças sem SZC 

com a mesma idade. Esses autores observaram ganho ponderal insuficiente no grupo acometido 

pela síndrome, sendo esta diferença significativa. 

O seguimento clínico entre 12 e 18 meses de vida das crianças sem SZC dos Grupos 1e 3 não 

detectou casos novos da síndrome. No entanto, como o espectro clínico e o real impacto da infecção 

pelo ZIKV não são completamente conhecidos, estudos a longo prazo são necessários para elucidar 

a questão, inclusive quanto ao diagnóstico de formas clínicas menos agressivas da SZC. 

Outro ponto de relevância é o exame de neuroimagem. Quando realizado precocemente, pode 

contribuir para a avaliação das anormalidades do SNC, além de auxiliar o diagnóstico da SZC e a 

avaliação do prognóstico das crianças afetadas. No presente estudo, os achados de neuroimagem 

foram semelhantes aos encontrados em outros estudos de crianças com SZC e extremamente 

relevantes para o diagnóstico da SZC nas crianças do grupo com infecção materna suspeita sem 

comprovação laboratorial (Grupo 3) (ARAGÃO et al., 2016; VAN DER LINDEN et al., 2016; 

MENESES et al., 2017; SANZ CORTES et al., 2018). 

Este estudo apresenta algumas limitações. O baixo nível socioeconômico da maioria dos 

participantes prejudicou a adesão aos exames e às consultas necessários para o seguimento. 

Consequentemente, alguns resultados podem ser superestimados nas famílias com melhores 

condições sociais, em virtude da melhor adesão à pesquisa. No entanto, como não houve diferença 

entre os níveis socioeconômicos nos grupos estudados, esta limitação provavelmente não teve 
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grande impacto na comparação dos dados. Outro fato que vale ser ressaltado é que a infecção pelo 

ZIKV pode ser assintomática ou subclínica de 50 a 73% dos casos (MITCHELL et al., 2019). Por 

conseguinte, não foi possível avaliar crianças expostas ao ZIKV na vida intrauterina quando suas 

mães não apresentaram exantema na gestação. Além disso, o grupo de participantes não testados 

pode ter incluído não só infecções por ZIKV, mas também outras doenças exantemáticas causadas 

por outros agentes etiológicos, ocorrendo simultaneamente no mesmo período de tempo 

(CARVALHO et al., 2019). O número maior de casos graves de SZC no Grupo 3 pode ter se devido 

a um viés de seleção, pois as mães foram encaminhadas ao serviço após a detecção de alterações 

sugestivas da SZC nas suas crianças. É possível que as crianças nascidas de mães que tiveram 

exantema não investigado no primeiro trimestre e que não evoluíram para SZC possam não ter sido 

encaminhadas para atendimento. 

Apesar da infecção pelo ZIKV ter saído do status de emergência em saúde pública de 

interesse nacional em maio de 2017 (BRASIL, 2017b), é possível que o grande número de crianças 

diagnosticadas com SZC constitua apenas o início de uma endemia ainda pouco conhecida, que 

requer observação criteriosa. A diminuição do número de casos de ZIKV no momento pode reduzir 

o valor preditivo positivo do teste RT-qPCR, mas o valor preditivo negativo continua alto. Logo, é 

de suma importância a realização deste teste nas gestantes com exantema para o diagnóstico preciso 

e para monitorar a possibilidade de ocorrência da SZC nas crianças. Vale ressaltar a necessidade de 

se desenvolver testes sorológicos de triagem durante os períodos pré-natal e neonatal para facilitar a 

investigação clínica e a vigilância. Há pesquisadores que concentram esforços nesta tarefa 

(BALMASEDA et al., 2018; KOISHI et al., 2018). 

Este estudo conclui que crianças nascidas de mães que apresentaram exantema durante a 

gestação devem ser monitorizadas além do nascimento, ainda que nasçam assintomáticas. O 

seguimento cauteloso destas crianças é capaz de identificar potenciais deficiências indicativas de 

uma intervenção precoce, oferecendo às crianças e suas mães acesso a cuidados hospitalares e 
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terapêuticos e proporcionando melhor qualidade de vida para elas e suas famílias, que muitas vezes 

sobrevivem em condições adversas. As crianças que foram objeto deste estudo continuam em 

acompanhamento no ambulatório de Infectologia Pediátrica da unidade participante do estudo, para 

avaliação de outros desfechos neurológicos, incluindo aqueles relacionados ao desenvolvimento 

cognitivo e da linguagem.  

 

6.2 ESTUDO LONGITUDINAL EM CRIANÇAS COM SUSPEITA DA SZC CUJAS MÃES NÃO 

REFERIRAM EXANTEMA NA GESTAÇÃO  

 

 Neste estudo, observamos que 13 (30%) das 43 crianças encaminhadas por suspeita da SZC e 

cujas mães não apresentavam exantema na gestação, foram diagnosticadas com a síndrome de 

acordo com os achados clínicos e radiológicos. A dificuldade da confirmação laboratorial torna-se 

um desafio na prática clínica diária, especialmente nos casos em que a infecção primária é 

assintomática. Carvalho e colaboradores (2018) observaram, em um estudo retrospectivo, que 

apenas 2% dos 538 casos de SZC suspeitos puderam fazer a investigação laboratorial etiológica, 

além de relatarem uma frequência de 16% de crianças com SZC, cujas mães não apresentaram 

sintomatologia na gestação. A dificuldade do diagnóstico laboratorial da SZC também foi relatada 

por outros autores (ARAGÃO et al., 2016; FRANÇA et al., 2018), valorizando a importância de 

uma meticulosa investigação clínica nestes casos, a fim de se excluir outras causas de microcefalia 

e/ou outras anormalidades neurológicas. Estes autores também reforçaram a necessidade de testes 

de triagem para infecção pelo ZIKV com maior acurácia.  

 As crianças com SZC descritas neste estudo apresentaram características clínicas e 

radiológicas semelhantes àquelas cujas mães tiveram sintomas na gestação (Estudo 1) e que 

puderam confirmar a infecção pelo ZIKV (MENESES et al., 2017; NOGUEIRA et al., 2017; 

ALVES et al., 2018). Metade das crianças com SZC nasceu pequena para idade gestacional, o que 
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sugere um crescimento intra-uterino diminuído devido ao dano inflamatório placentário causado 

pelo vírus. A ação da placenta na fisiopatogenia da transmissão vertical do ZIKV pode explicar a 

apresentação clínica diferente dos gêmeos dizigóticos deste estudo: o menino foi diagnosticado 

como SZC, enquanto sua irmã gêmea era assintomática durante o seguimento clínico dos primeiros 

24 meses de vida. Van der Linden e colaboradores (2017) descrevem dois casos de exposição ao 

ZIKV em gestações gemelares dizigóticas onde apenas um dos irmãos foi diagnosticado com a 

SZC. Há necessidade de estudos mais detalhados sobre o papel da placenta e os seus mecanismos 

protetores e facilitadores à infecção pelo ZIKV para entender os desfechos diferentes nos fetos.  

 A gravidade da apresentação clínica nas crianças com SZC sugere que a infecção tenha 

ocorrido no primeiro trimestre da gestação, visto que é a época em que se associa o pior 

prognóstico. No primeiro estudo desta tese, as crianças com alterações neurológicas mais graves 

estavam associadas à ocorrência do exantema no primeiro trimestre da gestação, além de a maioria 

dos casos de SZC terem ocorrido no primeiro trimestre (vide 5.1). Sanz Cortez e colaboradores 

(2018) também descreveram uma alta frequência (88,9%) de apresentações graves da SZC em 

crianças cujas mães apresentaram a infecção no primeiro trimestre da gestação. Em um estudo 

recente sobre os fatores de risco para o desenvolvimento da SZC, Lima e colaboradores (2019) 

observaram que apenas a sintomatologia precoce na gestação apresentou associação com a forma 

congênita. Outros fatores como idade materna, renda per capita, número de gestações anteriores, 

idade do início do pré-natal, tabagismo e etilismo maternos, coinfecções e presença de IgG reagente 

para dengue não obtiveram significância na amostra estudada.  

 Todas as crianças com SZC descritas neste estudo apresentaram microcefalia, sendo dois 

casos de evolução pós-natal (diagnóstico aos 2 e 12 meses de vida), reforçando a importância do 

seguimento clínico para detecção precoce das anormalidades e encaminhamento para estimulação 

multiprofissional. Nos primeiros 24 meses de vida, todas as 11 crianças com SZC avaliadas 

apresentaram atraso global do desenvolvimento, além de persistirem com graves alterações 
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motoras, mesmo com a estimulação precoce, sendo o manejo desses casos um grande desafio para 

os profissionais de saúde. Outra característica observada nas crianças com SZC foi a disfagia, 

presente em diferentes graus, sendo um fator colaborador para o baixo peso observado durante o 

seguimento de 73% dos casos. Além da desnutrição, a disfagia é um fator de risco para 

broncoaspiração, infecções respiratórias e hospitalização frequente. Assim, com descrito no estudo 

anterior (ver 5.1), houve alta frequência da epilepsia (75%), corroborando outros autores (PESSOA 

et al., 2018; VAN DER LINDEN et al., 2018). 

 Nós avaliamos uma criança com SZC nascida em maio de 2018, após o período da 

Emergência em Saúde Pública no Brasil, ressaltando que ainda há circulação viral e o risco de uma 

nova epidemia desta doença debilitante deve manter os profissionais de saúde em alerta. De acordo 

com o Boletim Epidemiológico do MS, de janeiro a março do corrente ano foram registrados 270 

casos prováveis de infecção pelo ZIKV em gestantes, sendo 50 confirmados pelo Sinan-NET. Em 

relação ao ano de 2018, 88 casos foram confirmados por critérios clínico-epidemiológico ou 

laboratorial (BRASIL 2019b). No acumulativo de casos de SZC notificados desde o início da 

epidemia até o final de 2018, observou-se que 460 (13,8%) dos 3.332 casos notificados ocorreram 

no ano de 2018 (BRASIL 2019a). Foi descrito também um número considerável (40%; 17 de 43 

casos) de crianças encaminhadas por desaceleração do crescimento do PC ou por microcefalia ao 

nascimento que evoluiu com normalização da curva de crescimento do PC, mantendo padrões de 

normocefalia durante os primeiros 24 meses de vida, além de exame neurológico e neuroimagem 

normais, sendo excluído o diagnóstico da SZC. A figura 7 mostrou que estas crianças foram 

encaminhadas apenas durante o período da epidemia do ZIKV, quando era maior o agrupamento 

temporal dos casos positivos para a síndrome e onde havia uma preocupação maior com os valores 

do PC. Outras causas de microcefalia também foram encaminhadas ao nosso ambulatório e a SZC 

foi excluída após a avaliação clínica e os exames complementares. Nestas crianças, havia uma 

patologia de base responsável e as crianças permaneceram com microcefalia durante os 24 meses de 



67	
	

 

seguimento. Com isso, ressaltamos a importância da SZC no diagnóstico diferencial das 

microcefalias na primeira infância.  

 Os exames de neuroimagem (TC e RM de crânio) foram importantes ferramentas para a 

elucidação do diagnóstico da SZC nas crianças com suspeita clínica da síndrome. Na tabela 5, 

observamos que as crianças com SZC apresentaram achados típicos da síndrome descritos em 

outros estudos (ARAGÃO et al., 2016; MENESES et al., 2016; VAN DER LINDEN et al, 2016; 

SANZ CORTES et al., 2018). As calcificações córtico-subcorticais, a atrofia e a displasia cortical e 

a ventriculomegalia estavam presentes em todas as crianças com SZC descritas, justificando seus 

comprometimentos neurológicos. Nas outras crianças encaminhadas em que a síndrome foi 

excluída, não foram observadas alterações comumente encontradas na SZC.  

 A principal limitação deste estudo foi a dificuldade em se fazer o diagnóstico laboratorial da 

infecção aguda pelo ZIKV quando não há sintomatologia nas gestantes. Além disso, como já 

relatado no estudo anterior, cuja população é procedente do mesmo contexto social, a baixa 

condição socioeconômica familiar prejudicou a adesão às consultas de pré-natal, ao seguimento 

clínico da criança e aos exames complementares. Apenas seis das 13 crianças com SZC tiveram o 

diagnóstico de microcefalia ainda no período intrauterino, uma vez que não foram realizadas as 

ultrassonografias obstétricas morfológicas conforme preconizado durante a gestação nas mães das 

outras sete crianças com SZC. A criança com toxoplasmose congênita foi diagnosticada próximo 

dos dois anos de idade, o que não permitiu o tratamento em tempo apropriado. Como o espectro 

clínico da forma congênita do ZIKV ainda não está totalmente estabelecido, não foram avaliadas as 

crianças que não preencheram os critérios de diagnóstico estabelecidos pelo Ministério da Saúde. 

Estudos de seguimento em longo prazo podem oferecer ferramentas importantes para uma melhor 

abordagem clínica. As crianças com diagnóstico de encefalopatia crônica não progressiva de 

etiologia indeterminada continuam em investigação para outras causas de paralisia cerebral. Seis 

crianças com microcefalia ao nascimento fizeram o RT-qPCR para ZIKV no período neonatal e o 
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resultado foi negativo em todas, o que não exclui a infecção, visto que o exame foi realizado após o 

período de maior possibilidade de detecção viral. Este fato reforça a necessidade de se desenvolver 

testes sorológicos de triagem durante os períodos pré-natal e neonatal para facilitar a investigação 

clínica e a vigilância. 

 Este estudo reforça a importância da SZC como parte do grupo das doenças infecciosas 

congênitas, além de ser sempre lembrada no diagnóstico diferencial das microcefalias na primeira 

infância (ao nascimento ou pós-natal). A monitorização cuidadosa do PC, a observação dos marcos 

do desenvolvimento na primeira infância e o exame clínico rigoroso, juntamente com os exames de 

neuroimagem, são ferramentas que podem auxiliar a suspeita clínica quando não houver uma 

investigação laboratorial adequada para a infecção pelo ZIKV. O diagnóstico precoce auxilia no 

melhor suporte para as crianças e as suas famílias, visando a redução da morbimortalidade da 

população acometida.  
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7 CONCLUSÕES 

 

7.1 ESTUDO LONGITUDINAL DE UMA COORTE DE CRIANÇAS NASCIDAS DE MÃES 

COM EXANTEMA DURANTE A GESTAÇÃO NO PERÍODO DA EPIDEMIA DO VÍRUS ZIKA 

NO BRASIL  

 

1. O diagnóstico da SZC foi realizado em 46,2% das crianças ao nascimento, os outros 

53,8% dos casos de SZC foram diagnosticados durante o seguimento ambulatorial 

nos primeiros 10 meses de vida, o que reforça a importância do seguimento clínico 

criterioso para o diagnóstico da síndrome em todas as crianças expostas in utero ao 

ZIKV, mesmo aquelas assintomáticas ao nascimento.  

2. A microcefalia foi observada em 69,2% das crianças com SZC nascidas de mães 

com relato de exantema na gestação no período do estudo. A chance de uma criança 

com microcefalia ao nascer ter SZC foi 16 vezes superior à das crianças sem 

microcefalia ao nascer.  

3. A ocorrência precoce do exantema materno foi associada a um prognóstico mais 

grave nas crianças. Neste estudo constatou-se que a chance de uma criança com 

exantema materno no primeiro trimestre da gestação apresentar SZC foi 10 vezes 

superior à chance das mães com exantema materno nos outros períodos. Além disso, 

também foi observado que as alterações neurológicas mais graves e a presença de 

artrogripose estavam associadas à ocorrência do exantema no primeiro trimestre da 

gestação.  

4. A presença da microcefalia foi um fator determinante para a gravidade das 

manifestações neurológicas, estando significativamente associada à maior frequência 

de epilepsia: a chance de uma criança com microcefalia apresentar exame 
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neurológico com alteração grave (isto é, com epilepsia) foi 15 vezes superior à 

mesma chance entre aquelas sem microcefalia.  

5. Todas as crianças com SZC mantiveram atraso no desenvolvimento e anormalidades 

neurossensoriais ou motoras até aos 18 meses de vida, demonstrando o efeito 

devastador da infecção viral no sistema nervoso central. As lesões oculares, entre as 

quais alterações do nervo óptico e coriorretinianas, ocorreram em 46,2% dos casos 

de SZC e, de forma semelhante às neurológicas, não se modificaram durante o 

seguimento clínico das crianças. 

6. A frequência elevada de disfagia (92,3%) nos casos de SZC e a sua persistência em 

diferentes graus de intensidade, comprometeu o ganho ponderal das crianças, além 

de aumentar os casos de baixo peso para idade durante o seguimento clínico. 

7. O teste RT-qPCR realizado no período recomendado pelo Ministério da Saúde 

apresentou elevado valor preditivo negativo: não houve caso de SZC nas crianças 

cujas mães apresentaram exantema durante a gestação e o teste foi negativo. Por 

outro lado, 69,8% das crianças nascidas de mães comprovadamente infectadas pelo 

ZIKV na gestação (teste RT-qPCR positivo) também não apresentaram sintomas da 

SZC durante o acompanhamento até os 18 meses de idade. No entanto, como o 

espectro clínico e o real impacto da infecção pelo ZIKV não são completamente 

conhecidos, toda criança exposta ao ZIKV durante a gestação deve ser 

criteriosamente acompanhada em estudos em longo prazo, a fim de detectar as 

anormalidades que possam aparecer tardiamente.  
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7.2 ESTUDO LONGITUDINAL EM CRIANÇAS COM SUSPEITA DA SZC CUJAS MÃES NÃO 

REFERIRAM EXANTEMA NA GESTAÇÃO  

 

1. As crianças com SZC nascidas de mães assintomáticas durante a gestação 

apresentaram características clínicas e radiológicas semelhantes àquelas cujas mães 

tiveram exantema e que tiveram a oportunidade de confirmar a infecção pelo ZIKV. 

2. Trinta por cento das crianças encaminhadas por suspeita da SZC e cujas mães não 

apresentavam exantema na gestação foram diagnosticadas com a síndrome de acordo 

com os achados clínicos e radiológicos, sendo os exames de neuroimagem 

ferramentas fundamentais para elucidação do diagnóstico.   

3. A dificuldade do diagnóstico laboratorial da SZC quando não há relato de 

sintomatologia materna durante a gestação, valoriza a importância de uma 

investigação clínica meticulosa e chama a atenção para a necessidade de se 

desenvolver testes de triagem para infecção pelo ZIKV com maior acurácia. 

4. A SZC deve ser incluída no grupo das doenças infecciosas congênitas, além de ser 

sempre lembrada no diagnóstico diferencial das microcefalias na primeira infância 

(ao nascimento ou pós-natal). 
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9 APÊNDICES 

9.1TERMOS DE CONSENTIMENTO E ASSENTIMENTO 

 
Termo de consentimento livre e esclarecido para maiores de 18 anos de idade 

 
Pesquisadora responsável: Profa. Claudete A. Araújo Cardoso 
Instituição a que pertence a pesquisadora responsável: Faculdade de Medicina-UFF 
Telefones para contato: (21) 3674-7282 e (21) 99497-2575. 
 

                Identificação da participante da pesquisa (iniciais do nome): ____________________ 
Idade: ______anos      ou ________meses      R.G. ______________________________ 
Responsável legal (quando for o caso): ________________________________________ 
R.G. responsável legal: _____________________________________________________ 

A Sra. está sendo convidada a participar do projeto de pesquisa “Estudo clínico e 
epidemiológico de crianças expostas ao vírus Zika durante o período gestacional: 
estudo prospectivo de coorte”, de responsabilidade da pesquisadora Profa. Claudete A. 
Araújo Cardoso.  

O objetivo deste documento é fornecer informações sobre esta pesquisa. Aqui está 
explicado em detalhes, como o estudo será feito. Sua participação neste trabalho é voluntária. 
Isto quer dizer que você pode ou não querer participar, ou se concordar, poderá desistir de 
participar a qualquer hora. Se quiser participar desta pesquisa, vamos pedir que você assine 
duas vias deste documento, uma delas ficará guardada com a gente e a outra com você. 

A infecção pelo vírus da Zika vem causando doenças em muitas pessoas em nosso 
País e na nossa comunidade. O vírus chega no corpo da gente pela picada do mosquito 
Aedes aegypti. A doença pode causar nas pessoas febre, dor nas articulações e manchas 
pelo corpo que podem coçar. A doença se cura sozinha, e geralmente não causa prejuízos 
para a gente. O problema aparece quando a infecção pelo Zika ocorre durante a gravidez, 
podendo o vírus passar para o bebê ainda dentro da barriga da mãe, com aparecimento de 
problemas no cérebro em formação do bebê.  

O objetivo desse estudo é acompanhar as crianças que nasceram de mães que 
apresentaram manchas na pele durante a gestação, que tiveram ou não o vírus Zika, assim 
como as crianças que nasceram com microcefalia mas que a mãe não teve manchas na pele, 
seguindo essas crianças nos primeiros três anos de vida para ver o seu desenvolvimento, e 
se elas terão alguma alteração clínica que seja da infecção pelo vírus Zika ou de outras 
doenças infecciosas.  

A Sra. foi convidada a participar deste estudo porque tem um filho com microcefalia e/ou 
porque apresentou manchas na pele durante a gravidez ou alguma suspeita de infecção pelo 
vírus Zika durante a gravidez. A sua participação no trabalho será importante, mesmo se você 
não teve manchas na pele durante a gravidez e ainda assim teve um bebê com microcefalia.  

Independente de a Sra concordar ou não em participar do estudo e autorizar a coleta de 
dados do seu prontuário médico e de seu filho (a), ele (a) continuará sendo acompanhado 
pelo Ambulatório de Infectologia Pediátrica do Hospital Universitário Antônio Pedro. Ou seja, o 
atendimento do seu filho(a) não será prejudicado caso você não autorize a participação dele 
(a) no estudo. 
 
Rubrica do pesquisador: __________________ 
Rubrica da paciente (ou seu responsável legal): __________________ 
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Ele (Ela) será acompanhado (a) por uma equipe de profissionais de saúde que inclui: 
pediatras, neurologista, oftalmologista, otorrinolaringologista e cardiologista. Ele (Ela) vai 
continuar o acompanhamento de rotina no posto de saúde sem nenhum problema. 

Independentemente de você ter tido ou não a infecção pelo vírus Zika, o seu bebê será 
acompanhado pela equipe médica durante um período de três anos depois do nascimento. 
Nos primeiros seis meses de vida, o pediatra vai ver o seu filho uma vez por mês, e entre 6-
12 meses as consultas serão a cada três meses. Do segundo ao terceiro ano de vida a 
criança será vista pelo pediatra a cada seis meses. O neurologista verá o seu filho três vezes 
no primeiro ano de vida e a cada seis meses dos dois aos três anos de idade.    

Na primeira consulta, o seu bebê será submetido a exame clínico de rotina, feito pelos 
médicos pediatras, com medida do tamanho da cabecinha. Os médicos que acompanham a 
criança pediram alguns testes de laboratório para fazer o diagnóstico de infecções que podem 
causar problemas parecidos com aqueles causados pelo vírus Zika. Esses exames são 
pedidos de rotina pelo médico que acompanha a criança no serviço independentemente de 
ela participar ou não da pesquisa.  

Esses exames serão recuperados do prontuário médico e incluem exames de sangue 
feitos no pré-natal e exame específico para a pesquisa do vírus Zika (PCR para ZIKV). Esses 
testes de laboratório já foram pedidos de rotina pelos médicos assistentes do serviço, 
portanto já estão no prontuário médico da criança. A consulta ao prontuário médico será feita 
na hora em que a criança começar a participar do estudo e depois, para ver os resultados de 
exames pedidos pelos especialistas e para recuperar algum exame que não estava pronto na 
época em que vocês chegaram no serviço. A equipe do estudo precisa coletar algumas 
informações sobre você, como por exemplo sua idade e o seu pré-natal. Para isso vamos 
precisar conversar para preencher um questionário por meio de uma entrevista com a 
senhora. 

Durante todo o tempo da pesquisa vai ser mantido segredo sobre a sua identidade e de 
seu bebê, ou seja, vocês não serão reconhecidos pelos seus nomes na pesquisa. Isso é 
importante porque os seus direitos devem ser respeitados.  

Você vai saber dos resultados de seus exames e de seu (sua) filho (a) feitos 
rotineiramente pelo médico do serviço e vai receber orientações sobre esses resultados. A 
pesquisadora responsável pelo estudo deve ficar sabendo caso você tenha algum problema 
com o acompanhamento clínico da sua criança. Se for o caso, o Comitê de Ética em pesquisa 
também será comunicado. 

Esses procedimentos são parte da rotina de atendimento e serão feitos no seu bebê 
com suspeita de Zika, mesmo que você não esteja participando do estudo. Você pode se 
perguntar então qual é a razão de participar desse estudo, se não há diferença entre 
participar ou não? A diferença é que, ao concordar em participar, você nos autoriza a usaros 
resultados dos seus exames, do seu bebê e dados do seu prontuário médico e do seu bebê, 
para realização de estudos científicos, para a gente conhecer melhor essa doença e um jeito 
melhor de cuidarmos de outros pacientes com o mesmo problema. 

Participar desse estudo não aumenta riscos ou benefícios para você ou para o seu 
bebê, pois participar ou não, não muda a forma como você ou seu bebê serão acompanhados 
nesta instituição. Ainda, nós mantemos o compromisso de tornar público os resultados desta 
pesquisa científica.   

A sua participação nesta pesquisa pode nos ajudar saber como será o desenvolvimento 
das crianças nascidas de mães que tiveram manchas na pele durante a gravidez e tiveram 
infecção pelo vírus Zika.  

 
Rubrica do pesquisador: __________________ 
Rubrica da paciente (ou seu responsável legal): __________________ 
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Portanto, a partir dos resultados deste trabalho, a gente vai conseguir acompanhar 
melhor as crianças nascidas de mães que tiveram o vírus Zika.Antes de você começar a 
participar do estudo e caso queira, terá a oportunidade donversar com a assistente social do 
serviço para falar com ela sobre as suas dúvidas e os seus anseios em relação à saúde da 
sua criança. Você também terá liberdade para tratar desses assuntos com a Dra Claudete A. 
Araújo Cardoso, que estará no ambulatório durante as consultas e também poderá ser 
contactada pelo telefone (21) 99497-2575. 

Você não precisará pagar para fazer parte do estudo, e também não receberá 
remuneração por participar.  

As informações que esse estudo pode nos dar poderão ser utilizadas em estudos no 
futuro. Em caso de surgimento de outro estudo no futuro, nós vamos pedir uma nova 
permissão ao Comitê de Ética em Pesquisa e vamos chamar você novamente para convidá-la 
para participar do novo estudo. Caso você concorde, deverá assinar um novo termo de 
consentimento para a nova pesquisa.  

Em caso de problemas causados pela sua participação no projeto de pesquisa, você 
terá direito de assistência total gratuita como participante da pesquisa, além do direito à 
indenização, garantidos pela pesquisadora responsável pelo estudo. 

Se você tiver qualquer dúvida sobre esta pesquisa, poderá entrar em contato com a 
pesquisadora responsável, a Profa. Claudete A. Araújo Cardoso, no Laboratório Multiusuário 
de Apoio à Pesquisa em Nefrologia e Ciências Médicas da Universidade Federal Fluminense 
(LAMAP-UFF), pelos telefones (21) 3674-7282 e (21) 99497-2575, a fim de esclarecer as 
suas questões.  

Outra forma de contato para falar das suas dúvidas é através do Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade Federal Fluminense, situado à Rua Marquês de Paraná, 303, 
quarto andar, prédio anexo ao HUAP. O Comitê de Ética em Pesquisa é um comitê formado 
por um grupo de vários profissionais que se reúne para avaliar os projetos e garantir que os 
mesmos não trazem nenhum dano aos participantes das pesquisas. O seu horário de 
funcionamento é nas terças e quintas de 10 a 16 horas, e o contato pode ser pessoal ou pelo 
telefone (21) 2629-9189. 
Você deverá rubricar todas as folhas do termo de consentimento livre e esclarecido, apondo a 
sua assinatura na última página do referido termo. A pesquisadora responsável pelo estudo 
deverá, da mesma forma, rubricar todas as folhas do termo de consentimento livre e 
esclarecido, apondo a sua assinatura na última página do documento. 
 
Eu,________________________________________________, RG nº_______________, 
declaro ter sido informada e concordo em participar, como voluntária, do projeto de pesquisa 
acima descrito. 
Niterói, _____ de ___________ de________ . 
Nome e assinatura do paciente ou seu responsável legal  
______________________________________________________________________ 
Testemunha  
________________________________________________________________________ 
Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento 
________________________________________________________________________ 
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Termo de consentimento livre e esclarecido para o responsável pelas gestantes 
menores de 18 anos de idade 

 
Pesquisadora responsável: Profa. Claudete A. Araújo Cardoso 
Instituição a que pertence a pesquisadora responsável: Faculdade de Medicina-UFF 
Telefones para contato: (21) 3674-7282 e (21) 99497-2575. 

                 Identificação da participante da pesquisa (iniciais do nome): _________ 
Idade: _____________ anos                        R.G. __________________________ 
Responsável legal (quando for o caso): ______________________________________ 
R.G. responsável legal: _________________________ 

A menor de idade cujo (a) responsável legal é você está sendo convidada a participar 
do projeto de pesquisa “Estudo clínico e epidemiológico de crianças expostas ao vírus 
Zika durante o período gestacional: estudo prospectivo de coorte”, de responsabilidade 
da pesquisadora Profa. Claudete A. Araújo Cardoso.  

O objetivo deste documento é fornecer informações sobre essa pesquisa. Aqui está 
explicado em detalhes, como o estudo será feito. A participação da menor de idade neste 
trabalho é voluntária. Isto quer dizer que ela pode ou não querer participar, ou se concordar, 
ela poderá desistir de participar a qualquer hora. Se a adolescente quiser participar desta 
pesquisa, vamos pedir que você assine duas vias deste documento, uma delas ficará 
guardada com a gente e a outra com você. A sua filha também assinará o termo de 
assentimento concordando com a participação na pesquisa.   

A infecção pelo vírus da Zika vem causando doenças em muitas pessoas em nosso país 
e na nossa comunidade. O vírus chega no corpo da gente pela picada do mosquito Aedes 
aegypti. A doença pode causar nas pessoas febre, dor nas articulações e manchas pelo corpo 
que podem coçar. A doença se cura sozinha, e geralmente não causa prejuízos para a gente. 
O problema aparece quando a infecção pelo zika ocorre durante a gravidez, podendo o vírus 
passar para o bebê ainda dentro da barriga da mãe, com aparecimento de problemas no 
cérebro em formação do bebê.  

O objetivo desse estudo é acompanhar as crianças que nasceram de mães que 
apresentaram manchas na pele durante a gestação, que tiveram ou não o vírus Zika, assim 
como as crianças que nasceram com microcefalia mas que a mãe não teve manchas na pele, 
seguindo essas crianças nos primeiros três anos de vida para ver o seu desenvolvimento, e 
se elas terão alguma alteração clínica que seja da infecção pelo vírus Zika ou de outras 
doenças infecciosas.  

A menor de idade foi convidada a participar deste estudo porque tem um filho com 
microcefalia e/ou porque apresentou manchas na pele durante a gravidez ou alguma suspeita 
de infecção pelo vírus Zika durante a gravidez. A participação dela no trabalho será 
importante, mesmo se ela não teve manchas na pele durante a gravidez e ainda assim teve 
um bebê com microcefalia. 

 
Rubrica do pesquisador: __________________ 
Rubrica da paciente (ou seu responsável legal): __________________ 
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Independente de você, como responsável legal, concordar ou não que a mãe da criança 
participe do estudo e autorizar a coleta de dados do seu prontuário médico e da criança, ela 
continuará sendo acompanhada pelo Ambulatório de Infectologia Pediátrica do Hospital 
Universitário Antônio Pedro. Ou seja, o atendimento da criança não será prejudicado caso 
você não autorize a participação dele (a) no estudo. A criança será acompanhada por uma 
equipe de profissionais de saúde que inclui: pediatras, neurologista, oftalmologista, 
otorrinolaringologista e cardiologista. 

Independentemente de sua filha ter tido ou não a infecção pelo vírus Zika, o bebê dela 
será acompanhado pelaequipe médica durante um período de três anos depois do 
nascimento. Ele vai continuar o acompanhamento de rotina no posto de saúde sem nenhum 
problema. 

Nos primeiros seis meses de vida, o pediatra vai ver o bebê de sua filha uma vez por 
mês, e entre 6-12 meses as consultas serão a cada três meses.  

Do segundo ao terceiro ano de vida a criança será vista pelo pediatra a cada seis 
meses. O neurologista verá o bebê de sua filha três vezes no primeiro ano de vida e a cada 
seis meses dos dois aos três anos de idade.    

Na primeira consulta, o bebê de sua filha será submetido a exame clínico de rotina, feito 
pelos médicos pediatras, com medida do tamanho da cabecinha. Os médicos que 
acompanham a criança pediram alguns testes de laboratório para fazer o diagnóstico de 
infecções que podem causar problemas parecidos com aqueles causados pelo vírus Zika. 
Esses exames são pedidos de rotina pelo médico que acompanha a criança no serviço 
independentemente de ela participar ou não da pesquisa.  

Esses exames serão recuperados do prontuário médico e incluem exames de sangue 
feitos no pré-natal e exame específico para a pesquisa do vírus Zika (PCR para ZIKV). Esses 
testes de laboratório já foram pedidos de rotina pelos médicos assistentes do serviço, 
portanto já estão no prontuário médico da criança. A consulta ao prontuário médico será feita 
na hora em que a criança começar a participar do estudo e depois, para ver os resultados de 
exames pedidos pelos especialistas e para recuperar algum exame que não estava pronto na 
época em que a sua filha e o seu bebê chegaram no serviço. A equipe do estudo precisa 
coletar algumas informações sobre sua filha, como por exemplo a sua idade e o seu pré-natal. 
Para isso vamos precisar conversar para preencher um questionário por meio de uma 
entrevista com a mãe da criança. 

Durante todo o tempo da pesquisa vai ser mantido segredo sobre a identidade da sua 
filha e do bebê, ou seja, não serão reconhecidos pelos seus nomes na pesquisa. Isso é 
importante porque os seus direitos devem ser respeitados.  

A pesquisadora responsável pelo estudo deve ficar sabendo caso a sua filha tenha 
algum problema com o acompanhamento clínico da criança. Se for o caso, o Comitê de Ética 
em pesquisa também será comunicado. 

Sua filha pode perguntar então qual é a razão de participar desse estudo, se não há 
diferença entre participar ou não? A diferença é que, ao concordar em participar, você nos 
autoriza a usar os resultados dos exames de sua filha e do bebê dela e dados do prontuário 
médico dela e do bebê, para realização de estudos científicos, para a gente conhecer melhor 
essa doença e um jeito melhor de cuidarmos de outros pacientes com o mesmo problema.  

Caso sua filha não tenha tido o vírus, nem o bebê dela, ela também pode participar e 
desse jeito vai nos ajudar a comparar os resultados dela com os resultados de pacientes que 
tiveram a doença. 

Participar deste estudo não aumenta riscos ou benefícios para sua filha ou para o bebê 
dela, pois participar ou não, não muda a forma como sua filha ou o bebê dela serão 
acompanhados nesta instituição.  
 
Rubrica do pesquisador: __________________ 
Rubrica da paciente (ou seu responsável legal): __________________ 
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Ainda, nós mantemos o compromisso de tornar público os resultados desta pesquisa 
científica. A participação de sua filha nesta pesquisa pode nos ajudar saber como será o 
desenvolvimento das crianças nascidas de mães que tiveram manchas na pele durante a 
gravidez e tiveram infecção pelo vírus Zika. Portanto, a partir dos resultados deste trabalho, a 
gente vai conseguir acompanhar melhor as crianças nascidas de mães que tiveram o vírus 
Zika. 

Antes de sua filha começar a participar do estudo, caso queira terá a oportunidade de 
conversar com a assistente social do serviço para falar com ela sobre as suas dúvidas e os 
seus anseios. Você também terá liberdade para tratar desses assuntos com a Dra. Claudete 
A. Araújo Cardoso, que estará no ambulatório durante as consultas e também poderá ser 
contactada pelo telefone (21) 99497-2575. 

Sua filha não precisará pagar para fazer parte do estudo, e também não receberá 
remuneração por participar.  

As informações que esse estudo pode nos dar poderão ser utilizadas em estudos no 
futuro. Em caso de surgimento de outro estudo no futuro, nós vamos pedir uma nova 
permissão ao Comitê de Ética em Pesquisa e vamos chamar sua filha novamente para 
convidá-la para participar do novo estudo. Caso ela concorde, deverá assinar um novo termo 
de consentimento para a nova pesquisa.  

Em caso de problemas causados pela participação de sua filha no projeto de pesquisa, 
ela terá direito de assistência total gratuita como participante da pesquisa, além do direito à 
indenização, garantidos pela pesquisadora responsável pelo estudo. 

Se você tiver qualquer dúvida sobre esta pesquisa, poderá entrar em contato com a 
pesquisadora responsável, a Profa. Claudete A. Araújo Cardoso, no Laboratório Multiusuário 
de Apoio à Pesquisa em Nefrologia e Ciências Médicas da Universidade Federal Fluminense 
(LAMAP-UFF), pelos telefones (21) 3674-7282 e (21) 99497-2575, a fim de esclarecer as 
suas questões.  

Outra forma de contato para falar das suas dúvidas é através do Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade Federal Fluminense, situado à Rua Marquês de Paraná, 303, 
quarto andar, prédio anexo ao HUAP.  

O Comitê de Ética em Pesquisa é um comitê formado por um grupo de vários 
profissionais que se reúne para avaliar os projetos e garantir que os mesmos não trazem 
nenhum dano aos participantes das pesquisas. O seu horário de funcionamento é nas terças 
e quintas de 10 a 16 horas, e o contato pode ser pessoal ou pelo telefone (21) 2629-9189. 

Você deverá rubricar todas as folhas do termo de consentimento livre e esclarecido, 
apondo a sua assinatura na última página do referido termo. A pesquisadora responsável pelo 
estudo deverá, da mesma forma, rubricar todas as folhas do termo de consentimento livre e 
esclarecido, apondo a sua assinatura na última página do documento. 
 

Eu,________________________________________________,RG nº___________, 
declaro ter sido informada e concordo em participar, como voluntária, do projeto de pesquisa 
acima descrito. 
 
Niterói, _____ de ________________de  ________ . 
 
Nome e assinatura do paciente ou seu responsável legal  
______________________________________________________________________ 
 
Testemunha  
________________________________________________________________________ 
 
Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento 
_____________________________________________________________________ 
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Termo de Assentimento para menores de idade. Faixa etária: 14 a 18 anos incompletos 
 

Você está sendo convidada a participar da pesquisa sobre o acompanhamento clínico 
de filhos de gestantes que apresentaram manchas na pele durante a gravidez e/ou que 
tiveram bebês com microcefalia. Antes de decidir se quer participar, é importante que você 
entenda porque o estudo está sendo feito e o que ele vai avaliar. Se você decidir por 
participar da pesquisa, seus pais ou responsáveis também terão que concordar. Mas se você 
não desejar fazer parte na pesquisa, não é obrigada, até mesmo se seus pais concordarem. 
Você pode discutir qualquer coisa deste documento com seus pais, amigos ou qualquer um 
com quem você se sentir à vontade para conversar. Você pode decidir se quer participar ou 
não depois de ter conversado sobre a pesquisa e não é preciso decidir logo na hora. Pode 
haver algumas palavras que não entenda ou coisas que você quer que eu explique mais 
detalhadamente porque você ficou mais interessada ou preocupada. Por favor, peça que eu 
pare a qualquer momento e eu explicarei as suas dúvidas. Não tenha pressa de decidir se 
deseja ou não participar deste estudo. Obrigado por ler este material. 

Agora nós vamos explicar algumas coisas dessa pesquisa para você. Aqui a gente vai 
explicar direitinho como vamos fazer o estudo. Sua participação neste trabalho é voluntária. 
Isto significa que você pode ou não querer participar, ou se aceitar no início, poderá desistir a 
qualquer hora. Isso não vai trazer nenhum problema para você. Se quiser participar desse 
trabalho, vamos pedir que você assine duas vias deste documento, uma delas ficará com a 
gente e a outra com você. 

A infecção pelo vírus da Zika está dando algumas doenças em muitas pessoas no 
nosso meio. A gente pega o vírus pelo mosquito Aedes aegypti. Quando nós temos a doença 
a gente pode ter febre, dor nas juntas e manchas no corpo que podem fazer a gente coçar. A 
doença se cura sozinha, e geralmente não causa problemas para a gente. O problema ocorre 
quando a infecção pelo zika acontece na gravidez, podendo o vírus passar para o bebê ainda 
dentro da barriga da mãe, dando problemas no cérebro em formação do bebê. Na maioria dos 
casos, a pessoa pode ter a infecção por Zika e não sentir nada, daí é importante a gente ver 
também em algumas pessoas que não sentem nada se elas têm alguma alteração que 
mostre a infecção pelo vírus. 

O motivo da gente fazer esse estudo é acompanhar as crianças que nasceram de 
mães que tiveram manchas na pele durante a gravidez, que pegaram ou não o vírus Zika, 
assim como as crianças que nasceram com microcefalia mas que a mãe não teve manchas 
na pele, seguindo esses bebês nos primeiros três anos de vida para ver o seu 
desenvolvimento, e se elas terão algum problema clínico que seja por causa da infecção pelo 
vírus Zika ou de outras doenças infecciosas. 

Seu bebê foi encaminhado ao estudo porque você apresentou manchas no corpo 
durante a gravidez e/ ou porque seu bebê nasceu com microcefalia. Com essa pesquisa, 
vamos poder acompanhar o seu bebê de perto com visitas frequentes ao pediatra, 
neurologista e outras especialidades médicas, conforme as orientações do Ministério da 
Saúde. Ele vai continuar o acompanhamento de rotina no posto de saúde sem nenhum 
problema. 
 
Rubrica do pesquisador: __________________ 
Rubrica da paciente (ou seu responsável legal): __________________ 
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Seu bebê será submetido a exame clínico, feito pelo médico pediatra, com medida do 
tamanho da cabecinha. 

 Você pode se perguntar então qual é a razão de participar desse estudo, se não há 
diferença entre participar ou não? A diferença é que, ao aceitar participar, você deixa a gente 
usar os resultados dos seus exames, do seu bebê e dados do seu prontuário médico e do seu 
bebê, para fazer estudos científicos, para a gente conhecer melhor essa doença e um jeito 
melhor da gente cuidar de outras pessoas com o mesmo problema.  

Se você não foi infectada pelo vírus, nem o seu bebê, você nos ajuda a comparar os 
seus resultados com os resultados de pacientes que tiveram a doença. 

Fazer parte desse estudo não aumenta riscos ou benefícios para você ou para o seu 
bebê, visto que participar ou não, não muda o jeito como você ou seu bebê serão seguidos 
nessa instituição. Sua identificação e de seu bebê serão mantidos em segredo durante a 
pesquisa. Ainda, nós temos o compromisso de escrever em jornais científicos os resultados 
desta pesquisa.   

Se você tiver algum problema ao fazer parte desse projeto de pesquisa, você vai 
receber assistência total de graça como participante da pesquisa, além do direito de ser 
compensado pelo problema, e isso vai ser feito pela pesquisadora responsável pelo estudo. 

Você deverá colocar as primeiras letras do seu nome em todas as folhas desse 
documento, e assinar a última página. A pesquisadora responsável pelo estudo deverá fazer 
o mesmo. 

Recebi uma via deste termo de assentimento e li e concordo em participar da pesquisa. 
 

Niterói, _____ de ________________de  ________ . 
 
Eu, _________________________________________________, RG nº ____________, 
declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa 
acima descrito. 
 
Ou 
 
Eu, ______________________________________________, RG nº _______________, 
responsável legal por ____________________________________, RG nº 
_____________________ declaro ter sido informado e concordo com a sua participação, 
como voluntário, no projeto de pesquisa acima descrito. 
 
OBS: O Termo de assentimento será emitido em duas vias, uma para o paciente e outra 
para o pesquisador. Todas as páginas devem ser rubricadas e numeradas. 
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Termo de Assentimento para menores de idade. Faixa etária: 11 a 13 anos incompletos 
 

Você está sendo convidada a participar da pesquisa sobre o acompanhamento clínico 
de filhos de gestantes que tiveram manchas na pele e/ou que tiveram bebês com 
microcefalia.  

A gente está fazendo esse estudo para seguir as crianças que nasceram de mães que 
tiveram manchas na pele durante a gravidez, que pegaram ou não o vírus Zika, assim como 
as crianças que nasceram com microcefalia mas que a mãe não teve manchas na pele, 
seguindo esses bebês nos primeiros três anos de vida para ver o seu desenvolvimento, e se 
elas vão ter algum problema clínico que seja por causa da infecção pelo vírus Zika ou de 
outras doenças infecciosas. 

Você não precisa participar da pesquisa se não quiser, isso é um direito seu. Você 
também não terá nenhum problema se desistir a qualquer momento, mesmo depois de aceitar 
participar do trabalho. Não se preocupe porque ninguém vai ficar bravo se você não quiser 
mais fazer parte do trabalho.  

Caso aconteça alguma coisa errada, você pode procurar a pesquisadora Profa. 
Claudete A. Araújo Cardoso nos telefones (21) 3674-7282 e (21) 9497-2575 para falar sobre o 
que aconteceu. 

Mas também há coisas boas que podem acontecer com a sua participação nesta 
pesquisa. Você vai nos ajudar saber como conhecer melhor o que acontece com o bebê 
quando se tem infecção pelo vírus Zika na gravidez.Com os resultados deste trabalho, a 
gente vai conseguir acompanhar melhor o bebê que tiver infecção por Zika. 

Ninguém vai saber que você está participando da pesquisa. Nós não vamos falar para 
as outras pessoas, nem vamos dar a estranhos as informações que você nos der. Os 
resultados da pesquisa vão ser mandados para jornais científicos, mas sem ninguém saber as 
pessoas que participaram da pesquisa.  

Se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar a pesquisadora Profa. Claudete A. 
Araújo Cardoso nos telefones acima.  

 
Eu, __________________________________________, RG nº ____________________ 
declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa 
acima descrito. 
 
Ou 
 
Eu, __________________________________________, RG nº ___________________, 
responsável legal por ____________________________, RG nº __________________ 
declaro ter sido informado e concordo com a sua participação, como voluntário, no projeto de 
pesquisa acima descrito. 
OBS: O Termo de assentimento será emitido em duas vias, uma para o paciente e outra 
para o pesquisador. Todas as páginas devem ser rubricadas e numeradas. 
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10 ANEXOS 

10.1 APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

FLUMINENSE 
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10.2 REGISTRO DE EVENTOS EM SAÚDE PUBLICA (RESP) / QUESTIONÁRIO DE 

INVESTIGAÇÃO DE CASOS SUSPEITOS DE MICROCEFALIA RELACIONADA À 

INFECÇÃO PELO VÍRUS ZIKA 
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10.3 GRÁFICOS DA OMS PARA O PERÍMETRO CEFÁLICO (MENINOS E MENINAS) 
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10.4 TESTE DE TRIAGEM DO DESENVOLVIMENTO DE DENVER REVISADO (DENVER 
II) 
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