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RESUMO 
 
 
Introdução: Estima-se que mais de um milhão de brasileiros tenham sido infectados 
pelo vírus da Zika desde 2015, mostrando o poder do vírus em causar surtos em larga 
escala onde o vetor encontra-se presente. Em abril do mesmo ano, o primeiro caso de 
Zika foi confirmado no nordeste do Brasil e relacionado a um surto de doença 
exantemática, conjuntivite, artralgia leve e febre baixa. Com o tempo, novas 
apresentações da doença surgiram associadas a anomalias congênitas como 
alterações oftalmológicas, neurológicas, auditivas e articulares. Objetivos: Descrever 
as lesões oftalmológicas encontradas em pacientes atendidos no Instituto do Cérebro 
Paulo Niemeyer pelo Projeto Zika. Material e Métodos: Estudo Observacional, 
transversal retrospectivo. Os dados foram coletados de forma sistematizada diretamente 
dos prontuários eletrônicos dos pacientes avaliados no Projeto Zika do Instituto Estadual 
do Cérebro Paulo Niemeyer, no período maio 2016 a maio 2017. Resultados: 
Observou-se que 60,7% dos pacientes com epilepsia apresentaram mapeamento de 
retina alterado que incluía hipoplasia do nervo óptico e palidez do nervo óptico, atrofia 
coriorretiniana e moteamento pigmentar de retina. Destacou-se que 59,3% dos 
pacientes que apresentaram descargas epileptiformes posteriores no exame de 
eletroencefalograma, também apresentaram alteração no mapeamento de retina. 
Dentre os pacientes com epilepsia, 42,1% deles apresentaram alguma alteração no 
nervo óptico que incluía hipoplasia e palidez. Em pacientes com artrogripose observou-
se que 80% deles apresentaram acometimento do nervo óptico. Destacou-se que 57,7% 
dos pacientes epilépticos apresentaram alguma alteração macular que incluía atrofia 
coriorretiniana e moteamento pigmentar. Em relação aos pacientes que realizaram o 
exame PEATE, apenas 32,6% deles, apresentaram alterações na região macular. 
Conclusão: O presente estudo ressaltou mais uma vez a importância da avaliação 
oftalmológica nos pacientes acometidos pela infecção pelo vírus da Zika e alertou para 
a necessidade de avaliação dessas crianças quanto ao risco de acometimento por 
epilepsia, alterações eletrofisiológicas auditivas e articulares. 
Palavras-Chave: Arbovirose; Zika vírus; Manifestações oculares; Deficiência visual; 
Microcefalia.  
 



ABSTRACT 
 
 
Introduction: It is estimated that over a million Brazilians have been infected by the Zika 
virus since 2015, which shows its potential to cause widespread outbreaks where the 
vector is present. In April 2015, the first case of Zika virus was confirmed in the Northeast 
of Brazil and was linked to an outbreak of exanthematous diseases, conjunctivitis, mild 
arthralgia and fever together with ophthalmological, neurological and auditory alterations. 
Objectives: Describe the ophthalmological lesions found in patients treated at Paulo 
Niemeyer Brain Institute by the Zika Project. Material and Method: retrospective cross-
sectional observational study. All the data were collected in a systematized manner 
directly from the patients’ medical records evaluated in the Zika Project of Paulo 
Niemeyer State Brain Institute, from May2016 to May 2017. Results:It was observed 
that 60,7% of the patients with epilepsy presented MR altered that included hypoplasia 
and pallor of the NO, chorioretinal atrophy and retinal pigment mottling. It was pointed 
out that 59.3% of the patients who presented EEG examination, also showed alterations 
in MR. Among the patients with epilepsy, 42,1% of them presented some alteration in 
NO that included hypoplasis and pallor. In patients with arthrogryposis, it was observed 
that 80% of them presented NO impairment. It was noted that 57.7% of the epileptic 
patients presented some macular alteration that included chorioretinal atrophy and 
pigment mottling. In the patients who underwent Auditory Brainstem Response, only 
32,6% presented alterations in the macular area. Conclusion: The present study 
emphasized once again the importance of ophthalmologic evaluation in patients infected 
with the Zika virus and alerted for the need of evaluation of these children as for the risk 
of epilepsy involvement and auditory electrophysiological changes. 
Keywords: Arbovirus Infections; Zika Virus; Zika Virus Infection; Vision Disorders; 
Microcephaly.
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1 .  INTRODUÇÃO 

 

            A infecção pelo vírus da Zika (VZIK) transformou-se em emergência pública 

de interesse nacional brasileiro de novembro de 2015 até maio de 2017. Um súbito 

aumento de recém-nascidos (RN) com alterações neurológicas como a microcefalia, 

problemas visuais e auditivos alertou as autoridades da importância do diagnóstico 

precoce. A síndrome congênita associada à infecção pelo VZIK foi definida como um 

conjunto de sinais e sintomas apresentados por crianças nascidas de mães 

infectadas por esse vírus durante a gestação1. 

           A literatura científica desconhecia o potencial teratogênico do VZIK até a 

ocorrência da epidemia no Brasil2. A transmissão do VZIK é consequência da picada 

de mosquitos do gênero Aedes e foi relatado pela primeira vez em seres humanos 

em 19523. Antes de abril de 2015 nenhum caso havia sido relatado no Brasil, mas 

entre abril e novembro de 2015, 18 de 27 estados brasileiros relataram casos 

autóctones de VZIK4. Depois que o VZIK emergiu no Brasil, o número de casos 

anuais de microcefalia aumentou 20 vezes5. 

           No início de 2016, houve o primeiro relato de alterações oftalmológicas 

associadas com infecção pelo VZIK6. Muitas outras anormalidades neurológicas 

como alterações nos exames de imagem7 e surgimento de RN apresentando crises 

de epilepsia8 e alterações auditivas eletrofisiológicas foram sendo relatadas9.  
            O estudo a seguir busca descrever as lesões oftalmológicas em crianças 

atendidas no Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer (IECPN) pelo “Projeto 

Zika”, que apresentaram quadro compatível com Síndrome da Zika congênita (SZC) 

e associá-las as alterações do sistema nervoso central, alterações auditivas 

eletrofisiológicas e articulares. O IECPN é um instituto público especializado para 

atenção neurológica, neurocirúrgica de alta complexidade, epilepsia e 

neurointensivismo, que visa proporcionar maior perspectiva de vida ao paciente do 

Sistema Único de Saúde (SUS). Portanto a hipótese ou objetivo maior deste estudo 

é que pelo conhecimento em detalhes das alterações mais prevalentes encontradas 

nas crianças expostas a VZIK, possamos dar subsídio ao profissional de saúde, para 

oferecer melhor tratamento e acompanhamento a longo prazo. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 - Etiologia   

  

O VZIK é um vírus com genoma de ácido ribonucleico (RNA) de fita simples 

de polaridade positiva, com genoma de 10.794 Kb, pertencente à família Flaviviridae 

(gênero Flavivirus), tendo relação de parentesco evolutivo com outras arbovirose 

como vírus da dengue, febre do Nilo Ocidental, febre amarela e da encefalite 

japonesa10. O VZIK é primariamente transmitido aos humanos através da picada de 

um mosquito infectado, que nas Américas  pertencem principalmente  ao gênero 

Aedes aegypti, o mesmo vetor do vírus da dengue e do vírus da Chikungunya3,11,12. 

 

2.2 - Distribuição da doença  

 

O VZIK foi isolado pela primeira vez na floresta de Zika, em Uganda em 

1947, a partir de amostras de soro de macacos Rhesus utilizados como animais 

sentinelas durante estudo vigilância realizado sobre o vírus da febre amarela (VFA). 

Um ano depois, esse vírus foi novamente isolado de mosquitos do gênero Aedes 

africanus, também na floresta de Zika3. Após análise filogenética do genoma viral, 

observou-se que, provavelmente, o vírus teria surgido nesta localização por volta de 

1920. Teriam ocorrido duas fases de migração para o Oeste, onde surgiram duas 

linhagens africanas. O vírus teria migrado na década de 1940 de Uganda para a 

Ásia, com surtos identificados na Indonésia e uma epidemia na Micronésia; 

originando a linhagem asiática13,14. Análises filogenéticas também sugeriram que o 

VZIK, identificado nos recentes casos de transmissão autóctone no Brasil, eram 

pertencentes a linhagem asiática15. 

 

 

 



 3 

2.2.1 – África  

 

Os primeiros casos de infecção em seres humanos foram detectados em 

1952 em Uganda e na República da Tanzânia16,17. Em 1953 também foram 

detectados casos na Nigéria18. No ano de 1956, mosquitos Aedes aegypti foram 

infectados com o VZIK em laboratório, o que resultou em transmissão bem sucedida 

desse vírus em ratos19. Passado alguns anos, evidências sorológicas e virológicas 

de infecção em humanos pelo VZIK foram encontradas em Uganda em 1969 e 1970, 

Nigéria em 1971 e 1975, Serra Leoa em 1972, Gabão em 1975, República Centro-

Africana em 1979 e Senegal de 1988 a 199121-26. 

 

2.2.2 – Ásia, Oceania e Américas 

 

A primeira evidência de circulação do VZIK fora do continente africano e a 

primeira evidência de transmissão por um vetor urbano aconteceu quando o VZIK foi 

isolado em mosquito Aedes aegypti na Malásia em 196627. Entre os anos de 1977 e 

1978, pacientes foram internados em um hospital na Indonésia apresentando quadro 

de doença febril aguda acompanhada de tontura, dor de estômago, mal-estar e 

anorexia. Em 30 desses pacientes foram encontrados anticorpos contra o VZIK28. O 

primeiro surto descrito fora da Ásia e África, ocorreu, na última década em abril e 

maio de 2007, na Federação dos Estados da Micronésia na ilha de Yap,  onde 

médicos notaram um grande número de pessoas apresentando rash cutâneo, febre, 

conjuntivite não purulenta, artrite e artralgia29,30. Entre 2007 a 2013, nenhum novo 

caso dessa infecção havia sido relatado. Em outubro de 2013, a doença disseminou-

se pelas ilhas da Polinésia Francesa, no Oceano Pacífico Sul, onde foram estimados 

19.000 casos suspeitos. Desses casos, foram realizados testes sorológicos de 

reação em cadeia da polimerase da transcrição reversa ( RT-PCR) para VZIK em 

584 pacientes, onde 294 casos tiveram sorologia  confirmada de infecção pelo 

VZIK31. A árvore filogenética mostra que o VZIK que emergiu na Polinésia Francesa 

é similar as cepas do Cambodia (2010) e da ilha de Yap (2007), fato que corrobora 

com as descobertas anteriores da expansão da linhagem asiática do VZIK11,14.  
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Após o surto em 2013 na Polinésia Francesa, em 2014 foram descritos 

surtos na Nova Caledônia arquipélago da Oceania, com 1400 casos confirmados; e 

ilhas Cook no Oceano Pacífico, com 900 casos suspeitos e 50 casos confirmados.  

Em 2014, casos da doença foram reportados pela primeira vez nas 

Américas, localizado na Ilha de Páscoa território chileno - Oceano Pacífico, com 40 

casos suspeitos e um caso confirmado provavelmente relacionado com o surto na 

Polinésia Francesa e Micronésia. Em 2015, surtos também ocorreram em Samoa e 

em 2016 em Samoa Americana32-37.  

 

2.2.3 – Brasil 

 

No início de 2015, pacientes apresentando sintomas de febre baixa, rash 

cutâneo, conjuntivite não purulenta e artralgia foram reportados no nordeste do 

Brasil. Todos os pacientes foram submetidos a exames sorológicos para dengue e 

chikungunya com resultados negativos. Posteriormente, o VZIK foi detectado por 

RT-PCR, no exame de sangue de oito pacientes. A análise filogenética sugeriu que 

o VZIK identificado pertencia a linhagem asiática. Esses foram os primeiros casos 

confirmados de infecção por VZIK no Brasil15.  

Análises filogenéticas mostraram que as cepas do VZIK isoladas no Brasil 

aproximavam-se das amostras colhidas em pacientes acometidos na Polinésia 

Francesa38. Na época, assumiu-se que o vírus poderia ter alcançado o Brasil 

durante a Copa do mundo de futebol em 2014, apesar de nenhum país com 

acometimento pelo VZIK ter competido. Contudo, em agosto de 2014, ocorreu o 

campeonato mundial de canoagem, realizado no Rio de Janeiro, com competidores 

oriundos dos quatro países do Pacífico (Polinésia Francesa, Nova Caledônia, Ilhas 

Cook e ilha de Páscoa). Essa também pode ser considerada uma das hipóteses de 

ocorrência de disseminação no Brasil, visto que circulava VZIK nessa população15. 

Outra possibilidade foi a introdução do VZIK por viajantes oriundos do Chile39.  

O estado da Bahia foi o primeiro a identificar casos no Brasil, mas o estado 

de Pernambuco foi o que apresentou o maior número de notificações38. Em 

dezembro de 2015, VZIK havia se espalhado por outros 18 estados brasileiros e, 

rapidamente, tornou-se uma epidemia, principalmente no nordeste do Brasil40,41. 

Desde maio de 2015, o VZIK se espalhou por 48 países ou territórios da América do 
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Sul, Central e Norte, Caribe, Venezuela, República Dominicana, Estados Unidos, 

Porto Rico e Ilhas Virgens Americanas42. Entre janeiro de 2015 e dezembro de 2017, 

107 países ou territórios haviam relatado anteriormente ou atualmente evidências de 

transmissão pelo VZIK de acordo com o Centro Europeu de Prevenção e Controle 

das Doenças43,44. 

 

2.3 – Quadro Clínico 

 

A maior parte dos quadros associados a VZIK são assintomáticos, 

correspondendo a aproximadamente 80% dos casos descritos.(30) Essa 

porcentagem alta de casos  assintomáticos, dificulta a procura por atendimento 

médico e, consequentemente, o  diagnóstico de VZIK. Isso pode levar a hipótese de 

que existe um número muito maior de casos de infecção por VZIK que não foram 

diagnosticados. 

Os sintomas mais comuns encontrados nos pacientes com VZIK sintomático 

incluem: rash cutâneo (90%), febre baixa (70%), fadiga (70%), artralgia (60-70%), 

conjuntivite não purulenta ou hiperemia conjuntival (55%), mialgia (45%) e cefaléia 

(45%).  Manifestações inespecíficas podem incluir: anorexia, náusea, vômitos, 

vertigem e dor retro-orbitária30,34,38,45-50. As dores articulares, diferentemente dos 

casos de Chikungunya, são menos intensas e acometem principalmente mãos, 

joelhos e tornozelos; e desaparecem em cerca de 1 semana35.  

 

2.4 – Síndrome congênita associada à infecção pelo VZIK 

 

A síndrome congênita associada à infecção pelo VZIK relaciona um conjunto 

de sinais e sintomas apresentados por crianças nascidas de mães infectadas pelo 

VZIK durante o período gestacional1. A microcefalia é um dos resultados adversos 

entre um espectro de condições que podem fazer parte da síndrome congênita do 

vírus da Zika (SCZV). Vale ressaltar que é o achado mais característico dessa 

síndrome, porém não obrigatório no momento de seu diagnóstico. Existem 

evidências que crianças aparentemente assintomáticas ao nascimento, 
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apresentaram posteriormente, anormalidades nos exames de neuroimagem ou 

avaliações clínicas neurológicas subsequentes51,52. 

Entre esse conjunto de sinais e sintomas apresentados pelo VZIK, incluem 

alterações neurológicas, oftalmológicas e articulares. Em relação a morfologia do 

crânio pode ser observado microcefalia , sobreposição das suturas do crânio, osso 

occiptal proeminente, escalpo redundante e dobrado e injúrias neurológicas. Entre 

as anomalias cerebrais temos um afinamento do córtex cerebral, padrões girais 

anormais, ventriculomegalia, calcificações subcorticais, anomalias no corpo caloso, 

diminuição da substância branca e hipoplasia cerebelar. Em relação as alterações 

oftalmológicas, podem ser encontradas anomalias estruturais no globo ocular como 

microftalmia e coloboma; anomalias do segmento anterior como catarata; e 

anomalias em segmento posterior como atrofia corioretiniana, moteamento 

pigmentar focal e hipoplasia e/ou atrofia do nervo óptico. Entre as alterações 

articulares, encontram-se as contraturas congênitas como artrogripose congênita e 

pé torto congênito unilateral ou bilateral. Destacam-se, entre as sequelas 

neurológicas: deficiências motoras; deficiências cognitivas; hipertonia e 

espasticidade; hipotonia; irritabilidade, choro excessivo; tremores e sintomas 

extrapiramidais; dificuldade para deglutir; deficiência visual; deficiência auditiva; e 

epilepsia53.  

Entretanto, muitos dos componentes dessa síndrome são encontrados em 

outras infecções congênitas. Foram descritas cinco características que diferenciam a 

SCZV: (1) microcefalia grave com colapso parcial do crânio; (2) córtex cerebral fino 

com calcificações subcorticais; (3) cicatrização macular e pigmentação mosqueada 

focal da retina; (4) contraturas congênitas; e (5) hipertonia precoce acentuada com 

sintomas de envolvimento extrapiramidal53. 

  

2.4.1 – Alterações oftalmológicas: 

 

Após o surto de VZIK na Polinésia Francesa em 2014 e 2015, o aumento na 

prevalência de lesões cerebrais, malformações cerebrais em fetos, e anormalidades 

na disfunção do tronco cerebral em fetos e RN, reforçou a hipótese de relação entre 

microcefalia e infecção pelo VZIK em gestantes54. Antes de abril de 2015, nenhum 

caso havia sido relatado no Brasil, entretanto, entre abril e novembro de 2015, 18 de 



 7 

27 estados brasileiros reportaram casos de VZIK autóctone4,55. De acordo com o 

Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), em 2015 foram 

registrados 1248 novos casos suspeitos de microcefalia no Brasil, que corresponde 

a prevalência de 99.7 casos por 1000.000 nascidos vivos. Em 2000 e 2010, a 

prevalência foi de 5.5 e 5.7 por 1000 nascidos vivos, respectivamente, 

representando um aumento de 20x em 5 anos, o que leva a pensar ser improvável 

representar uma nova predisposição genética5,55,56.  

No mesmo ano, o Ministro da Saúde (MS) confirmou a relação entre VZIK e 

microcefalia56, e a OMS emitiu um alerta epidemiológico sobre a associação entre a 

infecção pelo VZIK com malformações congênitas e síndromes neurológicas57.    

Em janeiro de 2016, houve pela primeira vez, o relato de associação entre 

alterações oftalmológicas e VZIK6,58. Nesse relato, foram descritos três casos de 

crianças brasileiras com microcefalia e calcificações cerebrais, que nasceram após o 

surto de VZIK no Brasil. Esses três casos, apresentaram, também, achados 

oftalmológicos unilaterais envolvendo somente a região macular, caracterizadas por 

moteamento pigmentar macular e diminuição do reflexo foveal. Além disso, um dos 

casos também havia apresentado atrofia macular. O VZIK foi diagnosticado 

clinicamente nas mães e seus RN, mas nenhum teste sorológico ou teste de RT-

PCR foi realizado para confirmar a infecção pelo VZIK55,59. Subsequentemente, o 

mesmo grupo relatou uma série de casos com 10 pacientes com microcefalia, tendo 

17 (85%) olhos afetados. Dessas alterações oftalmológicas, incluíam alterações de 

segmento posterior com acometimento macular e do nervo óptico (NO).  Na região 

macular, foi observado moteamento pigmentar leve a grosseiro e áreas circulares 

demarcadas de atrofia coriorretiniana. Em todos esses pacientes a retina e a coróide 

estavam alteradas, porém com vasos de distribuição e aparência normais. As 

alterações do NO consistiam em hipoplasia com sinal do duplo anel, palidez e 

escavação aumentada6,59.  

Ventura et al.  avaliaram 40 crianças e concluíram que envolvimento ocular 

em crianças com presumida infecção pelo VZIK era mais frequentemente observado 

em crianças com perímetro cefálico (PC) menor ao nascimento e crianças nascidas 

de mães que relataram sintomas durante o primeiro trimestre da gestação. 

Alterações de polo posterior foram observadas em 37 olhos de 22 crianças. Foi 

relatado alterações no NO em 25 olhos de 15 crianças e consistiam em hipoplasia 

com sinal do duplo halo, palidez do NO e aumento da escavação do NO. 
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Anormalidades na mácula estavam presentes em 24 olhos de 17 crianças e incluíam 

reflexo foveal diminuído, moteamento pigmentar leve a grosseiro e áreas circulares 

demarcadas de atrofia corioretiniana60.  

De Paula Freitas et al. examinaram 29 crianças que nasceram após o surto 

de VZIK, no estado da Bahia, no Brasil. Foram encontradas alterações oculares em 

17 olhos de 10 crianças. Os achados eram prevalentes em polo posterior, 

destacando -se moteamento pigmentar focal e atrofia corioretiniana com predileção 

pela área macular em 11 de 17 olhos, seguidas de alterações do NO em oito olhos, 

Íris de coloboma bilateral em um paciente e subluxação de cristalino em um olho  

Anomalias estruturais dos olhos (em particular, microftalmia e coloboma), 

catarata, calcificações intraoculares e achados em polo posterior vem sendo 

descritos em crianças com presumida ou laboratorialmente confirmada infecção por 

VZIK, contudo, alterações no polo posterior tem sido as mais prevalentes6,55,60-66. 

A patogênese das lesões em polo posterior é desconhecida mas pode ser 

devido a danos celulares diretos por VZIK ou sequelas inflamatórias. A coriorretinite 

ativa, um possível precursor da atrofia corioretiniana, não foi relatada em lactentes 

com infecção por VZIK congênita, e o padrão dos achados oculares difere daqueles 

em outras infecções congênitas. Em particular, lesões retinianas, incluindo atrofia 

coriorretiniana bem definida e pigmentação grosseira, geralmente afetando a região 

macular, são exclusivas do VZIK53,67.  

Zin et al. chamam atenção para a importância do exame oftalmológico em 

todos os RN com possível exposição materna ao VZIK, independentemente da 

presença ou ausência de anormalidades do sistema nervoso central (SNC.) O 

estudo de casos de coorte realizado com 112 crianças, nascidas de mães com 

resultados positivos de RT-PCR para infecção por VZIK, onde 24 crianças 

apresentaram anormalidades oculares. Dessas, 10 crianças com achados oculares 

anormais sem microcefalia, sendo oito sem nenhum achado anormal no sistema 

nervoso central e duas com alterações de calcificação intracraniana, espaços 

subaracnóides alargados e anomalias cerebelares; e duas tinham anormalidades 

oculares apesar da infecção materna no terceiro trimestre51.  

Alterações oculares envolvendo infecção congênita presumida pelo VZIK foi 

mais visto em crianças cujas mães relataram sintomas durante o primeiro trimestre 

de gestação51,60. Anomalias do NO e/ou retina foram os achados mais 

frequentes6,51,55,60,61. 
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As anormalidades oculares encontradas nos estudos citados anteriormente 

podem contribuir para o diagnóstico da infecção congênita por VZIK em crianças 

com microcefalia congênita, como também podem ser o único achado inicial em 

crianças que não apresentaram microcefalia congênita, independente da presença 

ou ausência de outras alterações do SNC, mas que foram potencialmente expostas 

ao VZIK materno.    

 

2.4.2 – Alterações neurológicas: 

 

          – Microcefalia:  

            A microcefalia constitui um achado clínico e pode decorrer de anomalias 

congênitas ou ter origem após o parto. Pode ser determinada por inúmeras 

condições, incluindo genéticas e infecciosas como rubéola, citomegalovírus, 

toxoplasmose, herpes vírus, sífilis (TORCHS) e o vírus da imunodeficiência humana 

(HIV) assim como exposição a álcool, drogas e outras substâncias tóxicas presentes 

no meio ambiente. As anomalias congênitas são definidas como alterações de 

estrutura ou função do corpo que estão presentes ao nascimento e são de origem 

pré-natal68.  

Segundo a OMS, a microcefalia é caracterizada pela medida do crânio 

realizada, pelo menos, 24 horas após o nascimento e dentro da primeira semana de 

vida (até 6 dias e 23 horas), por meio de técnica e equipamentos padronizados, em 

que o PC apresente medida menor que menos dois (-2) desvios-padrões abaixo da 

média específica para o sexo e idade gestacional. Além disso, a OMS considera que 

a medida menor que menos três (-3) desvios-padrões é definida como microcefalia 

grave69.  

Durante a epidemia de Zika, surgiram várias formas de definição de 

microcefalia para melhor atendimento e seguimento dos pacientes expostos. Foram 

seguimentadas em semanas epidemiológicas: 

• Entre as semanas epidemiológicas 45 a 49/2015 (8 de novembro a 12 

de dezembro de 2015), o MS adotou um critério mais sensível para 

caracterização da microcefalia em RN a termo, a fim de captar um maior 

número de casos, classificando como caso aqueles com PC igual ou menor 

que 33cm. Esse ponto de corte representava um percentil de 12,5 (-1,15 DP) 
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para meninos e percentil 22,9 (-0,74 DP) para meninas, de acordo com a 

curva de referência da OMS. Dessa forma, muitas crianças normais 

poderiam ser incluídas como caso suspeito de microcefalia (falso-positivos) 

e serem submetidas desnecessariamente a exames de imagem que 

envolvem radiação (como a tomografia computadorizada, por exemplo), 

além de gerar angústia desnecessária aos pais. Por isso as definições de 

caso foram revistas, a fim de torna-las mais específicas e expressar melhor 

a realidade desse evento de saúde70. 

• Para finalidade de vigilância, a triagem de RN, entre as semanas 

epidemiológicas 50/2015 e 10/2016 (13 de dezembro de 2015 a 12 de março 

de 2016) vigorou como ponto de corte para definição de casos o valor de 

32cm de PC para ambos os sexos. Esse valor de referência corresponde ao 

percentil 2,6 (-1,94 DP) para meninos e ao percentil 5,6 (-1,59 DP) para 

meninas. 

• A partir da semana epidemiológica 11/2016, iniciada em 13 de março 

de 2016, passam a ser adotadas novas definições recomendadas pelas 

Sociedades Científicas Médicas e especialistas consultados e as 

recomendações da OMS, que foram atualizadas em 4 de março de 2016, no 

documento “Assessment of infants with microcephaly in the context of Zika 

vírus – Interim guidance” 69. 

 

De acordo com as novas definições recomendadas, a medida do PC deve ser 

comparada com valores de referência e interpretada a partir dos desvios – padrão 

específicos para sexo e idade gestacional. Para os RN a termo, com 37 a 42 

semanas de gestação, recomenda-se utilizar os padrões cuja referência é a idade da 

criança, 31,9 cm para os meninos e 31,5 cm para as meninas na tabela da OMS 

(anexo 2 e 3) Para RN prematuros, deve-se utilizar como referência a idade 

gestacional segundo a tabela do Estudo Internacional de Crescimento Fetal e do RN: 

Padrões para o século 21- Intergrowth69,71. (anexo 4 e 5) 

A criança com microcefalia, em alguns casos, pode apresentar alteração na 

estrutura do cérebro e problemas de desenvolvimento68,72-77. Pode, também, ser 

acompanhada de epilepsia, paralisia cerebral, retardo no desenvolvimento cognitivo, 

motor e fala, além de problemas de visão e audição77. 
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            A patogênese da microcefalia devido a infecção pelo VZIK, ainda não é clara 

devido as limitadas evidências experimentais. Alguns estudos78-84 evidenciaram o 

potencial patogênico da linhagem brasileira do VZIK durante o desenvolvimento de 

fetos em modelos animais. Os estudos concluíram que primeiramente o VZIK 

danifica a barreira placentária e posteriormente ocorre disseminação para o cérebro 

fetal, local em que preferencialmente infecta células progenitoras neuronais, 

diminuindo sua viabilidade e crescimento, resultando em inibição da proliferação e 

diferenciação celular e apoptose neuronal, com consequente afilamento do córtex e 

aspectos macroscópicos de microcefalia78,79,80-86. 

A microcefalia está associada com alterações de neuroimagem do encéfalo, 

incluindo entre elas calcificações, ventriculomegalia, e anormalidades da substância 

branca.7,8. As manifestações neurológicas destes pacientes vem sendo descritas e 

observou-se o frequente relato de crises epilépticas8. 

A epilepsia é descrita em outras infecções congênitas8,87-89 a exemplo da 

Toxoplasmose, cuja frequência é por volta de 40%, e do Citomegalovírus, sendo 

encontrada em 4 a 11% dos pacientes sintomáticos. Na Sífilis e na Herpes a 

incidência de epilepsia é bem menor8,87. 

Alves et al. analisaram dados de 106 lactentes, durante o período de outubro 

de 2015 a maio de 2016, com diagnóstico confirmado ou provável associação da 

infecção pelo VZIK. Quarenta crianças (38,7%) apresentaram crise epiléptica, 

classificada em 43,3% dos casos como sendo espasmo, 22,7% como crise 

generalizada clônica, 20,5% parcial e 4,5% crises epilépticas de outros tipos. 

Concluíram que crianças com SCZV apresentaram elevada incidência de crises 

epilépticas de aparecimento precoce, antes do final do primeiro semestre de vida, 

sendo o espasmo o tipo de crise mais observado. A mediana dos dias até o primeiro 

relato de ocorrência de crise epiléptica foi de 192 dias de vida8. Em outro estudo, 

Alves et al. acompanharam crianças com diagnóstico confirmado de SCZV de 2015 

até dois anos de idade. A avaliação mostrou que todas apresentaram 

comprometimento do desenvolvimento neuropsicomotor e quase todas (23 de 24 

crianças examinadas), apresentaram episódios recorrentes de convulsão e estavam 

em tratamento com drogas antiepilépticas90. 

Oliveira-Filho et al. avaliaram 29 crianças, entre 31 de outubro de 2015 a 9 

de janeiro de 2016, com diagnóstico de SCZV. Dessas 29 crianças, 15 (52%) 

apresentaram confirmação laboratorial. Nesse estudo, o principal desfecho 
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neurológico foi a presença de epilepsia, ocorrendo em 48% dos lactentes. Espasmos 

epilépticos e convulsões tônico-clônica generalizadas ocorreram em 40% e 60%, 

respectivamente91. 

Van der Linden et al. observaram a prevalência de epilepsia em 95 crianças 

(67%) das 141 crianças avaliadas que apresentavam confirmação laboratorial e 

diagnóstica para infecção congênita para o VZIK. Os principais tipos de crise foram: 

espasmos epilépticos (72% das crianças), convulsões motoras focais (21%), e 

convulsões tônicas92. 

       Em alguns estudos8,91-93 é observado um grande número de crianças com SCZV 

ou infecção pelo VZIK apresentando quadro de epilepsia de início precoce e em 

tratamento com drogas antiepilépticas. 

Dentre as principais formas de avaliação de imagem neurológica em recém-

nascidos e lactentes destacam-se: Ultrassonografia Transfontanelar (USTF), 

Tomografia Tomografia Computadorizada (TC) e Ressonância Magnética (RM). A 

USTF possui as seguintes vantagens: baixo custo econômico e a desnecessária 

sedação do paciente; e as seguintes desvantagens: menor sensibilidade e 

especificidade para lesões parenquimatosas94. A TC é uma modalidade que 

apresenta maior sensibilidade na detecção de calcificações do parênquima cerebral 

mesmo quando comparada com as sequências para suscetibilidade magnética da 

RM. As calcificações do parênquima cerebral, constituem os achados intracranianos 

mais comuns na infecção congênita pela VZIK86. A RM é a técnica de neuroimagem 

de primeira escolha para a avaliar o cérebro pediátrico, devido a alta resolução 

espacial e de contraste que resulta em uma alta sensibilidade e especificidade para 

detectar anormalidades cerebrais como malformações do córtex em 

desenvolvimento e anormalidades da substância branca95. 

As principais alterações encontradas nas neuroimagens em pacientes 

pediátricos com microcefalia são: 

- Calcificações parenquimatosas: As calcificações podem ser avaliadas pelo 

USTF no período pré-natal e pós-natal95 e com maior sensibilidade pela TC de 

crânio86. Foram relatadas em quase todas as crianças com SCZV, ocorrendo em 

88% a 100% dos pacientes acometidos. Ao contrário das infecções por TORCHS e 

HIV onde as calcificações são periventriculares e corticais, na SCZV, 

preferencialmente há o acometimento na transição córtico-subcortical86,96-99. Outros 

locais que apresentam calcificações, em ordem decrescente, são: núcleos da base/ 
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tálamo (29% a 65%), região periventricular (14% a 65%), cortical (14% a 24%) e 

região infratentorial (4% a 18%)7,53,86,95,97,98,100,101.  

- Ventriculomegalia: é observada em aproximadamente todos os neonatos 

(85-100%) com predomínio nos ventrículos laterais, sendo na maioria dos casos de 

aspecto moderado/ acentuado e simétrico. Destaca-se ainda que a presença de 

ventriculomegalia é diretamente relacionada com a redução do volume cerebral e 

pode manter o perímetro cefálico normal ou até mesmo aumentado7,53,86,95,97,98,100-

102. 

- Malformações do desenvolvimento cortical: As malformações do 

desenvolvimento cortical estão presentes em 95 a 100% dos pacientes e incluem: 

lisencefalia; agiria e paquigiria, as quais variam, provavelmente, de acordo com a 

fase de desenvolvimento cortical em que ocorre a infecção95,97,100,101, hipoplasia, 

disgenesia e agenesia do corpo caloso são usualmente encontrados em 75% a 94%, 

apresentando relação direta com o dano parenquimatoso e hipodensidade da 

substância branca devido mielinização anormal, podem estar presentes em 88% a 

100% dos casos7,53,86,95,97,98,100,101. 

                  Achados menos comuns incluem: plexo coróide alargado; septações 

intraventriculares; calcificações periventriculares; hipoplasia cerebelar e do tronco 

cerebral; esquizencefalia; heteretopia da substância cinzenta97,101,103-105. 

Anormalidades cerebrais tem sido vistas em crianças com SCZV sem 

microcefalia congênita51,95,102,106. Esses achados na neuroimagem incluíram: 

malformações do desenvolvimento cortical (afetando predominantemente o cérebro 

anterior), calcificações da junção córtico medular, diminuição do volume cerebral e 

ventriculomegalia em todas as crianças. E, em alguns pacientes, foi observado, 

também, hipoplasia do corpo caloso, cerebelo e tronco cerebral95. 

Apesar de o período embrionário ser considerado o de maior risco para 

múltiplas complicações decorrentes de processo infeccioso, sabe-se que o sistema 

nervoso central permanece suscetível a complicações durante toda a gestação66-69.  
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2.4.3 - Alterações vias auditivas: 

  

Embora a microcefalia seja um sinal importante, as informações atuais sobre 

o VZIK, enfatizam a importância das triagens oculares e auditivas, caso contrário, as 

anomalias da visão e da audição podem ser subestimadas. 

PEATE - Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE) por 

frequência específica - é um exame eletrofisiológico de extrema importância, 

fundamental para avaliação auditiva de crianças que apresentem infecção pelo 

VZIK.  Ele é classificado como um potencial evocado auditivo de curta latência, 

objetivo, não invasivo e que avalia a atividade eletrofisiológica do sistema auditivo 

até o tronco encefálico, em resposta a uma estimulação acústica. Esta estimulação 

deflagra respostas bioelétricas resultantes da ativação do nervo auditivo e das fibras 

nervosas desta via107-109.  

Leal et al. no ano de 2016 publicaram um relato de caso onde um RN, de 

uma gestação gemelar, que apresentou como as únicas aparentes anomalias, a 

microcefalia e presença de pé torto congênito. O outro RN apresentou exame dentro 

da normalidade. A mãe relatou rash cutâneo e febre durante o primeiro trimestre de 

gestação. Após investigação laboratorial e clínica, o RN foi diagnosticado com 

infecção pelo VZIK. Avaliações audiológicas inclusive com PEATE foram realizadas, 

e revelada perda auditiva severa bilateralmente, principalmente a esquerda9. No 

mesmo ano, Leal et al., conduziram um estudo que avaliou a perda auditiva em 

crianças com SCZV. Durante o surto de VZIK, 70 crianças foram examinadas para 

avaliar se havia relação entre a infecção e a perda auditiva. Entre os lactentes, 16 

(22.8%) falharam no primeiro teste de triagem em pelo menos uma orelha e, desses, 

8 falharam no teste de repetição. A avaliação do potencial auditivo de tronco 

encefálico de frequência específica confirmou que 5 crianças apresentaram perda 

auditiva, mas uma criança foi testada após receber tratamento com um antibiótico 

ototóxico, por isso foi excluída. Com essa criança excluída, 4 de 69 (5.8%) lactentes 

tiveram perda auditiva neurossensorial, que é semelhante ao observado em 

associação com outras doenças congênitas110.  
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2.4.4 – Artrogripose múltipla congênita: 

 

A artrogripose múltipla congênita é caracterizada pela presença ao 

nascimento, de múltiplas contraturas articulares, envolvendo no mínimo duas 

diferentes áreas do corpo e, usualmente, não progressiva. Observa-se uma limitação 

passiva e ativa da movimentação com a presença de anormalidades estruturais e/ou 

funcionais da cápsula articular e ligamentos. As principais articulações envolvidas 

são joelhos, quadris, tornozelos e punhos111. A adequada movimentação intra-

uterina é essencial para a perfeita formação das articulações fetais, o que ocorre 

durante o 30 mês gestacional. Qualquer alteração que limite os movimentos do 

concepto durante este período crítico do desenvolvimento, poderá levar à instalação 

das contraturas congênitas. O mecanismo patológico para essa alteração está 

relacionado à ausência de movimentos fetais ativos (acinesia), geralmente em torno 

do 8ª semana de gestação, mas a acinesia fetal por pelo menos três semanas já é 

capaz de causar alterações no sistema articular que resultam na fibrose das 

estruturas periarticulares. A lesão direta dos nervos motores periféricos parecem 

também contribuir para o quadro. A causa determinante para a diminuição da 

mobilidade fetal é incerta, mas pode ser decorrente de fatores neurogênicos, 

miogênicos, doenças dos tecidos conjuntivos e articulares entre outras112. Os fatores 

neurogênicos são as principais causas e incluem desordens do SNC como 

anormalidades de migração neuronal, desordens piramidais e olivo-ponto-

cerebelares. O VZIK possuí característica intrínseca de neurotropismo, já 

comprovado por estudos de necropsia fetal com isolamento viral por polimerase 

chain reaction (PCR) em tecidos cerebrais. Por sua vez, o acometimento do Sistema 

Nervoso Central (SNC) nessas crianças sugere que o insulto ocorreu na fase inicial 

da embriogênese113. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

A infecção pelo VZIK significa uma ameaça global as gestantes e RN 

principalmente em países subdesenvolvidos. É uma doença negligenciada em vista 

do número baixo de pesquisas principalmente em países desenvolvidos onde o 

número de acometidos foi pequeno. O Brasil mostrou uma alta prevalência de 

crianças com acometimento neurológico, oftalmológico e auditivo alertando a 

necessidade de ampla resposta da saúde pública em nível mundial, com a 

intensificação na realização de mais estudos, desenvolvimento de vacinas, 

tratamentos e diagnósticos aprimorados e de fácil acesso a população. É de suma 

importância ter conhecimento da associação ou relação dos sinais e sintomas da 

doença na tentativa de agilizar durante o acompanhamento, procedimentos 

diagnósticos e de avaliação para o quadro apresentado. O prognóstico ainda é 

incerto, por isso, a identificação de lesões oculares que impactam no 

desenvolvimento da visão é crucial para possibilitar a habilitação visual através da 

prescrição de óculos e estimulação visual precoce, bem como a avaliação auditiva 

eletrofisiológica e global com intervenção de equipe multidisciplinar. 

Justifica-se este trabalho aprofundado nesta população específica, 

moradores do estado do Rio de Janeiro, pois este estado é o quarto do país em 

número de notificações, com cerca de 7% de todos os casos notificados114
. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. Gerais: 

 

Descrever as lesões oftalmológicas encontradas em pacientes atendidos no 

IECPN pelo Projeto Zika no período de maio de 2016 a maio de 2017. 
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4.2. Específicos: 

 

- Descrever as alterações neurológicas, auditivas eletrofisiológicas e 

articulares em crianças expostas ou com quadro clínico compatível com a Síndrome 

da Zika Congênita. 

- Descrever a possível associação entre as alterações oftalmológicas, 

alterações do SNC, alterações auditivas eletrofisiológicas e articulares. 

 

5. MATERIAL E MÉTODOS  

 

5.1 Tipo de Estudo 

 

Estudo observacional, transversal retrospectivo, com coleta de dados de 

forma sistematizada diretamente dos prontuários eletrônicos dos pacientes 

avaliados no Projeto Zika do IECPN no período maio de 2016 a maio de 2017. 

 

5.2 Local de estudo 

 

O IECPN é um instituto público especializado para atenção neurológica, 

neurocirúrgica de alta complexidade, epilepsia, neurointensivismo, apoiada por 

programas de pesquisa e diagnóstico por imagem para proporcionar maior 

perspectiva de vida ao paciente do Sistema Único de Saúde (SUS). Foi inaugurado 

no dia 26 de junho de 2013, com capacidade para 44 leitos de terapia intensiva 

sendo seis pediátricos, com 15 salas de atendimento ambulatorial e 523 

funcionários. Atende diariamente 120 pacientes entre crianças e adultos. Nesse 

contexto, o IECPN, desde o início da epidemia pelo VZIK, desenvolve um trabalho, 

intitulado “PROJETO ZIKA”, lançado em 29 de fevereiro de 2016, onde RN e 

lactentes, que nasceram com suspeita de microcefalia no Estado do Rio de Janeiro, 

são encaminhados inicialmente para uma triagem com consulta pediátrica. A seguir, 

em um dia pré-estabelecido, os pacientes são encaminhados para realização dos 

seguintes exames: avaliação oftalmológica, avaliação de audiometria, ressonância 
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magnética, tomografia computadorizada de crânio e eletroencefalograma. O 

paciente ainda é acompanhado pela equipe de especialistas nos setores de 

Neuropediatria, Serviço Social e Psicologia. Até o final do ano de 2018 o Projeto Zika 

já havia avaliado 454 crianças.  

 

5.3 Critérios de inclusão 

 

Foram considerados elegíveis para inclusão neste estudo, todos os 

pacientes atendidos no ambulatório de oftalmologia do Projeto Zika, entre maio de 

2016 a maio de 2017, com quadro clínico compatível com infecção congênita pelo 

VZIK e/ou puérperas com resultado positivo para RT-PCR positivo durante a 

gestação e/ou pela suspeita de exposição vertical definida pela presença de 

estigmas de infecção congênita pelo VZIK pelos critérios do MS do Brasil115. 

 

5.3 Critérios de inclusão 

 

Foram considerados elegíveis para inclusão neste estudo, todos os 

pacientes atendidos no ambulatório de oftalmologia do Projeto Zika, entre maio de 

2016 a maio de 2017, com quadro clínico compatível com infecção congênita pelo 

VZIK e/ou puérperas com resultado positivo para RT-PCR positivo durante a 

gestação e/ou pela suspeita de exposição vertical definida pela presença de 

estigmas de infecção congênita pelo VZIK pelos critérios do MS do Brasil115.  

 

5.4 Critérios de exclusão 

 

Foram excluídos os pacientes com evidência clínica ou sorológica de outra 

infecção congênita como TORCHS e HIV; suspeita clínica ou confirmação de 

síndromes genéticas; história familiar de microcefalia; história de uso de drogas 

ilícitas ou alcoolismo durante a gestação e história de asfixia perinatal



 19 

5.5 Padronização da coleta de dados 

 

Os dados dos pacientes foram coletados em formulário padronizado 

aprovado pelo CEP (Apêndice 1), sendo utilizado as variáveis: moradia; trimestre 

da Infecção VZIK; faixa etária; sexo; PC ao nascimento; presença ou ausência de 

microcefalia, epilepsia e artrogripose; alterações nas neuroimagens, tanto 

tomografia computadorizada como ressonância magnética de crânio, e no 

eletroencefalograma (EEG); determinação de alterações do olho direito e esquerdo, 

com de anormalidades tanto externa como retiniana (nervo óptico, pólo posterior e 

região macular) através de exame oftalmológico e determinação de alterações de 

ouvido direito e esquerdo através da avaliação eletrofisiológica do PEATE pela 

otorrinolaringologia. 

 
5.5.1 Trimestre da infecção materna:  

 

Foi utilizado como critério de aparecimento dos sinais e sintomas de 

infecção pelo VZIK de acordo com o trimestre da gestação, sendo considerado: 

negação de sintomas, primeiro trimestre, segundo trimestre e terceiro trimestre.  

 

5.2 Faixa Etária:  

 

Foi utilizada uma classificação por faixa etária, sendo considerado a idade 

no dia da primeira avaliação no IECPN (avaliação de triagem). Foi dividida em: 0 

dias de vida a 3 meses, 3 meses e 1 dia – 6 meses, 6 meses e 1 dia – 9 meses, 9 

meses e 1 dia – 12 meses, maior 12 meses e 1 dia.  

 

5.5.3 Sexo:  

 

Foi considerado como sexo: masculino e feminino; de acordo com o 

prontuário eletrônico do paciente. 
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5.5.4 Perímetro Cefálico:  

 

Para o diagnóstico microcefalia foi considerado o PC em dois momentos: a 

primeira medida do PC ao nascimento e a segunda na avaliação de primeiro dia no 

Setor da pediatria do projeto ZIKA. 

Foi considerada para o PC do nascimento, as anotações feitas pelo setor de 

pediatria da maternidade onde nasceram, embasadas no cartão da criança ou 

resumo de alta do RN da maternidade de origem. 

Foi considerada como PC do primeiro dia de avaliação no IECPN, o 

resultado encontrado no prontuário eletrônico do setor da pediatria.  

 

5.5.5 Microcefalia: 

 

 Foi considerado para o diagnóstico de microcefalia os critérios da OMS, 

utilizados pelo serviço de pediatria, no qual é considerado como caso quando a 

medida do crânio realizada, pelo menos, 24h após o nascimento e dentro da 

primeira semana de vida (até 6 dias e 23 horas), em que o PC apresente valor 

menor que menos dois (-2) desvios-padrões abaixo da média específica para o sexo 

e idade gestacional. A OMS considera que a medida menor que três (-3) desvios-

padrões é definida como microcefalia grave69. O critério adotado foi de acordo com 

as novas definições recomendadas, no qual a medida do PC deve ser comparada 

com valores de referência e interpretada a partir dos desvios – padrão específicos 

para sexo e idade gestacional. Para os RN a termo, com 37 a 42 semanas de 

gestação, recomenda-se utilizar os padrões cuja referência é a idade da criança, 

31,9 cm para os meninos e 31,5 cm para as meninas (Tabela da OMS – anexo 1e 

2). Para RN prematuros, deve-se utilizar como referência a idade gestacional 

segundo a tabela do Estudo Internacional de Crescimento Fetal e do RN: padrões 

para o século 21 (Intergrowth)71 (anexo 3 e 4).  

Foi utilizada a categorização: ausência ou presença de microcefalia na 

segunda aferição do PC na avaliação de primeiro dia no setor de pediatria. 
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5.5.6 Artrogripose Múltipla Congênita: 

 

Essa patologia foi caracterizada pela presença de múltiplas contraturas 

articulares envolvendo no mínimo duas diferentes áreas do corpo, com história de 

presença desde o nascimento112. Foi considerado a presença dessa patologia 

através do prontuário digital relacionado a primeira consulta no Setor de pediatria no 

IECPN do Projeto ZIKA, de cada criança.  

 

5.5.7 Resultados dos exames de neuroimagem: 

 

Foi realizado exame de Ressonância Magnética de Encéfalo onde foram 

obtidas imagens multiplanares do encéfalo nas sequências pesadas em T1 3D, T2, 

T2* e imagens funcionais pesadas em difusão. Realizada análise em conjunto com 

exame de Tomografia Computadorizada de Crânio na mesma data.  

Foram utilizados os seguintes critérios principais para avaliação das 

neuroimagens:  simplificação do padrão giral/lisencefalia-paquigiria; calcificações 

com as especificações de localização como a região periventricular; subcortical; 

substância branca; difusa e outras localizações. 

 

5.5.8 Epilepsia: 

 

Foi utilizada a classificação como epilepsia ausente ou presente baseado no 

exame clínico, histórico clínico do paciente de crises epilépticas coletado no 

prontuário eletrônico e diagnóstico do EEG dado pelo médico neurologista. 
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5.5.9 EEG: 

 

No setor de Epilepsia foi realizado o exame de EEG digital de 32 canais da 

NeurotecR, software Neuromap versão 2103R.  Utilizado o sistema 10-20 completo 

de localização dos eletrodos, constante de tempo 0.3 segundos, amostragem de 256 

p.c.s, impedância menor 5kOhm e filtro de 70 Hz.  

Todos os traçados dos exames de EEG foram avaliados pelo Setor de 

Epilepsia do IECPN, apresentando em seus resultados a presença ou ausência de 

alguma área irritativa compatível com descarga epileptiforme. Após isso, todos os 

resultados foram revisados, por uma médica especialista em neurofisiologia clínica, 

visando a avaliação e classificação dos traçados com enfoque nas regiões 

posteriores, mais relacionadas a área da visão.  

Dentro das possíveis avaliações do traçado EEG, foi classificado o Ritmo 

Dominante Posterior (RDP) como presente ou ausente, ou classificado também 

como indeterminado, isto é, quando a informação está ausente no exame devido a 

presença de muitos artefatos mesmo a criança em estado de vigília, o que levou a 

impossibilidade da análise correta, ou o paciente foi avaliado apenas em estado de 

sonolência  no decorrer do exame, não havendo registro de vigília durante a 

realização do mesmo, ou falha na obtenção de fechamento palpebral, pois o exame 

realizado apenas com olhos abertos pode resultar em um registro de RDP 

bloqueado. O RDP se presente, foi avaliado de acordo com a faixa etária, 

persistência de alentecimento e se o ritmo era organizado ou desorganizado.  

Foi avaliado a presença ou ausência de descargas epileptiformes; sendo 

especificado aqueles resultados em que haviam descargas epileptiformes em 

regiões posteriores. 

 

5.5.10 Exame oftalmológico: 

 

No setor de oftalmologia foi realizado anamnese, exame externo e 

mapeamento de retina realizado após instilação de colírios de tropicamida a 1% e 

fenilefrina a 2,5% para obtenção de midríase pupilar satisfatória. Foi utilizado um 

oftalmoscópio indireto da marca Eye tech, com o auxílio de uma lente de 28 dioptrias 
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para avaliação da retina. Esse exame foi realizado na segunda consulta de avaliação 

do Projeto Zika, no mesmo dia em que foram realizados os exames de imagem (RM 

e TC) e o exame de PEATE. 

Foram considerados como alterados, os pacientes que apresentaram qualquer uma 

das seguintes anormalidades no exame de mapeamento de retina (MR):  atrofia 

coriorretiniana em polo posterior, moteamento pigmentar em polo posterior e 

alterações de NO como palidez e hipoplasia. 

Todos os critérios foram divididos em: unilateral (olho direito ou olho 

esquerdo) e bilateral. 

Nos casos em que existisse mais de uma patologia no mesmo paciente, 

essa foi descrita separadamente. 

 

5.5.11 Exames Eletrofisiológicos do PEATE: 

 

No setor de Otorrinolaringologia foi realizado o exame de Potencial Evocado 

Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE), com estímulo clique e NB CE – Chirp 

(Narrow Band CE–Chirp) com a criança em sono natural. É um exame objetivo e não 

invasivo que avalia os potenciais elétricos gerados a partir do nervo auditivo até o 

tronco encefálico em resposta a uma estimulação acústica. O PEATE é classificado 

como um potencial evocado auditivo de curta latência pois as respostas são 

registradas até 10 milisegundos (ms) após a apresentação do estímulo. Dependendo 

do estímulo escolhido (clique ou NB CE Chirp), o PEATE pode ser utilizado para a 

análise da sincronia das fibras neurais da via auditiva retrococlear e central, e 

também para a estimativa dos limiares auditivos em lactentes e crianças pequenas. 

No primeiro caso, o estímulo escolhido é o clique por se tratar de um estímulo com 

início e fim abruptos e capaz de estimular uma faixa grande de frequências ao 

mesmo tempo. Já no segundo caso, opta-se por estímulos de frequência específica, 

para maior precisão e acurácia na determinação dos limiares auditivos e na 

identificação da perda auditiva117.  

Foi utilizada a classificação: normal ou alterado em orelha direita e/ou orelha 

esquerda e para determinar a localização anatômica da alteração registrada durante 

o exame foi utilizada as seguintes denominações: orelha média (alteração 

condutiva), coclear (alteração coclear) e via auditiva (alteração auditiva central). 
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5.6 Análise Estatística 

 

Avaliado a potencial associação entre anormalidades oftalmológicas e 

epilepsia, anormalidades do SNC, alterações eletrofisiológicas da via auditiva e 

articulares, por serem anormalidades comumente observadas em crianças 

acometidas por infecção pelo VZIK. As análises foram realizadas no software SPSS, 

versão 22. Os dados foram descritos como frequências absolutas e percentuais. O 

teste de qui-quadrado de Pearson foi utilizado para verificar possíveis associações. 

O teste exato de Fisher foi aplicado nos casos em que se observou, pelo menos, 

uma frequência esperada menor do que 5. O nível de significância estatística 

adotado nas análises foi 5%. 

 

5.7 Aspectos Éticos 

 

A pesquisa foi desenvolvida de acordo com os princípios éticos de respeito 

pela pessoa, beneficência e justiça, seguindo as diretrizes e normas regulamentadas 

da Resolução CNS n 466 – 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de 

Saúde. Foram garantidos o anonimato e o sigilo dos dados coletados. O projeto: 

Abordagem oftalmológica em pacientes pediátricos portadores de microcefalia e 

presumida infecção intra útero pelo vírus da Zika, foi submetido ao Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP) do Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer (IECPN), 

sendo aprovado em 20 de outubro de 2017 – CAAE: 77401317.2.0000.8110 (Anexo 

1). 

 
6. RESULTADOS 

 

Durante o período de maio de 2016 a maio de 2017 foram avaliados pela 

Oftalmologia do IECPN, 139 crianças do Projeto Zika, encaminhadas de toda 

região do Estado do Rio de Janeiro, com quadro clínico compatível com infecção 

congênita pelo VIKZ, ou cujas mães tiveram resultado RT-PCR positivo para 

infecção congênita durante a gestação ou pela suspeita de exposição vertical 

definida como presença de estigmas de infecção congênita pelo VZIK 115.  
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Todas as crianças foram avaliadas pelos setores de oftalmologia, 

pediatria, neuropediatria, epilepsia, otorrinolaringologia, radiologia, fisioterapia, 

psicologia e assistência social.  

Dentre todas as crianças avaliadas no Projeto Zika do IECPN, 43 crianças 

(30,9%) foram excluídas por apresentarem evidência clínica ou sorológica de 

outra infecção congênita como TORCHS, HIV; suspeita clínica ou confirmação de 

síndromes genéticas; história familiar de microcefalia ou história de uso de drogas 

ilícitas ou alcoolismo durante a gestação. (Figura 1) 

 

FIGURA 1: Fluxograma do recrutamento para o trabalho da população do 

ambulatório de Zika avaliadas no período de maio de 2016 a maio de 2017. 

 
 
 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

Entre a população estudada, 87 (90,7%) eram crianças portadoras de 

microcefalia, onde as medidas do PC variavam de 22,5 cm a 44 cm com média de 

29,97 cm e mediana de 29 cm. A idade da primeira consulta variava entre 15 dias 

de vida a 17 meses de vida com média de 4,95 meses e mediana de 4 meses.  

Entre as crianças classificadas com microcefalia, os exames maternos de RT- 

PCR foram positivos durante a gestação em 12 (13,8%). Entre as 9 (9,3%) 

crianças que não apresentaram microcefalia ao exame clínico, 8 (88,9%) mães 

139 incluídos no Projeto Zika 

(Maio 2016 – maio 2017) 

 

43 excluídos  

(Genética, outras doenças 

infecciosas e uso drogas*)  

 

96 crianças incluídas 

 

96 crianças realizaram 

exame oftalmológico 

 

46 crianças com 

alterações oftalmológicas 
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apresentaram resultado de RT-PCR positivo durante a gestação, enquanto 

1(11,1%) apesar de não haver comprovação laboratorial, o quadro clínico e 

radiológico foi compatível com SCZV.  

Entre as crianças avaliadas no estudo, 55 (57,5%) eram do sexo feminino; 

42 (43,8%) crianças tinham 0 a 3 meses, 25 (26%) 3 a 6 meses, 12 (12,5%) entre 

6 a 9 meses, 10 (10,4%) entre 9 meses a 1 ano e 7 maiores de 1 ano. Essas 

crianças eram oriundas de várias regiões do Estado do Rio de Janeiro sendo o 

maior número 61 (63,5%), da região Metropolitana. Sessenta e nove gestantes 

(72,9%), tiveram relato de apresentarem sintomas de VZIK durante a gestação. 

Dentre elas, mais da metade, 53 (55,2%), ocorreu no primeiro trimestre (Tabela 1).  

 

 TABELA 1: Dados demográficos e epidemiológicos da seleção da população do 

ambulatório de Zika avaliadas no período de maio de 2016 a maio de 2017. 

 n (%) 

Faixa etária  

          0-3 meses 42 (43,8%) 

3-6 meses                       25 (26%) 

6-9 meses 12 (12,5%) 

9-12 meses 10 (10,4%) 

> 12 meses 7 (7,3%) 

Sexo  

Feminino 55 (57,5%) 

Masculino 41 (42,5%) 

  

Moradia (região)  

Metropolitana   61 (63,5%) 

Outros 35 (32,5%) 

 

Trimestre infecção 

 

Assintomática 26 (27,1%) 

1º trimestre 53 (55,2%) 

2º trimestre 

3º trimestre 

15 (15,6%) 

2 (2,1%) 
 

Anormalidades Oftalmológicas: 

 

Todas as 96 crianças avaliadas pela Oftalmologia, realizaram o exame de 

MR. Foram encontrados 46 (48%) crianças com alterações no exame 

oftalmológico onde as lesões mais prevalentes e ameaçadoras para a visão foram 

as que acometiam a retina e o nervo óptico.  
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 Oito crianças (17,4%) apresentaram anormalidades apenas de NO (8 

bilateral): 5 com hipoplasia bilateral do NO, 2 com palidez bilateral do NO e 1 com 

aumento da escavação bilateral do NO. Treze crianças (28,26%) apresentaram 

atrofia coriorretiniana (6 bilateral e 7 unilateral). Nove crianças (19,56%) 

apresentaram presença de moteamento pigmentar em polo posterior (4 bilateral e 

5 unilateral). 

Três crianças (6,53%) apresentaram palidez do NO e moteamento 

pigmentar em polo posterior (PP) bilateral, 1 criança (2,17%) com palidez de NO e 

moteamento pigmentar em PP unilateral, 1 criança (2,17%) com palidez do NO e 

atrofia coriorretiniana unilateral e 1 criança (2,17%) apresentando hipoplasia do 

NO e moteamento pigmentar em PP bilateral. Duas crianças (4,35%) 

apresentaram hipoplasia de NO e atrofia coriorretiniana bilateral. Quatro crianças 

(8,7%) apresentando em um olho moteamento pigmentar em PP e no outro olho 

atrofia coriorretiniana. Uma criança (2,17%) apresentou em um olho palidez de NO 

e atrofia coriorretiniana e no outro olho palidez do NO e moteamento pigmentar 

em PP e 2 crianças (4,35%) em um olho apresentou moteamento pigmentar em 

PP e no outro olho moteamento pigmentar em PP e atrofia coriorretiniana (Tabela 

2). 

 

TABELA 2: Achados no exame de mapeamento de retina em pacientes com 

anormalidades oculares avaliados no ambulatório de Zika no período de maio de 

2016 a maio de 2017. 

*AC: Atrofia coriorretiniana; **MP: Moteamento Pigmentar; ***NO: Nervo óptico 

Resultado Olho 

Direita 

Olho 

esquerda 

Bilateralmente Total (olhos) 

AC* 2   (1,04%) 6   (3,12%) 14   (7,3%) 22  (11,46%) 

MP** 6   (3,12%) 5   (2,6%) 8     (4,16%) 19   (9,88%) 

Palidez do NO*** 0   (0%) 0   (0%) 4     (2,1%) 4     (2,1%) 

Hipoplasia do NO 0   (0%) 0   (0%) 10   (5,2%) 10   (5,2%) 

Palidez do NO e MP 1   (0,52%) 1   (0,52%) 6     (3,12%) 8     (4,16%) 

Palidez do NO e AC 1   (0,52%) 1   (0,52%) 4     (2,1%) 6     (3,14%) 

Hipoplasia do NO e MP 0   (0%) 0   (0%) 2     (1,04%) 2     (1,04%) 

Hipoplasia do NO e AC 0   (0%) 0   (0%) 4     (2,1%) 4     (2,1%) 

AC e MP 0   (0%) 2   (1,04%) 0     (0%) 2     (1,04%) 

Coloboma de NO 0   (0%) 1   (0,52%) 0     (0%) 1     (0,52%) 

NO escavação aumentada 0   (0%) 0   (0%) 2     (1,04%) 2     (1,04%) 

Normal 9   (4,68%) 3   (1,56%) 100 (52,08%) 112 (58,32%) 

Total 19 (9,88%) 19 (9,88%) 154 (80,24%) 192 (100%) 



 28 

Anormalidades neurológicas:  
 

Todas as crianças foram avaliadas pelo setor de epilepsia sendo que 56 

(58,33%) tiveram diagnóstico de epilepsia. Oitenta e três (86,45%) realizaram o 

exame de EEG. Dessas, 60 crianças (72,29%) apresentaram EEG alterado das 

quais 27 (45%) apresentaram área irritativa em córtex posterior (como sugerido 

pela presença de descargas epileptiformes posteriores – nas regiões occiptais e 

temporais posteriores). O RDP anormal, foi observado em 71 crianças (85,5%). 

Doze crianças (14,46%) apresentaram RDP normal no primeiro EEG. 

Noventa e cinco crianças realizaram exames de RM e TC de crânio e uma 

criança não realizou. Oitenta crianças (84,2%) apresentaram calcificações 

cerebrais. Sessenta e oito crianças (85%) apresentaram calcificações em região 

subcortical; 9 (11,25%) foram difusas e 3 (3,75%) eram em região periventricular. 

Em 83 crianças (87,36%) evidenciou-se simplificação do padrão giral/ lisencefalia–

paquigiria.  

Dos 95 resultados de imagem, 75 (78,94%) tiveram associação de 

calcificação com simplificação do padrão giral/lisencefalia–paquigiria. Entre as 87 

(90,7%) crianças que apresentaram microcefalia, 46 (48%) apresentaram 

alterações oculares; 87 (100%) apresentaram alterações nos exames de imagem 

realizados (RM/TC); sendo que dessas alterações, 77 (88,5%) eram calcificações 

e, mais especificamente, 65 (74,71%), constituídas de calcificações subcorticais; 

55 (63,2%) apresentaram epilepsia; 56 (64,36%) apresentaram alguma 

anormalidade no EEG, sendo  27 (48,21%) com DEP. Entre as 9 crianças sem 

microcefalia, nenhuma apresentou alteração ocular; 4 (44,5%) apresentaram 

alterações nos exames de imagem realizados (RM/TC); sendo que dessas 

alterações, 3 (75%) eram calcificações subcorticais e 1 (11%) não realizou 

exames de imagem; 1 (11%) apresentou epilepsia; 4 (44,5%) apresentaram 

alguma anormalidade no EEG mas em nenhum havia presença de DEP. 
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Anormalidades eletrofisiológicas auditivas: 

 

             Noventa e três (96,87%) pacientes realizaram exame de PEATE. Desses, 

42 apresentaram exame dentro da normalidade em ambas as orelhas. Entre os 

exames alterados, em 54 (56,25%); foi detectado alteração condutiva em 13 

(6,78%) orelhas; alteração coclear em 5 (2,52%) orelhas e alteração auditiva em 

64 (33,35%) orelhas. (Tabela 3) 

 

A tabela 3 identifica o tipo de alteração e a localização anatômica da 

alteração registrada durante o exame utilizando as seguintes denominações: 

orelha média (alteração condutiva), coclear (alteração coclear) e via auditiva 

(alteração auditiva central). 

 

TABELA 3: Achados no exame de PEATE em pacientes com anormalidades 

auditivas avaliados no ambulatório de Zika no período de maio de 2016 a maio de 

2017. 

 
    Resultado Orelha 

direita 

Orelha 

esquerda 

Bilateralmente Total 

(orelhas) 

Normal 10 (5,20%) 9   (4,7%) 84   (43,8%) 103 (53,7%) 

   Alteração   

condutiva 

1   (0,52%) 6   (3,13%) 6     (3,13%) 13   (6,78%) 

   Alteração 

Coclear 

1   (0,52%) 0   (0%) 4     (2,0%) 5     (2,52%) 

   Alteração 

Via Auditiva 

9   (4,7 %) 7   (3,65%) 48   (25%) 64   (33,35%) 

NR* 1   (0,52%) 0   (0%) 6     (3,13%) 7     (3,65%) 

Total 22 (11,46%) 22 (11,46%) 148 (77,08) 192 (100%) 

*NR: Não realizado 
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Entre as 87 (90,7%) crianças que apresentaram microcefalia,51 (53,1%) 

apresentaram alterações no PEATE e 4 (4,6%) não realizaram o exame (por razões 

técnicas). Entre as crianças sem microcefalia,9 (9,3%), 4 (4,5%) apresentaram 

alterações no PEATE e 1(11%) não realizou o exame de PEATE (por razões 

técnicas). 

 

Anormalidades articulares: 

 

  Entre as 96 crianças avaliadas, 6 (6,25%) apresentaram artrogripose. Entre 

as crianças com diagnóstico de artrogripose, todas as 6 (100%) estavam associados 

a microcefalia; 4 (66,66%) estavam associadas a história materna de sinais e 

sintomas no primeiro trimestre; e 5 (83,33%) apresentaram alguma anormalidade no 

mapeamento de retina. 

 

Na tabela 4 enfatiza-se que 60,7% dos pacientes com epilepsia apresentaram MR 

alterado. Dentre os pacientes sem epilepsia, 70% não apresentou alteração no MR. 

Em seguida, destaca-se associação significativa entre DEP e MR alterado, de forma 

que 59,3% dos pacientes que apresentaram DEP também apresentaram alteração 

no MR. Quando se analisa os pacientes que não apresentaram DEP, o percentual 

de alteração no exame supracitado cai para 37,5%. 
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TABELA 4: Perfil estatístico entre anormalidades no mapeamento de retina e 

alterações de imagem, alterações clínicas, eletroencefálicas e no exame do PEATE 

dos pacientes avaliados no ambulatório de Zika no período de maio de 2016 a maio 

de 2017. 

 

 
Total 

MR* 
p-valor 

Normal Alterado 

Alterações de imagem      

RM/TC**     

Sim 91 (95,8%) 45 (49,5%) 46 (50,5%) 
0,12 

Não 4 (4,2%) 4 (100%) 0 (0%) 

Calcificação     

Sim 80 (84,2%) 38 (47,5%) 42 (52,5%) 
0,06 

Não 15 (15,8%) 11 (73,3%) 4 (26,7%) 

Alterações clínicas     

Epilepsia     

Sim 56 (58,3%) 22 (39,3%) 34 (60,7%) < 0,01 
Não 40 (41,7%) 28 (70%) 12 (30%) 

Artrogripose     

Sim 6 (6,3%) 1 (16,7%) 5 (83,3%) 
0,08 

Não 90 (93,7%) 49 (54,4%) 41 (45,6%) 

Alterações 
eletroencefálicas 

    

EEG***     

Sim 60 (72,3%) 31 (51,7%) 29 (48,3%) 
0,33 

Não 23 (27,7%) 15 (65,2%) 8 (34,8%) 

DEP****     

Sim 27 (32,5%) 11 (40,7%) 16 (59,3%) 0,05 
Não 56 (67,5%) 35 (62,5%) 21 (37,5%) 

Alterações do PEATE*****      

Sim 51 (54,8%) 29 (56,9%) 22 (43,1%) 
0,30 

Não 42 (45,2%)  19 (45,2%) 23 (54,8%) 
*MR:Mapeamento de Retina; **RM/TC:Ressonância Magnética/Tomografia Computadorizada; 

***EEG:Eletroencefalograma; ****DEP:Descargas Epileptiformes Posteriores; *****PEATE:Potencial 

Evocado Auditivo de Tronco Encefálico 
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FIGURA 2: Perfil estatístico entre mapeamento de retina e epilepsia. 

 

 

 

FIGURA 3: Perfil estatístico entre mapeamento de retina e DEP. 

 

 

Na tabela 5, entre os pacientes com epilepsia, 42,1% deles apresentaram 

alguma dessas alterações em NO. Por outro lado, dentre os pacientes não 

epilépticos, o percentual de alteração é substancialmente menor (15,2%). Em 

relação aos pacientes com artrogripose, observou-se que 80% deles apresentaram 

acometimento do NO.  
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TABELA 5: Perfil estatístico entre anormalidades no nervo óptico e 

alterações de imagem, alterações clínicas, eletroencefálicas e no exame do PEATE 

dos pacientes avaliados no ambulatório de Zika no período de maio de 2016 a maio 

de 2017. 

 
 

Total 
NO* 

p-valor 
Normal Alterado 

Alterações de imagem      

RM/TC**     

Sim 66 (94,3%) 45(68,2%) 21 (31,8%) 
0,31 

Não 4 (5,7%) 4 (100%) 0(0%) 

Calcificação     

Sim 57 (81,4%) 38 (66,7%) 19 (33,3%) 
0,32 

Não 13(18,6%) 11 (84,6%) 2 (15,4%) 

Alterações clínicas     

Epilepsia     

Sim 38 (53,5%) 22 (57,9%) 16 (42,1%) 0,02 
Não 33 (46,5%) 28 (84,8%) 5 (15,2%) 

Artrogripose     

Sim 5 (7%) 1 (20%) 4 (80%) 0,03 
Não 66 (93%) 49 (74,2%) 17 (25,8%) 

Alterações 
eletroencefálicas 

    

EEG***     

Sim 45 (69,2%) 31 (68,9%) 14 (31,1%) 
0,77 

Não 20 (30,8%) 15 (75%) 5 (25%) 

DEP****     

Sim 20 (30,8%) 11 (55%) 9 (45%) 
0,08 

Não 45 (69,2%) 35 (77,8%) 10 (22,2%) 

Alterações do PEATE*****      

Sim 43 (62,3%) 29 (67,4%) 14 (32,6%) 
0,79 

Não 26 (37,7%)  19 (73,1%) 7 (26,9%) 

*NO:Nervo óptico; **RM/TC:Ressonância Magnética e/ou Tomografia Computadorizada; 

***EEG:Eletroencefalograma; ****DEP:Descargas Epileptiformes Posteriores; *****PEATE:Potencial 

Evocado Auditivo de Tronco Encefálico 
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FIGURA 4: Perfil estatístico entre epilepsia e NO. 

 

 

FIGURA 5: Perfil estatístico entre artrogripose e NO. 

 

 

Na tabela 6, destaca-se associação estatisticamente significativa entre 
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alteração é 22,2%. Em relação aos pacientes com exame anormal de PEATE, 

apenas 32,6% deles apresentaram alterações na região macular.  

 

TABELA 6: Perfil estatístico entre anormalidades em região macular e alterações de 

imagem, alterações clínicas, eletroencefálicas e no exame do PEATE dos pacientes 

avaliados no ambulatório de Zika no período de maio de 2016 a maio de 2017. 

 

 
Total 

MÁCULA 
p-valor 

Normal Alterado 

Alterações de imagem      

RM/TC*     

Sim 83 (95,4%) 45 (54,2%) 38 (45,8%) 
0,13 

Não 4 (4,6%) 4 (100%) 0(0%) 

Calcificação     

Sim 72 (82,8%) 38 (52,8%) 34 (47,2%) 
0,17 

Não 15 (17,2%) 11 (73,3%) 4 (26,7%) 

Alterações clínicas     

Epilepsia     

Sim 52 (59,1%) 22 (42,3%) 30 (57,7%) < 0,01 
Não 36 (40,9%) 28 (77,8%) 8 (22,2%) 

Artrogripose     

Sim 6 (6,8%) 1 (16,7%) 5 (83,3%) 
0,08 

Não 82 (93,2%) 49 (59,8%) 33 (40,2%) 

Alterações 
eletroencefálicas 

    

EEG**     

Sim 55 (73,3%) 31 (56,4%) 24 (43,6%) 
0,18 

Não 20 (26,7%) 15 (75%) 5 (25%) 

DEP***     

Sim 23 (30,7%) 11 (47,8%) 12 (52,2%) 
0,13 

Não 52 (69,3%) 35 (67,3%) 17 (32,7%) 

Alterações do PEATE****      

Sim 43 (50,6%) 29(67,4%) 14 (32,6%) 0,03 
Não 42 (49,4%)  19 (45,2%) 23 (54,8%) 

*RM/TC:Ressonância Magnética e/ou Tomografia Computadorizada; **EEG:Eletroencefalograma; 

***DEP:Descargas Epileptiformes Posteriores; ****PEATE:Potencial Evocado Auditivo de Tronco 

Encefálico. 
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FIGURA 6: Perfil estatístico entre epilepsia e mácula. 

       

 

  FIGURA 7: Perfil estatístico entre PEATE e mácula.  

      

 

 Dentre os casos de microcefalia, 52,9% deles tiveram MR alterado. Por 
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relação aos exames de imagem, todos os microcefálicos apresentaram alteração na 

RM/TC e, em 88,5% destes, verificou-se a ocorrência de calcificações, sendo 86,7% 

dos casos classificados como calcificações subcorticais. Quanto as alterações 
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clínicas, observou-se que 63,2% dos pacientes microcefálicos, também foram 

diagnosticados como epilépticos. 

 

TABELA 7: Perfil estatístico entre microcefalia e mapeamento de retina, alterações 

de imagem, alterações clínicas, eletroencefálicas e no exame do PEATE dos 

pacientes avaliados no ambulatorio de Zika no período de maio de 2016 a maio de 

2017. 

 

 MICROCEFALIA p-valor 

Não Sim 

Mapeamento de retina    

Normal  9 (100%)  41 (47,1%) <0,01 
Alterado 0 (0%) 46 (52,9%) 

Alterações de imagem    

RM/TC*    

Sim  4 (50%) 87 (100%) <0,01 
Não 4 (50%)  0 (0%) 

Calcificação    

Sim  3 (37,5%)  77 (88,5%) <0,01 
Não  5 (62,5%)  10 (11,5%) 

Calcificação SC**    

Sim  3 (37,5%)  65 (86,7%) <0,01 
Não  5 (62,5%)  10 (13,3%) 

Alterações clínicas    

Epilepsia    

Sim  1 (11,1%)  55 (63,2%) <0,01 
Não  8 (88,9%)  32 (36,8%) 

Artrogripose    

Sim  0 (0%) 6 (6,9%) 
1,00 

Não  0 (100%)  81 (93,1%) 

Alterações eletroencefálicas    

EEG***    

Sim 4 (57,1%)  56 (73,7%) 
0,39 

Não  3 (42,9%)  20 (26,3%) 

DEP****    

Sim  0 (0%)  27 (35,5%) 
0,09 

Não  7 (100%)  49 (64,5%) 

Alterações do PEATE *****    

Sim  4 (50%)  47 (55,3%) 
1,00 

Não  4 (50%)  38 (44,7%) 

*RM/TC:Ressonância Magnética e/ou Tomografia Computadorizada; **SC subcortical   

***EEG:Eletroencefalograma; ****DEP:Descargas Epileptiformes Posteriores; *****PEATE:Potencial 

Evocado Auditivo de Tronco Encefálico 
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FIGURA 8: Perfil estatístico entre microcefalia e mapeamento de retina. 

 

 

 

FIGURA 9: Perfil estatístico entre microcefalia e exames de imagem (RM/TC). 
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 FIGURA 10: Perfil estatístico entre microcefalia e calcificação intracraniana. 

 

 

FIGURA 11: Perfil estatístico entre microcefalia e calcificação intracraniana 

subcortical. 
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FIGURA 12: Perfil estatístico entre microcefalia e epilepsia. 
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Alguns estudos prévios demonstraram achados oculares anormais, 

associados ou não, com outras anormalidades dentro do espectro de SCZV, 

semelhantes aos achados encontrados no estudo em questão6,51,53,55,58,60,61.  

Durante o decorrer da análise observamos que a maior parte das crianças 

examinadas pertenciam a faixa etária compreendida entre 0 a 3 meses, 42 (43,75%), 

o que ressalta a chegada precoce dessas crianças ao serviço do IECPN, 

possibilitando tanto o diagnóstico precoce quanto sua reabilitação. O fato da maioria 

dos pacientes, 61(63,5%), residirem na região metropolitana, pode ter sido 

determinante para a avaliação precoce dessa população estudada nos primeiros 

meses de vida, e supondo também, a dificuldade de acesso de moradores de outras 

regiões ao IECPN.  

           Constatou-se que o envolvimento ocular, 28 (52,83%) mapeamentos de retina 

alterados, foi mais frequente em RN cujas mães apresentaram sinais e sintomas 

compatíveis com infecção por VZIK no primeiro trimestre de gestação 53 (55,2%), 

semelhante ao relatado em estudos realizados por Ventura et al. e Zin et al.51,60. 

Assim como a presença de microcefalia 46 (86,8%) e alterações cerebrais 49 

(92,45%) nos exames de RM e TC de crânio, sendo que dessas alterações, 42 

(79,24%) eram calcificações, sendo 36 (67,92%), constituídas de calcificações 

subcorticais e 44 (83,01%) apresentavam simplificação do padrão giral com giros 

escassos e sulcos rasos – lisencefalia/paquigiria. Alterações semelhantes também 

foram observadas em outros estudos64,85,95,97. Portanto a ocorrência precoce, 

primeiro trimestre da gestação, de sinais e sintomas maternos, está associada a 

prognóstico mais grave nas crianças acompanhadas nesta população.  

Das crianças avaliadas, 87 (90,62%) apresentaram microcefalia, e apenas 

12 (13,8%) mães apresentaram sorologia de RT-PCR positiva para detecção de 

VZIK, o que reafirma, como visto em outros trabalhos publicados, a dificuldade de 

detecção do vírus devido ao curto período de viremia118,119, associado ao fato que a 

maioria das mães serem assintomáticas durante a gestação. Entre as nove crianças 

que não apresentavam microcefalia ao diagnóstico, oito mães (88,88%) 

apresentaram PCR positivo para infecção pelo VZIK o que ressalta que a 

microcefalia não deve ser um critério obrigatório para o diagnóstico de SCZV, uma 

vez que crianças que não apresentaram microcefalia durante a gestação ou ao 

nascimento, mesmo assim, podem ter sido infectadas pelo vírus durante a gravidez 

como ressaltado por Zin et al. e Ventura et al.51,60. 



 42 

 

Anormalidades oftalmológicas: 
 

Enfatiza-se a importância da exclusão através de exames sorológicos de 

infecções congênitas como a toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus e herpes, as 

quais podem apresentar algumas semelhanças entre as anormalidades 

oftalmológicas destas e as apresentadas pelas crianças afetadas pelo VZIK120. 

Crianças com toxoplasmose congênita podem apresentar lesões exsudativas em 

atividade ou lesões em processo de AC usualmente peripapilares ou maculares121. 

Em crianças com infecção pelo VZIK as lesões coriorretinianas são atróficas e mais 

comumente encontradas em mácula e região de polo posterior58,59,61. Na infecção 

pelo vírus da rubéola pode-se observar MP difuso na retina, ao contrário do MP focal 

visto na infecção pelo VZIK6,55 semelhante as encontradas em nosso estudo, com 22 

(11,46%) olhos acometidos por AC e 19 (9,88%) olhos acometidos por MP. A 

hipoplasia do NO raramente é vista por pacientes acometidos por toxoplasmose, 

rubéola, herpes e citomegalovírus. Alterações de NO na SCZV podem aparecer 

sozinhas ou acompanhadas de alterações de MP e AC em região macular e/ou polo 

posterior na maior parte dos casos58-60. E a AC pode se apresentar associada com 

MP6,55,60,61. No presente estudo, alterações do NO como palidez em 4  (2,1%) olhos 

e hipoplasia em 10 (5,2%) olhos, apareceram sozinhas ou acompanhadas com 8 

(4,16%) olhos com palidez de NO e MP, 6 (3,14%) olhos com palidez de NO e AC, 2 

(1,04%) olhos com hipoplasia do NO e MP e 4 (2,1%) olhos com hipoplasia e AC. 

Foram diagnosticados 2 (1,04%) olhos com AC e MP.  

Todas as crianças com alterações oculares 46 (47,91%) apresentaram 

alterações nos exames de imagem realizados (RM e TC). Tais achados podem ser 

justificados pelo tropismo do VZIK por células neurais e posterior agressão do SNC 

durante a fase de proliferação neural que ocorre entre o terceiro e quartos meses de 

gestação86,97,98. 

Foi observada em nosso estudo, uma associação estatisticamente 

significante entre epilepsia e alterações no MR incluindo: hipoplasia e palidez do NO,  

moteamento pigmentar e atrofia coriorretiniana. Enfatiza-se que 60,7% dos 

pacientes com epilepsia apresentaram MR alterado. Dentre os pacientes sem 

epilepsia, 70% não apresentou alteração no MR. Em seguida, destaca-se 

associação significativa entre DEP e MR alterado, de forma que 59,3% dos 
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pacientes que apresentaram DEP também apresentaram alteração no MR. Quando 

se analisa os pacientes que não apresentaram DEP, o percentual de alteração no 

exame supracitado cai para 37,5%. 

Em nosso estudo verificou-se resultados com significância estatística entre 

epilepsia e acometimento do NO incluindo: hipoplasia e palidez. Dentre os pacientes 

com epilepsia, 42,1% deles apresentaram alguma dessas alterações em NO. Por 

outro lado, dentre os pacientes não epilépticos, o percentual de alteração é 

substancialmente menor (15,2%). Em relação aos pacientes com artrogripose, 

observou-se que 80% deles apresentaram acometimento do NO.  

Destaca-se ainda associação significante entre epilepsia e alterações de 

mácula (AC e MP), sendo que 57,7% dos pacientes epilépticos apresentaram 

alguma dessas alterações. Dentre os não epilépticos, o percentual de alteração é 

22,2%. Em relação aos pacientes com exame anormal de PEATE, apenas 32,6% 

deles apresentaram alterações na região macular.  

  Verificou-se associação estatisticamente significativa entre a presença de 

microcefalia e alterações no mapeamento de retina, de imagem (RM/TC, calcificação 

e calcificação subcortical) e clínicas, especificamente, epilepsia. Dentre os casos de 

microcefalia, 52,9% deles tiveram mapeamento de retina alterado. Por outro lado, 

todos os pacientes sem microcefalia apresentaram exames normais.  

  Pela gravidade das lesões apresentadas, quanto mais rápido for realizado o 

exame oftalmológico, mais precoce é o diagnóstico, possibilitando a identificação de 

lesões oculares, acompanhamento e tratamento adequado ao problema visual 

apresentado. 

 

Anormalidades neurológicas: 
 

Entre as 87 (90,7%) crianças com microcefalia, 87 (100%), apresentaram 

alterações nos exames de imagem de RM e TC de crânio realizados, o que 

corrobora com o estudo publicado por Hajra A et al, que salienta o tropismo do VZIK 

por células progenitoras neuronais, levando a diminuição da viabilidade e 

crescimento destas, resultando em inibição da proliferação e diferenciação celular, 

com apoptose neuronal e consequente afilamento do córtex e aspectos 

microscópicos de microcefalia. Esse estudo também sugere que a inflamação 

placentária, atuaria em sinergismo com a infecção cerebral pelo VZIK atuando na 



 44 

gênese das malformações cerebrais122, lembrando que a maior parte da população 

do estudo foi infectada no primeiro trimestre de gestação período em que ocorre a 

proliferação e diferenciação das células neuronais.  

A SCZV está frequentemente associada a epilepsia devido à presença de 

lesões/malformações corticais altamente epileptogênicas. Ressalta-se que no 

estudo, mais da metade 56 (58,33%), apresentou diagnóstico de epilepsia, baseado 

nos dados do histórico clínico de crises convulsivas, exame clínico e dados do EEG 

que demonstra um elevado número de crianças apresentando crises epilépticas 

muitas vezes de difícil controle, necessitando de múltiplos medicamentos 

anticonvulsivantes como observado em outros estudos8,91,92. Desse modo, ratifica-se 

a importância do diagnóstico precoce para que o tratamento seja logo instituído, na 

tentativa de oferecer qualidade de vida a essas crianças assim como tentar diminuir 

as sequelas que as crises provocam. Em relação ao perfil estatístico foi observado 

que 34 (60,7%) dos pacientes com epilepsia apresentaram MR alterado. E um 

achado inédito foi observado no perfil estatístico onde 16 (59,3%) dos pacientes que 

apresentaram DEP, também apresentaram alterações no MR  que no estudo 

presente, defende-se que o aparecimento dessas descargas posteriores pode vir a 

ser um agravante no prognóstico das manifestações oftalmológicas já que tais 

descargas atingem a topografia de área cortical visual primária e de associação. 

O RDP anormal, que sugere a presença de encefalopatia, foi observado em 8 

(8,33%) das crianças. Em 21 (21,87%) não foi observado RDP no EEG, 12 (12,5%) 

não realizaram o exame de EEG, e 15 apresentaram um RDP presente, organizado 

com ritmo dentro da normalidade. Devido as graves lesões cerebrais apresentadas 

pelos lactentes é possível que o RDP não seja mantido dentro da normalidade nos 

exames subsequentes sofrendo alentecimento e/ou desorganização como espera-se 

nas encefalopatias graves.  

Pacientes com crises epilépticas, podem apresentar disfunção cortical no 

período interictal, entre as crises123. No período interictal (entre as crises) as áreas 

corticais que não estão funcionando normalmente recebem a denominação de zona 

de déficit funcional. Essa área de anormalidade funcional frequentemente é maior 

que a zona epileptogênica (um conceito teórico consiste na área cortical que quando 

removida cirurgicamente, se possível, deixaria o paciente sem crises). Nos pacientes 

com descargas em regiões posteriores infere-se que as áreas corticais relacionadas 

a visão (córtex occiptal e temporal posterior) poderiam estar disfuncionais124.  
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Porém, o tratamento bem-sucedido da epilepsia tem o potencial de resultar 

em ganho de função, e por isso, deve ser valorizado. Então, corrobora -se que esses 

pacientes podem apresentar disfunção dessas áreas devido a presença de 

frequentes descargas epileptiformes. Em adição, os pacientes também 

apresentaram frequentemente alterações retinianas, que combinadas as 

anormalidades centrais, podem levar a um pior prognóstico para a função visual.  

  Por fim, verificou-se associação estatisticamente significativa entre a 

presença de microcefalia e alterações no mapeamento de retina, alterações nos 

exames de imagem (RM/TC), presença de calcificações incluindo calcificações 

subcorticais e clínicas, especificamente, epilepsia. Em relação aos exames de 

imagem, todos os microcefálicos, 87 (90,62%) apresentaram alteração na RM/TC e, 

em 77 (88,5%) destes, verificou-se a ocorrência de calcificações, sendo 65 (86,7%) 

dos casos classificados como calcificações subcorticais. Quanto às alterações 

clínicas, observou-se que 55 (63,2%) dos pacientes microcefálicos também foram 

diagnosticados como epilépticos. 

 
Anormalidades eletrofisiológicas auditivas: 
 

Entre as 87 (90,7%) crianças com microcefalia, 51 (53,1%) apresentaram 

alterações no PEATE confirmando que o exame deve ser valorizado na investigação 

dessa população9,110. 

Dos pacientes que realizaram avaliação eletrofisiológica da audição, 32,6% 

apresentaram alteração macular (p valor = 0,03). Esse resultado chama a atenção 

para a necessidade de uma abordagem conjunta, incluindo também avaliação 

auditiva. Além disso, deste número, 41 (44,08%) pacientes apresentaram alterações 

cocleares e/ou de via auditiva central chamando atenção para uma possível ação do 

VZIK nessa região. 

 

 Anormalidades articulares: 
 

A artrogripose, contratura articular congênita que pode envolver no mínimo 

duas diferentes áreas do corpo, apesar de não ser progressiva, merece atenção por 

parte de equipe multidisciplinar pois acarreta em limitação passiva e ativa dos 

movimentos. Apesar da população estudada de 96 crianças, ter apresentado poucos 
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casos de artrogripose 6 (6,25%), em outros estudos tem sido observado casos em 

crianças com infecção por ZIKV presumida ou confirmada laboratorialmente66,125 

Limitações: 

A principal limitação desse estudo ocorreu pela dificuldade de confirmação 

laboratorial tanto para VZIK quanto para doenças do complexo TORCHS. É provável 

que isso tenha ocorrido pelo nível sócio econômico das famílias estudadas,  pela 

pouca procura médico assistencial devido à falta de informação no início da 

epidemia e ao fato dos sinais e sintomas, muitas vezes, serem inespecíficos ou 

inexistentes; associada tanto a dificuldade de acesso ao atendimento médico 

emergencial por parte da população, quanto à indisponibilidade dos testes 

sorológicos em todos os postos de atendimento à população no momento do 

diagnóstico. Isso se somou ao fato da especificidade do RT-PCR estar ligada a 

padrões de coleta muito específicos como: procedimento de coleta, quantidade de 

amostra coletada, presença de hemólise e período curto de viremia para detecção 

do vírus. Outro ponto que merece consideração quanto a limitação do estudo e  

análise dos dados relatados, é o grande número de casos com muitas e graves 

alterações descritas, que possivelmente ocorreu devido a viés de seleção, pois todas 

as mães e suas crianças foram encaminhadas para acompanhamento no Projeto 

Zika quando já era detectado alguma alteração compatível com o diagnóstico de 

infecção pelo vírus.  

 

8. CONCLUSÃO 

 

As associações significantes apresentadas no presente estudo, alertam para 

a íntima relação entre acometimento oftalmológico e alterações do SNC, alterações 

auditivas eletrofisiológicas e acometimento articular e reforça a importância da 

necessidade de acompanhamento multidisciplinar para esta população. 

 A presença de alterações neurológicas nos exames de RM e TC em 100% 

dos pacientes que apresentaram microcefalia e o dado estatístico que a maior parte 

das gestantes, 53 (55,2%), apresentou sinais e sintomas no primeiro trimestre de 

gestação, reforça a hipótese do tropismo do VZIK por células progenitoras 

neuronais.  
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 A presença de crianças sem microcefalia, 9 (9,37%), onde 4 (44,5%) 

apresentaram alterações nos exames de imagem realizados, 1 (11%) apresentou 

epilepsia e  4 (4,5%) apresentaram alterações no PEATE sendo que dessas, sete 

(77,77%) das nove mães relataram sinais e sintomas no primeiro trimestre de 

gestação, reforça a importância da avaliação do RN com suspeita de acometimento 

pelo VZIK. 

Após realização de avaliação multidisciplinar nos RN, concluiu-se que apesar 

de muitas lesões oculares apresentadas mostrarem-se irreversíveis, no caso da 

epilepsia, o diagnóstico ocorrendo precocemente, faz com que o tratamento seja 

instituído, com provável diminuição ou abolição das crises o que pode corroborar 

para um menor acometimento da via visual e um melhor prognóstico a longo prazo, 

principalmente se essas crianças forem acometidas por DEP que atingem a área na 

topografia de área cortical visual primária e de associação. 

            Esse estudo teve como objetivo descrever as lesões oftalmológicas 

encontradas em pacientes atendidos no IECPN pelo Projeto Zika, na tentativa de 

tentar orientar o manejo e a prática clínica dessa população com diagnóstico 

confirmado ou suspeito de infecção pelo VZIK. Reforça a importância já estabelecida 

da realização da avaliação oftalmológica, possibilitando a identificação de lesões 

oculares que impactam no desenvolvimento visual, possibilitando a habilitação visual 

através da prescrição de óculos e estimulação visual precoce. Ressalta também, a 

importância do diagnóstico clínico da epilepsia e o achado inédito da relação entre 

DEP e lesões oftalmológicas de polo posterior com a possibilidade de melhor 

prognóstico a longo prazo se tratadas; das lesões cerebrais; das alterações auditivas 

e do acometimento por contraturas articulares congênitas. 

O acompanhamento dos RN com infecção pelo VZIK é extremamente 

importante para uma melhora na qualidade de vida dessas crianças e seus 

familiares, assim como para uma melhor caracterização dos resultados visuais e 

sistêmicos a longo prazo.   
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PROJETO DE PESQUISA:  

 
      Abordagem oftalmológica em pacientes pediátricos portadores de 

microcefalia no Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer, Rio de Janeiro.                 
                     
        Pesquisadores: Alessandra Santos Torres  

         

1. Identificação: __________________________________________________________ 

2. Local de nascimento: ____________________________________________________ 

3. Prontuário: ____________________________________________________________ 

4. Bairro/Cidade: _________________________________________________________ 

5. Idade materna: _________________________________________________________ 

6. Data de nascimento: ____________________________________________________ 

7.  Sexo: ______  Fem ________  Masc  

8. Idade Gestacional (IG): __________ semanas __________ dias 

9. Peso ao nascer: _______________________________________________ 

10.  Perímetro Cefálico: __________________ 

11.  Intercorrências durante a gestação: _____ Sim ______ Não 

 Em caso afirmativo, especificar. _____________________________________________ 

12. Uso de medicamentos, drogas ilícitas e/ou álcool durante a gestação? ____ Sim ____Não  

Em caso afirmativo, especificar._______________________________________________ 

13.  Histórico de microcefalia familiar? ______ Sim ______ Não 

 

14. Exames (Recém-nascido)        IgM         IgG       Data do exame: 

1. Toxoplasmose:                                 ________________ 

                   2.    Rubéola:                                           ________________ 

                   3.   Citomegalovírus                                 ________________ 

                   4.    Herpes:                                             ________________ 

                   5.    Sífilis:                                                ________________   

                   6.    Zika                                                   ________________ 

 

15. Exames (Mãe):                         IgM         IgG       Data do exame:          Não realizado: 

1. Toxoplasmose:                                 _______________                  
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                   2.    Rubéola:                                           ______________ 

                   3.   Citomegalovírus                                 ______________ 

                   4.    Herpes:                                             ______________ 

                   5.    Sífilis:                                                ______________  

                   6.    Zika                                                   ______________ 

 

16.Diagnóstico Anatômico:  

 

16.a.  Globo Ocular:         1.           Normal                    OD              OE  

                                          2.           Atrofia                     OD             OE 

.                                         3.           Microftalmia            OD              OE 

                                          4.           Anoftalmia               OD              OE         

                                            

16.b. Córnea:  

                            1.          Edema de córnea:    OD          OE  

                            2.          Cicatriz:                    OD          OE  

                            3.          Outras Opacidades: OD          OE 

16.c. Cristalino 

                                       1.         Subluxação         OD             OE 

                                       2.           Luxação            OD             OE 

                                       3.          Opacidade         OD             OE 

 

16.d. Retina:   

.                         1.            Atrofia Coriorretiniana                                          OD             OE         

                                Localização: ________________________________________________ 

             2.             Vitreíte                                                                 OD           OE              

             3.              Alterações Pigmentares polo posterior              OD            OE                                                            

             4.            Alterações Pigmentares em região macular       OD              OE 

 

 16.e. Nervo óptico:             1.          Atrofia 
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                               2.          Hipoplasia  

                               3.           Palidez 

 

17.Diagnóstico Etiológico Provável:     

                                                                         

17.a.          Hereditária (anomalias genéticas: cromossomiais, mitocondriais, autossômico 

dominante, autossômico recessivo, ligado ao X, sem definição) 

 

17.b.          Intra – uterina (Toxoplasmose, Rubéola, Citomegalovírus, Herpes,drogas / álcool) 

 

17.c.          Peri-Natal (asfixia - Cegueira de Origem Central - Atrofia NO / ROP / Oftalmia) 

 

17.d.          Infantil (Tumor/ Trauma / Deficiência de vitamina A/ resultado de práticas 

ruins/sarampo) 

17.e. Provável infecção pelo vírus da Zika 

 

17.f.           Indeterminado (Glaucoma / Catarata / Retinoblastoma / anormalidades desde o 

nascimento) 
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INSTITUTO ESTADUAL DO CÉREBRO PAULO NIEMEYER - 
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ANEXO 2. OMS – Valores de referência para perímetro cefálico em recém-nascidos 

a termo – para meninos 

 

 

 
  Fonte: OMS.Perímetro cefálico por idade. 

 
 
ANEXO 3. OMS – Valores de referência para perímetro cefálico em recém-nascidos 

a termo – para meninas 

 

 

 
Fonte: OMS.Perímetro cefálico por idade. 
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ANEXO 4. INTERGROWTH – Valores de referência para o perímetro cefálico em    

recém-nascidos pré-termo – para meninos 
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ANEXOS 5. INTERGROWTH – Valores de referência para o perímetro cefálico em       

recém-nascidos pré-termo – para meninas 
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Fonte:  Projeto INTERGROWTH-21st. 

 
 
 

 
 


