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RESUMO
Conceição, Priscila Oliveira da. Padrões eletroencefalográficos de vigília e sono
em crianças com infecção congênita confirmada ou provável pelo vírus zika:
análise por faixa etária dos três primeiros anos de vida. 2019. Tese (Doutorado
em Neurologia/Neurociências) - Faculdade de Medicina, Universidade Federal
Fluminense, Niterói, 2019.
Objetivos: descrever os padrões eletroencefalográficos em vigília e sono em
diferentes faixas etárias de crianças com síndrome congênita pelo vírus Zika (SCZ), e
correlacionar estes padrões com dados da história clínica. Métodos: Exames de 106
casos, com idade entre 2 e 40 meses, foram analisados em relação a organização da
atividade de base, padrão irritativo e maturação da vigília e do sono. Os casos foram
divididos em três grupos de acordo com sua faixa etária, Grupo 1: 2 a 4 meses, grupo
2 de 5 a 12 meses e grupo 3 acima de 12 meses. Os resultados foram analisados no
intuito de verificar correlação entre os padrões de eletroencefalograma (EEG) e a faixa
etária, assim como para verificar relação entre os achados eletroencefalográficas e
história clínica dos pacientes. Resultados: Foram encontrados os seguintes padrões
de atividade de base: padrão organizado (39,6%), padrão desorganizado apenas por
imaturidade dos ritmos fisiológicos de vigília e/ou sono (20,8%), padrão lentificado
(11,3%), padrão descontínuo (9,4%), padrão rítmico (5,7%), padrão hipsarrítmico
(6,6%), padrão de baixa amplitude (3,8%) e padrão assimétrico (2,8%). No grupo 1,
não foram verificados os padrões rítmicos e hipsarrítmico, enquanto que no grupo 3
não foram identificados os padrões descontínuo e de baixa amplitude, entre estes o
padrão rítmico foi o único que apresentou relação com a faixa etária. A taxa de
maturação da vigília e do sono e o padrão irritativo não apresentaram relação com a
faixa etária. peso ao nascer; Perímetro encefálico ao nascimento, espasmos
epilépticos, número de drogas antiepilépticas utilizadas, presença de atividade
irritativa, presença de critérios clínicos específicos e presença de dois ou mais critérios
de neuroimagem apresentaram relação com o grau de organização da atividade de
base. Quarenta e um pacientes apresentaram história clínica de espasmos sem
evidencia de hipsarritmia, em um ou mais EEGs, estes casos podem representar uma
entidade eletroclínica descrita como Espasmos sem hipsarritmia. Conclusões: a
maioria dos padrões de EEG associados a SCZ pode ser encontrado em diferentes
faixas etárias tendo relação com variáveis clínicas como o grau de microcefalia e
achados no exame de neuroimagem. O padrão rítmico é o único padrão que tem
relação com a faixa etária, sendo mais comumente encontrado após 12 meses. A taxa
de maturação de vigília e sono, tende a se manter constante entre 2 e 40 meses;
Espasmos epilépticos sem hipsarritmia podem ser encontrados em crianças com
infecção congênita pelo vírus Zika.
Palavras-chave: Eletroencefalografia, EEG, Zika, Espasmos epilépticos.
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ABSTRACT
Conceição, Priscila Oliveira da. Electroencephalographic patterns of waking and sleep
in children with confirmed or probable congenital Zika virus infection: analysis by age
group of the first three years of life. 2019. Thesis (Doctor in Neurology and Neuroscience)
- Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2019.

Purpose: To describe EEG patterns of infants with congenital Zika virus (ZikV)
syndrome in different ages and and correlate these patterns with clinical history data.
Methods: EEG data of 106 cases, aged 2 to 40 months, were analyzed for background
organization, irritative pattern, and wake and sleep maturation. The cases were divided
into three groups according to their age group, Group 1: 2 to 4 months, Group 2 from
5 to 12 months and Group 3 aged over 12 months. The results were analyzed in order
to verify correlation between EEG patterns and age range, as well as to verify
relationship between electroencephalographic findings and patients' clinical history.
Results: The following baseline activity patterns were found: organized EEG (39.6%),
immaturity pattern (20.8%), slowed pattern (11.3%) discontinuous pattern (9.4%),
rhythmic pattern (5.7%), hypsarrhythmic pattern (6.6%), diffuse low voltage (3.8%) and
asymmetric pattern (2.8%). In group 1, the rhythmic and hypsarrhythmic patterns were
not verified, while in group 3 the discontinuous and low amplitude patterns were not
identified, among them the rhythmic pattern was the only one that was related to the
age group. The wakefulness and sleep maturation rate and the irritative pattern were
not related to age. birth weight; Brain circumference at birth, epileptic spasms, number
of anti-epileptic drugs used, presence of discharge, presence of specific clinical /
neuroimaging criteria were related to background organization. Forty-one patients had
a clinical history of spasms without evidence of hipsarrhythmia in one or more EEGs.
These cases may represent an electroclinical entity described as Spasms without
hipsarrhythmia Conclusions: Most of the EEG patterns associated with SCZ can be
found in different age groups related to clinical variables such as the degree of
microcephaly and neuroimaging findings. The rhythmic pattern is the only pattern that
is related to age, being more commonly found after 12 months. The wakefulness and
sleep maturation rate tends to remain constant between 2 and 40 months; Epileptic
spasms without hipsarrhythmia can be found in children with congenital Zika virus
infection.
Keywords: Electroencephalography; EEG; Zika; Epileptic spasms.
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1. INTRODUÇÃO
Em 2015 uma epidemia de infecção pelo vírus Zika registrada em vários
territórios do nordeste do Brasil, evidenciou a microcefalia congênita como uma
manifestação clínica de grande impacto na saúde pública Mundial.
Além da desproporção crânio-cervical, a síndrome se define também pela
presença

de

anormalidades

ortopédicas,

auditivas,

oftalmológicas,

neuroradiológicas e neurológicas, com grande parte dos pacientes apresentando
crises epilépticas refratárias, com implicações negativas no prognóstico do
desenvolvimento neuropsicomotor (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017).
A epilepsia é uma condição que acomete entre 30 e 60% de pacientes com
microcefalia associada a diversas etiologias. Em relação a infecção congênita
relacionada ao vírus Zika, essa taxa varia entre 40 e 70%, sendo o espasmo
epiléptico e as crises tônico-clônica generalizadas as semiologias mais
comumente descritas (OLIVEIRA-FILHO ET AL., 2018; ALVES ET AL., 2016;
VAN DER LINDEN ET AL., 2018).
Alterações eletroencefalográficas referentes a organização da atividade de
base e à presença de atividade epileptiforme foram relatadas em elevada
frequência em pacientes com microcefalia congênita pelo vírus Zika. A descrição
dos padrões anormais encontrados nesses pacientes foi realizada por estudos
que englobaram crianças de 1 a 17 meses durante o sono, evidenciando em sua
maioria padrões semelhantes aos encontrados em encefalopatia epilépticas e
condições neurológicas com prognóstico reservado (CARVALHO ET AL., 2017;
KANDA ET AL., 2018).
Se por um lado estes estudos evidenciaram a importância do uso do
eletroencefalograma como ferramenta diagnóstica em pacientes com infecção
congênita pelo vírus Zika, por outro, ainda pouco se sabe sobre o perfil destas
alterações na vigília e em cada faixa etária e tampouco sobre a relação entre
esses padrões e a história clínica destes pacientes.
Passados os anos inciais do surto de infecção congênita associada ao vírus
Zika, a utilização do eletroencefalograma nos protocolos de atendimento destes
pacientes, constitui um método de fácil acessibilidade, baixo custo e boa
acurácia no auxílio diagnóstico de epilepsia e do grau de maturação cerebral,
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contribuindo

para

melhor

avaliação

prognóstica,

acompanhamento

e

direcionamento terapêutico nesta população.
No presente estudo será realizada uma análise retrospectiva com objetivo
de descrever os padrões eletroencefalográficos em vigília e sono em diferentes
faixas etárias de crianças com infecção congênita pelo vírus Zika, e correlacionar
estes padrões com dados da história clínica.
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2. REVISÃO DA LITERATURA
2.1 Microcefalia
2.1.1 Definição
A microcefalia se define como uma anormalidade antropométrica, na
qual o perímetro cefálico (PC) se encontra menor que - 2 (dois) ou mais desviospadrão (DP) para a referência de idade e sexo (WHO, 2014; BRASIL, 2015). A
microcefalia é dita grave quando a medida do PC está - 3 (três) ou mais desviopadrões abaixo da média (BRASIL, 2016; WHO, 2014).
No Brasil, em decorrência de um surto de microcefalia ocorrido no ano
2015, o Ministério da Saúde adotou a medida igual ou inferior a 33 cm como
referência para diagnóstico de microcefalia em crianças de ambos os sexos a
termo (>=37 semanas de gestação) (Ministério da Saúde, 2017). Esta medida
aumentava a sensibilidade do diagnóstico de microcefalia, visando aumentar o
número de recém-nascidos (RN) elegíveis para investigação (Ministério da
Saúde, 2017). Após os resultados de pesquisas de campo, a medida foi reduzida
para 32 cm; até que em março de 2016, seguindo às orientações internacionais
da Organização Mundial de Saúde (OMS) adotou-se as medidas de PC em RN
à termo de 31,5 cm para meninas e 31,9 cm para meninos, equivalente a PC
com medidas inferiores a - 2 DP segundo a tabela da OMS para idade e sexo
(Ministério da Saúde, 2017; Ministério da Saúde, 2015). Posteriormente, em 30
de agosto de 2016, houve nova recomendação da OMS para diagnóstico de
microcefalia, nesta nova diretriz, a referência adotada para a medida do PC em
ambos os sexos, nas primeiras 24-48hs de vida, deveria seguir os parâmetros
da tabela InterGrowth (WHO, 2016). Nesta nova diretriz a medida de referência
para o diagnóstico de microcefalia para RNs a termo é de 30,24 cm para meninas
e 30,54 cm para meninos (INTERGROWTH-21ST, 2016).
2.1.2 Medida do perímetro cefálico
A medida do perímetro cefálico deve ser feita com fita métrica flexível,
não elástica, medindo-se o maior diâmetro da cabeça, tomando-se como
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referência arcadas supraorbitárias, anteriormente e a parte mais proeminente da
região occipital, passando a fita acima das orelhas (CDC, 2016; BRASIL,2015;
Ministério da Saúde, 2017) (Figura 1).

Figura 1. Medida do perímetro cefálico.
Fonte: Modificada do site: www.cdc.gov/zika.

2.1.3 Dados epidemiológicos
Os dados disponíveis em relação a prevalência de microcefalia, se
referem em sua maioria às estatísticas relacionadas aos registros de microcefalia
congênita dos nascimentos em unidades hospitalares (MINISTÉRIO DA SAÚDE,
2017). Segundo a OMS, considerando-se o PC menor ou igual a -3 desviospadrão da referência para idade e sexo, estima-se a prevalência mundial de
microcefalia congênita variando entre 0,5-20 por 10.000 nascimentos (0,005 a
0,2%) (WHO, 2016). No Brasil, a prevalência de microcefalia congênita é de 1.98
por 10.000 nascimentos, uma taxa, considerada subestimada para a região
nordeste

(ECLAMC, 2015). Dados referentes ao relato de microcefalia na

Declaração de nascidos vivos no território brasileiro entre os anos de 2000-2014,
relatam uma média anual de 164 casos, entretanto no ano de 2015 houve um
aumento de nove vezes do número de casos de microcefalia, totalizando 1608
casos nesse ano, com crecimento evidente a partir do mês de outubro de 2015
(MARINHO ET AL., 2016). O nordeste foi a região com maior aumento de casos,
em especial os estados de Pernambuco, Paraíba e Sergipe (MARINHO ET AL.,
2016).
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Em 24 de novembro de 2015 o Centro de Controle de Doenças da União
Européia relatou a notificação por parte da Polinésia Francesa de um aumento
incomum dos casos de malformações do Sistema Nervoso Central em fetos e
RN durante os anos de 2014-2015, o qual coicidia com o surto de Zika vírus na
região (BRASIL, 2015). No mesmo mês, o isolamento do vírus Zika no tecido
cerebral de um feto que evoluiu para óbito e no líquido amniótico de duas
gestantes com história de doença exantemática e com fetos com microcefalia,
aliados aos dados epidemiológicos, fizeram com que o Ministério da Saúde
brasileiro reconhecesse a relação do aumento do número de casos de
microcefalia com a infecção pelo vírus Zika (OLIVEIRA MELO ET AL., 2016;
CALVET ET AL., 2016). A partir desse momento os casos de microcefalia pelo
vírus Zika se tornaram Emergência de Saúde Pública de Importância
Internacional (BRASIL, 2015).
2.1.4 Classificação
Em relação ao tempo de início (PASSEMARD ET AL., 2013; NUNES ET
AL., 2016):


Congênita/Primária: presente intra-útero ou desde o nascimento,

associada a interrupção da proliferação neuronal.


Pós-natal/Secundária: desaceleração do crescimento cerebral,

com aparecimento de microcefalia durante o primeiro ano de vida,
posteriormente a uma medida normal de PC ao nascimento. Associada a injúria
neuronal e morte celular.
Em relação aos parâmetros de crescimento (PASSEMARD ET AL.,
2013; NUNES ET AL., 2016):


Proporcional: acompanha parâmetros abaixo da média para

medidas de peso e altura


Desproporcional: microcefalia com parâmetros normais de peso e

altura
Em relação a outras anormalidades (PASSEMARD ET AL., 2013;
NUNES ET AL., 2016):


Isolada
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Sindrômica:

associada

a

outras

malformações

(viscerais,

esqueleto, dismorfismos faciais).
Em relação a etiologia (PASSEMARD ET AL., 2013; NUNES ET AL.,
2016):


Genética



Adquirida

2.1.5 Etiologia
Potencialmente qualquer condição que afete o processo de proliferação,
diferenciação ou morte celular, gerando déficit no crescimento cerebral, pode
causar microcefalia (BARKOVICH ET AL., 2005; PASSEMARD ET AL., 2013;
NUNES ET AL., 2016).
As etiologias relacionadas à microcefalia podem ser dividas em causas
genéticas e adquiridas (PASSEMARD ET AL., 2013; NUNES ET AL., 2016). Há
descrição de mais de 400 causas genéticas para a microcefalia congênita, desde
cromossomopatias a genes específicos, como a

microcefalia autossomica

recessiva (KANDA ET AL., 2018). As causas adquiridas

de microcefalia

congênita incluem as infecções pelo vírus Zika, STORCH (sífilis, toxoplamose,
rubéola, citomegalovírus, herpes simples) e HIV, lesões disruptivas (acidente
vascular, morte de um gêmeo monozigoto), exposição materna ao alcool durante
gestação, radiação, diabetes materna mal controlada, carência nutricional
materna (hipotireoidismo, deficiência de folato, desnutrição, insuficiência
placentária) (GRAF ET AL., 2010; BRASIL, 2016; NUNES ET AL., 2016). Nas
microcefalias pós-parto as causas incluem além da etiologia genética,
traumatismo crânio-encefálico, infecções como meningites, encefalites, pelo
vírus HIV, intoxicação por cobre, falência renal crônica (GRAF ET AL., 2010;
BRASIL, 2016; NUNES ET AL., 2016).
2.2 Doença aguda pelo vírus Zika
2.2.1 Vírus Zika
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O vírus Zika é um arbovírus de RNA, do gênero Flavivirus, pertencente
a família Flaviviridae, cujo nome faz referência a floresta Zika, em Uganda, onde
em 1947, o vírus foi primeiramente identificado em macacos sentinelas para
monitoramento da febre amarela (BRASIL, 2016).
O termo arbovírus faz referência aos vírus transmitidos através da picada
de um artrópode hematófago a um hospedeiro vertebrado (MUSSO, GUBBLER,
2016; KENNEY ET AL., 2014). O gênero Flavivírus é composto por três grupos,
que incluem, vírus transmitidos por mosquitos, vírus transmitidos por carrapatos
e vírus sem vetor conhecido (MUSSO, GUBBLER, 2016).
2.2.2 História da emergência do vírus
Em 1954, na Nigéria, houve o primeiro relato identificando o vírus Zika
como agente etiológico de uma infecção febril em humanos (MACNAMARA,
1954). Posteriormente, o vírus foi isolado em várias espécies de mosquitos,
sendo associado, nos anos seguintes, a casos esporádicos de doenças febris
nos territórios da Africa e Ásia (MUSSO, GUBBLER, 2016; KANDA ET AL.,
2018).
O primeiro surto de relevância clínca-epidemiológica relacionado ao
vírus Zika, foi descrito em 2007, nas ilhas Yap, um dos quatro estados que
compõem os Estados Federados da Micronésia, localizada no Oceano Pacífico
(ECDC, 2014). O surto teve duração de três meses, atingindo cerca de 5005
indivíduos, dos quais 919 (18.4%) se tornaram sintomáticos, apresentando
características clínicas de uma arbovirose aguda, com presença de rash macular
ou papular generalizado, atralgia/atrite, febre, conjuntivite não-purulena, mialgia
e cefaléia (MUSSO, GUBBLER, 2016).
Em 2013, um novo grande surto associado ao vírus Zika foi reportado na
Polinésia Francesa, conjunto de ilhas localizado a sudeste e a leste da
Micronésia, acometendo cerca de 30000 indivíduos (11.5% da população)
(MUSSO, GUBBLER, 2016). Os casos suspeitos apresentavam rash
eritematoso maculopapular, acompanhado ou não de febre, acrescido de dois
ou mais dos sinais/sintomas de hiperemia conjuntival, artralgia/mialgia, edema
de mãos e pés (ECDC, 2014). O surto na Polinésia Francesa teve duração de
21 semanas e durante seu curso foram relatados 38 casos de Síndrome de
7

Guillain-Barré, com sintomas compatíveis com infecção pelo Zika vírus iniciados
dias após infecção e 25 casos de complicações neurológicas que incluíam
encefalite, meningoencefalite, mielite, paralisia facial e parestesias

(ECDC,

2014; MUSSO, GUBBLER, 2016; OEHLER ET AL., 2014; CAO-LORMEAU ET
AL., 2016). Outras complicações menos comuns relatadas nesse surto foram
púrpura trombocitopênica, complicações oftalmológicas e cardíacas (ECDC,
2014). Durante o surto na Polinésia Francesa 13 casos de anormalidades
cerebrais congênitas foram registradas no ano de 2014, destes seis foram
testados retrospectivamente para Zika vírus, com confirmação sorológica em
quatro casos (JOUANNIC ET AL., 2016). Neste surto a prevalência de
microcefalia foi de dois casos para 10.000 recém-nascidos e o risco de
microcefalia associado a infecção pelo vírus Zika foi de 95 casos para cada
10.000 gestantes infectadas no primeiro trimestre (CAUCHEMEZ ET AL., 2016).
Após o surto na Polinésia Francesa o vírus Zika rapidamente se disseminou para
outras ilhas do Oceano Pacífico, com surtos relatados em 2014 nos territórios da
Nova Caledônea, Ilhas Cook e Ilhas de Páscoa e em 2015 em Vanuatu, Ilhas
Salomão, Samoa e Fiji (MUSSO, GUBBLER, 2016).
Relatos de novos surtos de doenças exantemáticas associadas ao vírus
Zika ocorreram a partir do início de 2015 em diversos estados da região nordeste
do Brasil, chegando ao final desse mesmo ano com uma estimativa entre
440.000 e 1.300.000 de casos suspeitos de infecção pelo vírus (CAMPOS ET
AL., 2015; ZANLUCA ET AL., 2015; BRASIL, 2015; MUSSO, GUBBLER, 2016).
Estudos filogenéticos indicam que a introdução do vírus no país tenha ocorrido
durante a realização do Campeonato Mundial de Canoagem, realizado no estado
do Rio de Janeiro, o qual contou com a participação de atletas oriundos de
países do Pacífico nos quais o vírus já tinha circulado (MUSSO, 2015). A
disseminação do vírus no país foi facilitada pela ampla disseminação territorial
dos vetores A. aegypti (em todo país, em especial nas regiões norte, nordeste e
centro-oeste) e A. albopictus (principalmente na região sul) (MUSSO,
GUBBLER, 2016). Além da manifestação clínica já descrita anteriormente de
doença exantemática, a infecção associada ao vírus Zika no Brasil, também teve
relato de manifestações neurológicas como Síndrome de Guillain-Barré e
encefalomielite aguda disseminada, além de um grande surto de microcefalia
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congênita associada ao vírus Zika (OLIVEIRA MELO ET AL., 2016; BRASIL,
2015; SCHULER-FACCINI ET AL., 20oeh).
Do ano de 2007 até Outubro de 2016 a infecção pelo vírus Zika foi
confirmada em 73 regiões ao redor do mundo, com mais de 1 bilhão de
indivíduos expostos ao vírus, sendo 15% deles em território brasileiro (KANDA
ET AL., 2018).
2.2.3 Transmissão
O vírus Zika tem como principal via de transmissão a infecção durante
uma refeição de sangue virémico e inoculação de saliva infectada durante
posterior alimentação de sangue (transmissão horizontal) (MUSSO, GUBBLER,
2016). Nesta via, o vetor de transmissão mais comum são mosquitos da espécie
Aedes aegypti, a mesma implicada em outras arboviroses como

dengue,

chikungunya e febre amarela (NUNES ET AL., 2016; CARVALHO ET AL., 2017;
BRASIL, 2016). Outras espécies de mosquitos do gênero Aedes também são
potenciais vetores do vírus, como Aedes albopictus, Aedes africanus, Aedes
hensilli e Aedes polynesiensis (ECDC, 2014).
Outras formas de transmissão descritas são a forma vertical
(transplacentária ou via aleitamento materno), a forma por transfusão de sangue,
transplante de órgãos e por transmissão sexual (ATIF ET AL., 2016; ATKINSON
ET AL., 2016; SIQUEIRA MELLO ET AL., 2019).
2.2.4 Epidemiologia
A maior parte dos indivíduos infectados por transmissão vetorial pelo
vírus Zika permanecerão assintomáticos (80% dos casos) (BRASIL, 2015;
RIBEIRO ET AL., 2017). Nos casos sintomáticos, após um período de incubação
de aproximadamente 3 a 12 dias, a manifestação clínica mais comum é de uma
doença exantemática, afebril ou com febre baixa, acompanhada de mialgia,
cefaléia, artralgia, edema articular, prurido e conjuntivite não-purulenta, com
curso de duração entre 2 e 7 dias (BRASIL, 2015; RIBEIRO ET AL., 2017).
Em comparação com a clínica de outras arboviroses como dengue e
chikungunya, a infecção pelo vírus Zika apresenta um quadro mais exacerbado
9

de exantema e hiperemia conjuntival, sem alterações laboratoriais significativas
nas contagens de leucócitos e plaquetas (BRASIL, 2015).
2.2.5 Diagnóstico laboratorial
Visto que os sinais e sintomas da infecção aguda pelo vírus Zika se
sobrepõem àqueles encontrados em infecções agudas por outros arbovírus, fazse necessário a análise laboratorial para estabelecimento do seu diagnóstico
(ATIF ET AL., 2016).
O diagnóstico laboratorial pode ser feito na fase aguda (primeiros 7 dias
após aparecimento dos sintomas, idealmente nos primeiros 4 dias) por meio de
testes de biologia molecular, que detectam e amplificam o RNA viral nos
espécimes clínicos (soro, líquor, líquido amniótico, saliva, urina e sêmen) (ATIF
ET AL., 2016; NUNES ET AL., 2016; NICASTRI ET AL., 2016) (Figura 2). Os
testes de biologia molecular utilizam o método de reação em cadeia de
polimerase via transcriptase reversa em tempo real (RT-qPCR), no qual cópias
de DNA complementar são geradas a partir de moléculas de RNA viral e
posteriormente amplificadas e quantificadas (MUSSO, GUBBLER, 2016).
Após a fase aguda o diagnóstico é feito por meio de testes sorológicos,
pelo método de imunoensaio enzimático (ELISA), com a detecção de anticorpos
IgM (entre 4 e 15 dias após aparecimento dos sintomas) e IgG (após 7-15 dias
do início do quadro clínico) (BRASIL, 2015) (Figura 2). O resultado dos testes
sorológicos devem ser interpretados com cautela visto que os mesmos podem
apresentar reatividade cruzada com outras arboviroses como a dengue e em
indivíduos vacinados para febre amarela (BRASIL, 2015; MUSSO, GUBBLER,
2016). Por esse motivo, laboratórios especializados realizam, em pacientes com
ELISA IgM positivo, o teste por neutralização de redução de placas (PRNT),
considerado padrão-ouro na diferenciação de anticorpos anti-Flavivirus
(MUSSO, GUBBLER, 2016).
Em virtude da complexidade do diagnóstico laboratorial no país,
decorrente da limitação técnica de muitas unidades de saúde, da presença
endêmica de outras arboviroses e do curto período de viremia do vírus Zika, o
Ministério

da

Saúde

adotou

a

partir

de

2017,

testes

rápidos

de

imunocromatografia qualitativa (IgM/IgG) para triagem inicial de amostras
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suspeitas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). A confirmação do teste rápido é feita
por testes sorológicos pelo método ELISA. Já em pacientes na fase aguda as
amostras adicionais são coletadas para o teste padrão ouro com detecção por
meio de biologia molecular (RT-qPCR) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017).

Figura 2. Diagnóstico laboratorial demonstrando o período ideal para detecção do vírus
Zika em diferentes espécimes clínicos e técnicas laboratoriais.
Legenda: RT-qPCR (reação em cadeia de polimerase via transcriptase reversa em
tempo real), ELISA (ensaio de imunoabsorção enzimática).
Fonte: Modificado de Atif et al., 2016.

2.2.6 Tratamento
Por ser, na maioria dos casos, um quadro auto-limitado, o tratamento da
doença aguda pelo vírus Zika, consiste na administração de medicamentos
sintomáticos, como acetaminofeno (paracetamol) ou dipirona para dor e antihistamínico para erupções pruriginosas, repouso e no aumento da ingestão de
líquidos (BRASIL, 2015; Atif et al., 2016). Deve-se evitar o uso de aspirina devido
o risco de sangramento em pacientes com trombocitopenia e de Síndrome de
Reye em crianças. Anti-inflamatoriórios não esteródeis (AINES) também devem
ser evitados devido risco de complicações hemorrágicas em pacientes cuja
infecção por dengue ou chikungunya não puderem ser excluídas (BRASIL, 2015;
ATIF ET AL., 2016).
2.2.7 Medidas preventivas
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Como ainda não existe vacina disponível para imunização contra o vírus
Zika, as principais medidas preventivas estão voltadas para evitar o contato com
o vetor transmissor, o mosquito da espécie Aedes aegypti (BRASIL, 2015; Atif et
al., 2016). Neste intuito, medidas pessoais como o uso de roupas que protejam
partes expostas do corpo, uso de inseticidas, mosquiteiros e repelentes, são
indicadas (BRASIL, 2015; ATIF ET AL., 2016). O combate a proliferação do
mosquito, através de campanhas de conscientização para eliminação de
possíveis locais que podem funcionar como criadouros e do uso de inseticidas
fazem parte das ações integradas de vigilância e controle do vetor (BRASIL,
2015).
A prevenção da transmissão não-vetorial pode ser feita através da
prática sexual com uso de preservativos entre homens residentes ou visitantes
de áreas expostas ao vírus e suas parceiras (em especial se as mesmas
estiverem grávidas) e também através da testagem vírus Zika de sangue
destinado a transfusões e de órgãos (em especial rins) destinados a transplante.
Recomenda-se ainda o uso de repelentes por no mínimo 14 dias, para
viajantes que visitaram áreas endêmicas, no intuito de prevenir que mosquitos
locais não infectados adquiram o vírus e orienta-se que mulheres evitem
engravidar durante epidemias do vírus (ATIF ET AL., 2016).
2.2.8 Complicações
Sucedendo-se as manifestações clínicas de doença exantemática, após
4 a 19 dias, a infecção pelo Zika vírus pode se manifestar com acometimento
neurológico como Síndrome de Guillain-Barré (SGB), encefalomielite aguda
disseminada, encefalite, meningoencefalite, mielite, paralisia facial e parestesias
(ECDC, 2014; MUSSO, GUBBLER, 2016; OEHLER ET AL., 2014; CAOLORMEAU ET AL., 2016; CARTEAUX ET AL., 2016).
Cao-Lormeau et al., em um estudo caso-controle demostrou uma
taxa de incidência de 0,24 casos de SGB para cada 1000 infectados durante o
surto de vírus Zika na Polinésia Francesa (CAO-LORMEAU ET AL., 2016). Neste
estudo os casos de SGB eram compatíveis com a forma axonal AMAN
(neuropatia axonal motora aguda), se iniciaram em média após 6 dias dos
sintomas da infecção aguda e tiveram platô dos sintomas da SGB em 4-6 dias
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(CAO-LORMEAU ET AL., 2016). Todos os pacientes foram tratados com
imunoglobulina humana e sobreviveram (CAO-LORMEAU ET AL., 2016).
Anticorpos anti-gangliosídeos foram encontrados em menos da metade dos
pacientes sugerindo, que nesses pacientes a doença poderia ter como
etiopatogenia a neutoxicidade direta do vírus ou a presença de outros autoanticorpos ainda não conhecidos (CAO-LORMEAU ET AL., 2016).
A Síndrome congênita pelo vírus Zika é outra complicação relacionada
ao vírus, a qual decorre da transmissão vertical intra-utero e foi evidenciada
durante o surto da infecção no Brasil ocorrida em 2015 e será melhor detalhada
adiante.
2.3 Síndrome congênita associada ao vírus Zika
Durante as epidemias do vírus Zika na Polinésia Francesa e em especial
no Brasil, o relato consistente de diversos casos de microcefalia associados a
malformações do sistema nervoso central (SNC), com achados típicos de
neuroimagem, foram associadas a transmissão vertical transplacentária do vírus
e junto com outras manifestações clínicas delinearam o que se tornou conhecido
com a Síndrome Congênita do vírus Zika (SCZ) (OLIVEIRA MELO ET AL., 2016;
RIBEIRO ET AL., 2017; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017).
2.3.1 Patogênese
As lesões do SNC associada ao vírus Zika se devem ao neurotropismo
e ao potencial teratogênico do vírus, com manifestações mais graves ocorrendo
nas infecções de primeiro e segundo trimestre de gestação (RIBEIRO ET AL.,
2017).
Embora o mecanismo exato pelo qual o vírus cause microcefalia não
seja conhecido, hipotetiza-se que o mesmo possa por dois mecanismos, um
deles seria a ação direta do vírus no embrião ou feto nos estágios iniciais da
gestação, no qual a rota de entrada para o vírus seriam as secreções das
glândulas uterinas, o vazamento pelos tampões trofoblásticos que bloqueiam o
fluxo sanguíneo materno ou a difusão das concentrações virais préconcepcionais para os sacos amnióticos e vitelinos à medida que se formam
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(ADIBI ET AL., 2016). Outro mecanismo que poderia estar relacionado a
patogênese viral seria representado pela resposta placentária a presença do
vírus, com interrupção da síntese molecular nas camadas externas da placenta
e

consequente

ruptura

dos

sinais

placentários para o

cérebro

em

desenvolvimento do feto (ADIBI ET AL., 2016).
2.3.2 Manifestações clínicas
A SCZ apresenta como principais manifestações clínicas microcefalia,
desproporção cranio-encefálica, excesso de pele formando dobraduras no couro
cabeludo, hidrocefalia por expansão da fontanela anterior, alterações visuais e
auditivas, movimentos oculares anormais, deformidades articulares e de
membros, luxação congêntia de quadril, hipertonia, persistência/exaltação de
reflexos primitivos (em especial o reflexo tônico cervical assimétrico),
irritabilidade, hiperexitabilidade, refluxo gastro esofágico (RGE), disfagia,
epilepsia (com predomínio de crises com semiologia de espasmos) e alteração
no desenvolvimento neuropsicomotor (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017; DEL
CAMPO ET AL., 2017) (Quadro 1).
O fenótipo da síndrome pode se apresentar dentro de um espectro de
severidade desde indivíduos sem a presença de microcefalia até indivíduos com
microcefalia severa, geralmente acompanhada de crânio com aspecto colapsado
com excesso de pele no couro cabeludo e presença de artrogripose (DEL
CAMPO ET AL., 2017). Em algumas crianças ocorre o desenvolvimento tardio
da redução do perímetro cefálico (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017).
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Quadro 1. Principais achados relacionados à Síndrome congênita
associada à infecção pelo vírus Zika.

Alterações em
exame de imagem

Dismorfias faciais

Alterações físicas

Alterações
neurossensoriais

• Microcefalia
• Calcificações cerebrais, principalmente córticosubcortical, tálamos e núcleos da base
• Lisencefalia, opercularização incompleta,
polimicrogiria ou esquizencefalia
• Afilamento do córtex
• Predomínio frontoparietal do espessamento cortical
• Ventriculomegalia/hidrocefalia
• Hipoplasia de tronco cerebral, cerebelo, corpo
caloso
• Alteração do padrão de fossa posterior
• Disgenesia/Agenesia do corpo caloso
• Sinéquias
• Occipital proeminente
• Polidramnia
• Microcefalia (-2 DP)
• Desproporção craniofacial
• Redundância de pele no couro cabeludo
• Face plana
• Retrognatia
• Hipotelorismo
• Alteração de PC / hidrocefalia pela expansão da
fontanela anterior
• Luxação congênita de quadril
• Deformidade articulares e de membros ou posição
viciosa das mãos e dos pés (proxy de artrogripose)
• Alteração em genitália – criptorquidia / hipospadia
• Alterações do tônus muscular
• Alteração de postura
• Reflexos primitivos (persistentes/exaltados)
• Hiperirritabilidade/Hiperexcitabilidade
• Crises epilépticas
• Disfagia/RGE

Alterações
na
• Alterações de nervo óptico (hipoplasia, atrofia parcial
visão ou audição
ou completa, aumento da escavação papilar)
• Alterações na retina (lesão do epitélio retiniano,
lesões circulares atróficas da retina, achados incomuns de
pigmentação)
• Desatenção visual/estrabismo manifestos/nistagmo
• Movimentos oculares anormais
• Catarata
• Microftalmia
• Glaucoma
• Coloboma
• Perda auditiva sensório-neural uni ou bilateral
• Alterações do BERA/Emissões otoacústicas
Fonte: Adaptado de Ministério da Saúde, 2017.
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Nos exames de neuroimagem as alterações descritas são o aspecto
colapsado da calota craniana, associado a anormalidades do desenvolvimento
cortical de ocorrência difusa, com predomínio insular, frontal e parietal;
calcificações cerebrais de predomínio córtico-subcortical; ventriculomegalia;
hipoplasia, disgenesia e agenesia de corpo caloso; anormalidades tronco
encefálico; hipoplasia cerebelar; megacisterna magna; alteração sinal de
substância branca (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016; MINISTÉRIO DA SAÚDE,
2017; RIBEIRO ET AL., 2017; RAMALHO ROCHA ET AL., 2016; DEL CAMPO
ET AL., 2017) (Quadro 1) (Figura 3).

Figura 3. Achados de neuroimagem na Sindrome congênita pelo vírus Zika. A.
Ressonância magnética, T2, corte axial demonstrando aumento difuso dos ventrículos
laterais (asteriscos) e simplificação do padrão giral (setas). B. Ressonância magnética,
T1 sem contraste, corte axial demonstrando múltiplos focos puntiformes hiperintensos
localizados na junção córtico-subcortical dos lobos frontais e parietais, indicativos de
calcificações (setas). Nota-se, ainda, escalpo redundante (cabeças de setas).
Fonte: Ribeiro et al., 2017.

Embora vários aspectos clínicos e de neuroimagem da SCZ possam
estar presentes em infecções congênitas causadas por outros patógenos, Moore
e et al. (2017) identificaram cinco aspectos que são quase exclusivamente
observados na SCZ (Quadro 2) (MOORE ET AL., 2017):
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Quadro 2. Achados clínicos e de imagem encontrados
exclusivamente na síndrome congênita associada à infecção pelo vírus
Zika.
Achados
potencialmente

• Microcefalia grave (≤ - 3 DP) com crânio
parcialmente colapsado

unicamente

• Córtex

cerebral

afilado

com

calcificações

encontrados na subcorticais
infecção
congênita

• Cicatriz macular e alterações pigmentares focais
pelo retinianas

vírus Zika

• Contraturas congênitas (artrogripose)
• Hipertonia precoce acentuada com sintomas de
envolvimento piramidal e extrapiramidal

Fonte: Adaptado de Moore et al., 2017.

2.3.3 Definição de casos na infecção congênita pelo vírus Zika
2.3.3.1 Casos suspeitos


Crianças com microcefalia e ≤ 48 horas de vida com PC ≤ -2DP

pela tabela de Intergrowth para idade e sexo (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016).


Crianças com microcefalia e > 48 horas de vida com PC ≤ -2DP

pela tabela Intergrowth para idade e sexo em pré-termos e pela tabela da OMS
para idade e sexo em crianças a termo ou pós-termo (MINISTÉRIO DA SAÚDE,
2016).


Crianças sem microcefalia e ≤ 48 hs de vida com desproporção

craniofacial, artrogripose ou ultrassonografia (USG) durante a gestação com
padrão sugestivo de SCZ (Quadro 1) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016).


Crianças sem microcefalia e > 48hs de vida com desproporção

craniofacial, artrogripose, atraso do desenvolvimento neuropsicomotor (escala
de Denver) ou duas ou mais manifestações neurológicas, visuais ou auditivas
encontradas na SCZ (Quadro 1) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016).
2.3.3.2 Casos confirmados por critério laboratorial
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Crianças com dois ou mais achados de imagem ou dois ou mais

achados clínicos de SCZ (Quadro 1) com laboratório positivo para Zika e
laboratório negativo ou inconclusivo para STORCH (na criança ou na mãe).


Crianças com microcefalia com laboratório positivo para Zika (na

criança ou na mãe) e laboratório negativo, inconclusivo ou não realizado para
STORCH (na criança ou na mãe) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017; MINISTÉRIO
DA SAÚDE, 2016).
2.3.3.3 Casos prováveis


Crianças com dois ou mais achados específicos da SCZ (Quadro

2), sem resultado laboratorial (MOORE ET AL., 2017).


Crianças com microcefalia, apresentando dois ou mais achados

clínico ou de imagem sugestivos de SCZ (Quadro 1), filhos de mãe com relato
de exantema sem causa definida durante a gestação e com laboratório (mãe ou
na criança) para Zika e STORCH negativo, inconclusivo ou não realizado
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017; FRANÇA ET AL., 2016; FRANÇA ET AL.,
2018).


Crianças sem microcefalia, apresentando dois ou mais achados de

imagem sugestivos de SCZ (Quadro 1), filhos de mãe com relato de exantema
sem causa definida durante a gestação e com laboratório (mãe ou na criança)
para Zika e STORCH negativo, inconclusivo ou não realizado (MINISTÉRIO DA
SAÚDE, 2017; MOORE ET AL., 2017; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016).
2.3.4 Tratamento
Não há tratamento específico para SCZ, sendo sua abordagem
relacionada as manifestações clínicas apresentadas, como o uso de drogas antiepilepticas em pacientes com epilepsia (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). A
estimulação precoce multiterapêutica (auditiva, visual, linguagem, função
motora, habilidades cognitivas e manuais) é recomendada para todas as
crianças no intuito de auxiliar na aquisição dos marcos do desenvolvimento e na
reabilitação de sequelas neurológicas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016).
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2.3.5 Desenvolvimento neuropsicomotor de crianças com síndrome
congênita pelo vírus Zika
O seguimento de crianças com SCZ demonstra um importante
prejuízo do desenvolvimento neuropsicomotor desses indivíduos (ALVES ET
AL., 2018A; VIANNA ET AL., 2019).
Alves et al. (2018) acompanharam 24 crianças com SCZ durante o
segundo ano de vida, que estavam em tratamento multidisciplinar em um hospital
terciário em Recife, Brasil, cuja avaliação neurológica demonstrou que nenhuma
das crianças em seguimento adquiriu os marcos de desenvolvimento motor e de
linguagem para a faixa etária estudada (ALVES ET AL., 2018A). Neste estudo
quase todas as crianças (23/24) apresentaram crises epilepticas recorrentes e
estavam recebendo tratamento medicamentoso (Alves et al., 2018a).
Em acompanhamento de 26 crianças com SCZ durante os
primeiros 18 meses de vida, Vianna et al. (2019) encontraram diferentes níveis
de atraso do desenvolvimento e anormalidades motoras em todas as crianças
até o final do seguimento (VIANNA ET AL., 2019). Epilepsia foi reportada em
69% dos casos, lesões oculares em 46% e uma alta taxa de disfagia e
comprometimento do ganho de peso foi verificada durante o estudo (VIANNA ET
AL., 2019).
2.4 Epilepsia
2.4.1 Epilepsia na Microcefalia
Trabalhos relacionados ao acompanhamento neurológico de pacientes
com microcefalia de diversas etiologias infecciosas, demonstram uma alta taxa
de crises epilépticas nesses pacientes (entre 30 e 60%, dependendo do estudo
e da etiologia da microcefalia), com importante papel prognóstico da epilepsia no
desenvolvimento neuropsicomotor desses indivíduos (BALE ET AL., 1990;
SUZUKI ET AL., 2008; RIIKONEN, 1993; GORDON-LIPKIN, 2017).
Bale et al. (1990) encontraram uma taxa de 61,5% (8/13) de epilepsia
entre pacientes com microcefalia pelo Citomegalovírus (CMV), nos quais a
presença de crises epilepticas e achados anormais na neuroimagem estavam
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associados a um desenvolvimento neuropsicomotor adverso (BALE ET AL.,
1990).
Trabalho posterior de Suzuki et al. (2008), avaliou 16 pacientes com
infecção congênita sintomática pelo CMV, durante um seguimento de 2 a 37
meses (média de 20 meses), descrevendo uma taxa de 38% de epilepsia, com
pacientes apresentando crises de espasmos epilépticos e crises focais com ou
sem evolução para crise tônico-clônica bilateral, sendo esta última a semiologia
mais comum (SUZUKI ET AL., 2008). Neste estudo, ao final de um seguimento
médio de 96 meses, todos os seis pacientes permaneceram sem controle das
crises e o prognóstico neurológico em relação a epilepsia não teve relação com
dados neonatais relacionados a gênero, peso ao nascer, Apgar; mas sim com
achados neurorradiológicos (dilatação ventricular e distrúrbios migratórios)
(SUZUKI ET AL., 2008).
Em estudo de 141 pacientes com microcefalia congênita por vírus Zika,
Van der Linden et al. (2018) encontraram uma prevalência de 67% de epilepsia,
com crises iniciando em média aos 4.9 meses e taxa de remissão de crises de
65% (VAN DER LINDEN ET AL., 2018). Espasmos epilépticos (72%) e crises
tônicas (21%) foram as semiologias mais comuns (VAN DER LINDEN ET AL.,
2018).
Durante um ano de acompanhamento de 102 pacientes com
microcefalia devido ao vírus Zika, Alves et al. (2018b) encontraram uma taxa de
42,2% de epilepsia, com semiologias das crises descritas como espasmos
epilépticos em 21,6%, generalizadas em 11,8% e focais em 8,9% (ALVES ET
AL., 2018B). Nos pacientes que desenvolveram espasmos notou-se atraso
importante do desenvolvimento neuropsicomotor e refratariedade elevada ao
tratamento inicial com vigabatrina; os espasmos se iniciaram entre 1 e 7 meses
de idade (com média de 4 meses), com manifestação eletroencefalográfica de
hipsarritmia no traçado de EEG (ALVES ET AL., 2018B).
Oliveira-Filho et al. (2018) acompanharam 25 pacientes com
critério clínico e radiológico de SCZ durante uma média de 108 dias, encontrando
uma taxa de 48% de epilepsia entre eles, sendo as crises tônico-clônicas
generalizadas (60% dos casos) e os espasmos epilépticos (40% dos casos) os
principais tipos de crises encontrados (OLIVEIRA-FILHO ET AL., 2018). Neste
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estudo, as crises epilepticas foram o principal motivo de hospitalização e visitas
à emergência dos pacientes acompanhados (OLIVEIRA-FILHO ET AL., 2018).
Abdel-Salam et al. (2000) demonstraram uma taxa de 40,9% de epilepsia
em pacientes com microcefalia primária e secundária, com faixa etária de 2 a 19
anos, sendo as crises tônico-clônicas generalizadas o principal tipo de crise
(ABDEL-SALAM ET AL., 2000). Também observaram neste estudo uma
correlação entre a presença de epilepsia e baixo quociente de inteligência
(ABDEL-SALAM ET AL., 2000).
2.4.2 Espasmos epilépticos
Espasmos

epilépticos

(EE)

são

crises

epilépticas

motoras,

caracterizadas por breves contrações axiais e/ou de musculatura proximal dos
membros, seja em flexão, extensão ou associação de flexão e extensão, que
ocorrem de forma simétrica ou assimétrica, com duração entre 1-2 segundos
(CARABALLO ET AL., 2016; GOLDSTEIN, SLOMSKI, 2008). Constituem o tipo
de crise mais comumente encontrado na SCZ, sendo registrado em 40-70% dos
pacientes com epilepsia (ALVES ET AL., 2016; ALVES ET AL., 2018; VAN DER
LINDEN ET AL., 2018).
2.4.2.1 Síndrome de West
A Síndrome de West (SW) também conhecida como Espasmos
Infantis é uma encefalopatia epiléptica descrita pela primeira vez pelo médico
inglês, William West, em 1841 em seu próprio filho (WEST, 1841). A SW se
carateriza pela presença de espasmos epilépticos, traçado eletroencefalográfico
interictal com hipsarritmia e por regressão no desenvolvimento neuropsicomotor
(OHTSUKA ET LA., 2001).
Múltiplos fatores podem estar implicados na gênese dos espasmos
infantis e potencialmente qualquer insulto que incida durante o desenvolvimento
cerebral prenatal, perinatal ou pós-natal, pode ser responsável por sua etiologia,
seja ele estrutural, metabólico, genético ou infeccioso (RIIKONEN, 1993;
PELLOCK ET AL., 2010).
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Aproximadamente 50% dos casos de SW tem etiologia prenatal, que
incluem malformações do SNC, como displasias corticais, lisencefalia e
hemimegaloencefalia; síndromes neurocutâneas, como esclerose tuberosa e
neurofibromatose tipo 1; disordens metabólicas como fenilcetonúria; síndromes
genéticas

como Síndrome de Down, Síndrome de Aicardi e Síndrome de

Algelman e infecções congênitas, como STORCH e infecção pelo vírus Zika
(PELLOCK ET AL., 2010; HRACHOVY, FROST, 2013; SMITH ET AL., 2019).
Causas perinatais como encefalopatias hipoxico-isquêmicas, hipoglicemia
neonatal e baixo peso ao nascer, assim como causas pós-natais como trauma,
infecção e tumores também estão implicadas na etiologia da SW (PELLOCK ET
AL., 2010; SMITH ET AL., 2019).
Cerca de 20-30% dos pacientes com SW possuem exames de
neuroimagem e investigação laboratorial normais ou inespecíficas, não sendo
possível a determinação do fator causal (HRACHOVY, FROST, 2013; SMITH ET
AL., 2019). Os pacientes com SW de etiologia desconhecida apresentam
desenvolvimento normal previamente ao início dos espasmos, demonstrando
melhor prognóstico quando tratados precocemente (PELLOCK ET AL., 2010).
Pouco se sabe sobre o mecanismo exato pelo qual essa diversidade de
fatores etiológicos gerariam os espasmos infantis. Uma das teorias para explicar
a fisiopatologia da SW propõe que um mecanismo comum às várias etiologias
levaria a um aumento na liberação de mediadores implicados na resposta
estresse induzida, como o hormônio liberador de corticotrofina (CRH) em regiões
límbicas e do tronco cerebral levando a ocorrência dos espamos. A eficácia do
tratamento com o uso do hormônio adrenocorticotrófico (ACTH), que suprime a
síntese do CRH, corroboraria essa hipótese. SW (PELLOCK ET AL., 2010;
SMITH ET al., 2019). Outra teoria propõe que os espasmos infantis seriam
gerados por uma dessincronnização temporal de dois ou mais processos do
desenvolvimento

cerebral

(neurogênese,

mielinização,

sinaptogênese,

apoptose, sistemas neurotransmissores), causada por fatores ambientais
atuando na maturação de tecidos cerebrais e/ou sistemas neuroquímicos ou por
fatores genéticos afetando a ontogênese, a transcrição e/ou a modulação
genética (HRACHOVY, FROST, 2013).
Os espasmos epilépticos se iniciam normalmente entre uma semana de
vida e 5 anos de idade, em média entre 4 -7 meses (HRACHOVY, FROST, 2013;
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OHTSUKA ET LA., 2001). A atividade muscular de um espasmo tipicamente
consiste de um movimento axial fásico súbito de curta duração (entre 0,2 a 2
segundos), sendo que em espasmos tônicos este movimento é seguido de uma
contração tônica mais prolongada e menos intensa com duração entre 2-10
segundos (HRACHOVY, FROST, 2003; SMITH ET AL., 2019; YACUBIAN,
KOCHEN, 2014). As crises ocorrem em geral em salvas, com frequência
variável, de poucas a centenas por dia, mais comumente durante a vigília ou na
transição vigília-sono (SMITH ET AL., 2019; HRACHOVY, FROST, 2013;
OHTSUKA ET LA., 2001). Os espasmos motores podem ser acompanhados
e/ou seguidos de fenômenos clínicos autonômicos, vocalizações, movimentos
oculares ou de cabeça, careteamento, choro, riso, movimento de língua ou crises
focais (HRACHOVY, FROST, 2003).
A SW constitue uma condição idade-dependente, com 25% de remissão
após um ano de seu início mesmo sem terapia hormonal (HRACHOVY, FROST,
2013). Nota-se uma evolução em estágios, se iniciando com espasmos isolados
e infrequentes, acompanhados de regressão motora e cognitiva (SMITH ET AL.,
2019). Segue-se, então, uma fase intermediária na qual há aumento da
frequência dos espasmos, que passam a ocorrer em cluster, associados a maior
comprometimento do desenvolvimento neuropsicomotor; no estágio final os
espasmos reduzem de frequência até desaparecerem e serem substituídos por
outros tipos de crises epilépticas, como crises focais e crises tônicas (SMITH ET
AL., 2019; HRACHOVY, FROST, 2013; OHTSUKA ET LA., 2001).
Evidências demonstram que o uso de ACTH sintético e de Vigabatrina
(VGB) constituem as opções terapêuticas de primeira linha para a SW, sendo
esta última indicada nos casos de espasmos infantis com etiologia relacionada
a esclerose tuberosa (PELLOCK ET AL., 2010; NELSON GR, 2015;
HRACHOVY, FROST, 2013 ). O uso de corticóide oral em altas doses e de dieta
cetogênica também tem se mostrado opções efetivas em alguns pacientes
(PELLOCK ET AL., 2010; NELSON GR, 2015; HRACHOVY, FROST, 2013).
Outras opções terapêuticas que demonstraram efeito, porém com número
reduzido de estudos são Topiramato (TPM), Zonizamida, Levetiracetam (LEV),
Valproato (VPA) (isolado ou em associação com Nitrazepam (NTZ)) (SONG ET
AL., 2017). Pacientes que apresentem SW com etiologia estrutural, lesão focal
na neuroimagem em área não eloquente, EEG com anormalidades focais e que
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sejam refratários ao tratamento convencional poderão ser avaliados para cirurgia
ressectiva (PELLOCK ET AL., 2010) (Tabela 1).
Tabela 1. Opções de tratamento na Síndrome de West.
Medicações

Dose

Tempo

Duração

Efeitos colaterias

para

do

mais comuns

início da

tratamento

resposta
ACTH

20-60u/dia

14 dias

sintético IM
Prednisolona

40- 60mg/dia

14 dias

2-6

Hipertensão

semanas

infecção,

2 semanas

hidroeletrolíticos,

VO

ganho

Prednisona

1-8mg/kg/dia

VO

(até 60mg/dia)

14 dias

arterial,
disturbios

de

2-6

irritabilidade,

semanas

sinais/sindrome

peso,

Cushing
Vigabatrina

50-

14 dias

2-9 meses

Perda de campo

VO

200mg/kg/dia

Piridoxina IV

100mg/dia

Imediato

Dose única

Depressão

Piridoxina VO

100-400mg/dia

1-2

vitalício

cardiorespiratória,

visual, irritabilidade

semanas

neuropatia (em altas
doses)

Valproato de 40sódio VO

14 dias

Incerta

100mg/kg/dia

Naúsea, vômito, dor
abdominal, aumento
de transaminases,
alteração coagulação,
sonolência

Topiramato

3-24mg/kg/dia

≥ 1 mês

Incerta

VO
Zonizamida

Perda de peso,
nefrolitíase,

3-20mg/kg/dia

≥ 3 sem

Incerta

sonolência

VO*
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Nitrazepam

1-10mg/kg/dia

14 dias

Incerta

Sedação

≥ 1 mês

Incerta

Hipotonia, dificuldade

VO**
Levetiracetam 20-80mg/kg/dia

deglutição
Dieta

Razão 3:1-4:1

1-3 meses

≥ 6 meses

cetogênica

Constipação,
dislipidemia, náuseas,
vômitos, acidose,
hipoglicemia,
desidratação
nefrolitíase

Cirurgia

N/A

N/A

N/A

N/A

Legenda: N/A (não aplicável para esta forma de terapia)
*Medicação não disponível no Brasil.
**Utilizado em associação com valproato de sódio
Fonte: Pellock et al., 2010; Nelson GR, 2015; Hrachovy, Frost, 2013, Song et al., 2017.

2.4.2.1.1 Eletroencefalograma na Síndrome de West
O registro eletroencefalográfico ictal das crises do tipo espasmo
epiléptico pode ser representado por diversos padrões como transientes de
ondas lentas generalizadas de alta voltagem, transientes de ondas lentas
generalizados mesclados a descargas, ondas lentas com positividade no vértex,
atenuação da atividade de base (eletrodecremento) e por atividade rápida de
baixa voltagem, sendo o padrão mais comum aquele representado por
transientes de ondas lentas difusas seguido de eletrodecremento (HRACHOVY,
FROST, 2013, PELLOCK ET AL., 2010) (Figura 4).
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Figura 4. Registro ictal de um espasmo epiléptico. A figura demonstra transiente de
ondas lentas generalizado seguido por eletrodecremento em EEG com velocidade do
papel de 30 mm/s e sensibilidade de 15 microvolt/mm gain.
Fonte: Lype et al., 2016.

2.4.2.1.2 Eletroencefalograma interictal na Síndrome de West
O traçado interictal mais característico da SW é a hipsarritmia, que
constitui um padrão composto por ondas lentas de alta voltagem (acima de 200
µV), irregulares, com graus variáveis de sincronia interhemisférica, mescladas a
descargas de ondas agudas e espículas, multifocais, que variam de momento a
momento em duração e localização e ocasionamente se apresentam com
projeção generalizada ((HRACHOVY, FROST, 2013; YACUBIAN, KOCHEN,
2014) (Figura 5). A hipsarritmia é mais frequentemente registrada nas fases
mais precoces da síndrome, durante o sono não REM, podendo se apresentar
de forma fragmentada, apresentando trechos de atenuação do traçado, os quais
interrompem a continuidade do padrão hipsarritmico (HRACHOVY, FROST,
2013; YACUBIAN, KOCHEN, 2014).

26

Figura 5. Traçado de Hipsarritmia.

Além do padrão clássico de hipsarritmia, o traçado interictal da SW pode
se apresentar também com uma de suas cinco variantes, descritas como
hipsarritmia com aumento da sincronização inter-hemisférica, hipsarritmia
assimétrica, hipsarritmia com anormalidade focal consistente, hipsarritmia com
episódios de atenuação de voltagem generalizada ou regional (a qual na sua
expressão máxima é denominada como hipsarritmia com padrão de surtosupressão) e hipsarritmia com atividade de ondas lentas de grande amplitude
mescladas a poucas descargas de onda aguda ou espícula (HRACHOVY ET
AL., 1984) (Figuras 6,7,8,9,10). Embora o traçado das variantes se diferencie
do padrão clássico da hipsarritmia, todas apresentam em comum a presença de
ondas assíncronas de alta voltagem e o mesmo padrão ictal clínico e
eletroencefalográfico de crises de espasmos epilépticos (HRACHOVY ET AL.,
1984).
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Figura 6. Hipsarritmia com aumento da sincronização inter-hemisférica.
Fonte: Yacubian, Kochen, 2014.

Figura 7. Hipsarritmia assimétrica.
Fonte: Whitney R, 2016.
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Figura 8. Hipsarritmia com anormalidade focal consistente.
Fonte: Yacubian, Kochen, 2014.

Figura 9. Hipsarritmia variante surto-supressão.
Fonte: Hrachovy et al., 1984.
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Figura 10. Hipsarritmia com atividade de ondas lentas de grande amplitude.
Fonte: Hrachovy, Frost, 2003.

2.4.2.2 Espasmos epilépticos sem hipsarritma
Espasmos epilépticos historicamente são associados à SW, porém
espasmos epilépticos sem hipsarritmia (ESH) são relatos nas encefalopatias
epilépticas da infância, síndromes nas quais a intensa atividade epileptiforme
que incide durante a maturação cerebral provoca deterioração e regressão do
desenvolvimento neuropsicológico e cognitivo dos pacientes (CARABALLO ET
AL., 2016; OHTSUKA ET AL., 2001; PANAYIOTOPOULOS, 2010). Entre as
encefalopatias epilépticas com relato de ESH estão a Síndrome de LennoxGastaut, a Síndrome de Dravet, a Síndrome de Otahara e a Encefalopatia
mioclônica precoce (CARABALLO ET AL., 2016; OHTSUKA ET AL., 2001). ESH
também foi relatada na Epilepsia com crises mioclônico-astáticas (Síndrome de
Doose) e na Síndrome de Aicardi, doença genética ligada ao cromossomo X,
que se caracteriza pela presença de crises epilépticas, agenesia do corpo caloso
e anomalia corio-retiniana (CARABALLO ET AL., 2016; OHTSUKA ET AL.,
2001). Nestas condições o EE faz parte de um fenótipo que pode apresentar
outros tipos de crises como manifestações epilépticas principais, como crises
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tônico-clônicas, focais e crises mioclônicas (CARABALLO ET AL., 2016;
OHTSUKA ET AL., 2001; GOLDSTEIN, SLOMSKI, 2008).
ESH também pode ocorrer como principal fenótipo epiléptico em alguns
indivíduos, com ou sem associação com outras crises epilépticas, estando
associados a deterioração cognitiva e podendo se iniciar ou persistir após o
primeiro ano de vida (CARABALLO ET AL., 2016; OHTSUKA ET AL., 2001;
GOLDSTEIN , SLOMSKI, 2008). CARABALLO ET AL. (2011) advogam que
nestes casos os ESH deveriam ser considerados uma síndrome distinta dentro
das encefalopatias epilépticas (CARABALLO ET AL., 2016). Por outro lado, ESH
iniciados durante o primeiro ano poderiam representar uma variante da SW ou
apenas um subdiagnóstico em pacientes com SW, nos quais o registro da
hipsarritmia foi dificultado devido a expressão variável de acordo com a idade e
o estado de sono/vigília (OHTSUKA ET AL., 2001; CARABALLO ET AL., 2011).
Pacientes com ESH podem apresentar neuroimagem normal ou
anormalidades estruturais como túberes, atrofia cortical difusa, displasia cortical,
polimicrogiria, lisencefalia, hemimegaloencefalia, tumor, encefalite (OHTSUKA
ET AL., 2001; CARABALLO ET AL., 2011; CARABALLO ET AL., 2016).
O traçado ictal de pacientes com ESH não difere dos padrões
encontrados em pacientes com SW e o traçado interictal pode apresentar
atividade de base normal ou anormal, com descargas epileptiformes focais,
generalizadas ou multifocais (OHTSUKA ET AL., 2001; CARABALLO ET AL.,
2011; CARABALLO ET AL., 2016).
Estudos de pacientes com ESH demonstram que cada paciente
apresenta uma combinação específica de tipos de crises epilépticas e
anormalidades na neuroimagem associadas aos espasmos, sugerindo que a
gênese dos espasmos epilépticos nesta condição, assim como na SW, estão
mais relacionados a uma combinação de insultos cerebrais que a uma etilogia
específica (GOLDSTEIN, SLOMSKI, 2008).
Ohtsuka et al. (2001) sugerem que a gênese dos espasmos em
salvas está associada a uma interação anormal entre córtex e estruturas
subcorticais (OHTSUKA ET AL., 2001). Em sua série de casos, Goldstein,
Slomski (2008) demostraram que anormalidades estruturais estão mais
implicadas com ESH do que distúrbios genéticos ou metabólicos (GOLDSTEIN,
SLOMSKI, 2008).
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O tratamento dos ESH é similar aquele de pacientes com EE na SW,
apresentando melhor resposta nos pacientes onde o EE é o principal tipo de
crise e a neuroimagem não apresente anormalidades estruturais (CARABALLO
ET AL., 2016).
2.5 Eletroencefalograma
O eletroencefalograma (EEG) é o exame de eleição para investigação
de eventos com possível etiologia epiléptica, trata-se de um exame não-invasivo,
de baixo custo, podendo ser realizado em qualquer faixa etária.
Para sua interpretação o neurofisiologista leva em consideração
aspectos referentes a atividade de base em vigília e sono (presença ou ausência
de ritmos fisiológicos encontrados nestes estados de acordo com cada faixa
etária), assim como aspectos referentes a presença de paroxísmos anormais
(presença, ausência, morfologia, frequência e significado clínico).
2.5.1 Eletroencefalograma em neonatos
No período neonatal, fase correspondente aos primeiros 28 dias de
vida da criança, o eletroencefalograma além de permitir a avaliação da atividade
de base e de achados anormais epileptiformes e não epileptiformes, também é
uma ferramenta útil na avaliação do grau de maturação cerebral para a idade.
Nesta faixa etária utilizamos para interpretação do traçado a idade concepcional
(IC), que é a soma da idade gestacional com a idade cronológica (ST LOUIS,
FREY, 2016; MIZRAHI ET AL., 2011).
2.5.1.1 Parâmetros técnicos
Em registros neonatais os eletrodos são posicionados de acordo com o
sistema internacional 10-20 (no qual os eletrodos são posicionados a 10 ou 20%
do comprimento da distância entre pontos de referências no plano sagital e
coronal), utilizando-se, entretanto, um número reduzido de eletrodos devido ao
PC reduzido do RN (NUNES ML, 2016). Ocorre portanto, uma adaptação no
sistema 10-20 para que os eletrodos selecionados para colocação tenham uma
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distância dupla entre os mesmos (NUNES ML, 2016). Em geral, um mínimo de
nove eletrodos de escalpe são utilizados (F1/Fp1, F2/Fp2, C3, C4, CZ, T3, T4,
O1 e O2), sendo os eletrodos Fp1 e Fp2 deslocados 10% posteriormente para
as posições F1 (meia distância entre as posições originais de Fp1-F3) e F2 (meia
distância entre as posições originais de Fp2-F4), permitindo uma melhor
cobertura dos lobos frontais, que devido imaturidade se posicionam mais
posteriormente no crânio comparado a crianças mais velhas (MIZRAHI ET AL.,
2011; NUNES ML, 2016) (Figura 11). Os eletrodos Fz e Pz do sistema 10-20
podem ser adicionados opcionalmente e sempre que possível os parâmetros
poligráficos (eletrocardiograma, eletromiograma submentual, eletro-oculograma,
monitorização respiratória) devem ser monitorados para melhor caracterização
do estadiamento do sono (ST LOUIS, FREY, 2016; NUNES ML, 2016). Na
impossibilidade da monitorização poligráfica a observação visual e o registro das
ocorrências são obrigatórios (NUNES ML, 2016).
As configurações do aparelho de EEG para gravação do registro neonatal
incluem sensibilidade de 7 µV/mm, filtro de baixa frequência de 0,53Hz, filtro de
alta frequência de 70Hz e velocidade do papel de 30mm/seg (10seg/página) ou
15mm/seg (20seg/página), com tempo mínimo de duração do registro de 1 hora
(MIZRAHI ET AL., 2011). Para leitura do registro a escolha de montagens
bipolares, onde cada canal é constituído por pares de eletrodos próximos
seguindo uma sequência anteroposterior longitudinal ou transversal, facilita a
detecção de assincronias fisiológicas e auxilia na redução de artefatos (NUNES
ML, 2016) (Figura 11).
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Figura 11. A: Sistema 10-20 de colocação de eletrodos adaptado para neonatos
(eletrodos sombreados). B: Montagem neontal.

2.5.1.2 Análise do ritmo de base e do padrão de sono e vigília
A ritmo de base do traçado neonatal deve ser avaliada de acordo com os
parâmetros de continuidade, simetria, sincronia, amplitude, reatividade ao
estímulos, e arquitetura do sono (ST LOUIS, FREY, 2016; NUNES, DA COSTA,
2003).
A continuidade se refere a ondas com amplitude mínima de 25 µV, se
apresentando de forma consistente e constante por pelo menos 1 minuto; está
presente durante o sono ativo a partir de 29 semanas, durante o sono ativo (sono
REM) e vigília entre 34-38 semamas de IC e durante todos os estados a partir
de 38-39 semanas de IC (ANDRÉ ET AL., 2010; MIZRAHI ET AL., 2011). Entre
34 e 44 semanas a atividade de alta voltagem (> 50 µV) se alterna com atividade
de baixa voltagem (25-50 µV) durante o sono NREM, padrão conhecido como
tracé alternant e abaixo de 34 semanas de IC traçado discontinuo com períodos
variáveis de inatividade elétrica cerebral estão presentes no EEG (tracé
discontinu) (ANDRÉ ET AL., 2010; MIZRAHI ET AL., 2011). Os intervalos
intersurtos (IIS) dos traçados descontínuos se relacionam com a IC da seguinte
forma: IC < 30 semanas ( até 30-35 segundos), IC entre 31-33 semanas (até 20
segundos), IC entre 34-36 semanas (até 10 segundos) e IC entre 38-40 semanas
(até 6 segundos) (NUNES, DA COSTA, 2003).
Simetria inter-hemisférica deve levar em consideração padrões similares
de amplitude, frequência e morfologia dos ritmos cerebrais, sendo que padrões
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assimétricos relacionados à amplitude dizem respeito a diferença maior que 50%
entre os hemisférios (ANDRÉ ET AL., 2010). Quando a assimetria está restrita a
amplitude deve-se considerar colocação incorreta de eletrodos, edema no
escalpo e coleções subdurais, caso frequência, amplitude e morfologia dos
ritmos cerebrais também estejam implicadas, lesões estruturais podem ser
responsáveis (ST LOUIS, FREY, 2016).
Sincronia se refere a simultaneidade de ocorrência temporal interhemisférica entre os ritmos cerebrais ou entre os surtos durante os períodos
discontínuos do EEG neonatal; nos traçados síncronos há menos de 1,5
segundos separando o início desses surtos entre os dois hemisférios (ANDRÉ
ET AL., 2010; ST LOUIS, FREY, 2016). A partir de 28 semanas de IC a sincronia
ocorre apenas para os surtos de grande amplitude e a partir de 31 semanas de
IC a assincronia diminui gradualmente, estando o EEG do RN a termo sincrono
em todos os estados (ANDRÉ ET AL., 2010). Traçados assíncronos podem ser
encontrados em RNs pré-termo, nas encefalopatias, afecções periventriculares
e nas disgenesias cerebrais com agenesia de corpo caloso (ST LOUIS, FREY,
2016).
Em traçados neonatais a amplitude do EEG diminui progressivamente até
o termo, entretanto amplitudes anormais incluem traçado inativo (< 10 µV, 5 µV
ou 2 µV, dependendo do autor), traçado deprimido com voltagem < 10 µV e EEG
com voltagem abaixo de 10 µV durante a vigília, 25 µV durante o sono não REM
ou persistentemente entre 10 e 30 µV em qualquer estado (ST LOUIS, FREY,
2016; NUNES, DA COSTA, 2003).
Reatividade clínica e eletrofisiológica ocorre a partir de 28 semanas de IC
e sua ausência após 30 semanas de IC indica processo patológico acometendo
a comunicação tálamo-cortical (ANDRÉ ET AL., 2010; ST LOUIS, FREY, 2016).
Nunes & Da Costa (2003) classificam as alterações da atividade de base
do EEG neonatal em: inatividade (amplitude < 10 µV); baixa amplitude (amplitude
entre 10-30 µV, com estágios de sono indiferenciados e grafoelementos do sono
ausentes); descontinuidade excessiva (IIS acima do esperado para a IC);
descontinuidade persistente (IIS entre 30-60 segundos, com amplitude < 10 µV
e surtos normais); surto-depressão (surtos de ondas lentas com descargas,
intercalados por periodos com amplitude < 5 µV); padrão delta difuso; assimetria
de amplitude; atenuação focal; assincronia inter-hemisférica entre surtos;
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traçado hiperativo rápido do RN a termo (ritmo rápido de 4-12Hz difuso e
assincrono sobreposto a atividade de base) (NUNES, DA COSTA, 2003).
Os ciclos de sono e vigília só podem ser diferenciados pelo EEG a partir
de 29 semanas de IC, quando se inicia a continuidade do sono ativo (precursor
do sono REM) (MIZRAHI ET AL., 2011). Entre 36-37 semanas é possível
distinguir traçado de vigília do traçado de sono sem depender de registros
poligráficos (MIZRAHI ET AL., 2011). Traçado eletroencefalografico de
polifrequência com ondas lentas entre 25-50 µV e atividade rápida > 30 µV
(activité moyenne) podem ser observados tanto na vigília, quanto no sono ativo
que sucede o sono quieto (precursor do sono NREM) (ANDRÉ ET AL., 2010; ST
LOUIS, FREY, 2016). No sono ativo que antecede o sono quieto pode ser
observado traçado de frequência mista, com padrão contínuo de baixa amplitude
sobreposto por ondas lentas de 2-4Hz de grande amplitude (>100 µV) (ANDRÉ
ET AL., 2010). O sono quieto pode apresentar um padrão descontínuo de tracé
alternant, com surtos de ondas lentas 1-3Hz (50-150 µV) e 4-7Hz (25-50 µV )
intercalados por intersurtos com amplitude >15 µV, que com o avançar da IC
evolui e se mescla a um padrão contínuo de ondas lentas de 1-3Hz com
predomínio posterior e amplitude entre 50-150 µV (ANDRÉ ET AL., 2010;
NUNES, DA COSTA, 2003) (Figuras 12,13, 14, 15 e 16). Nos parâmetros
poligráficos comportamentais a vigília se caracteriza por respiração irregular,
artefatos de movimento e musculares e olhos abertos, o sono ativo apresenta
movimentos oculares rápidos (REM), respiração irregular, redução do tônus
muscular e o sono quieto ausência de movimentos oculares rápidos, respiração
regular, ausência de artefatos de movimentos (ANDRÉ ET AL., 2010; NUNES,
DA COSTA, 2003; ST LOUIS, FREY, 2016).
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Figura 12. RN de 40 sem de IC. Vigília quieta, traçado com atividade de polifrequência
(activité moyenne).
Fonte: André et al., 2010.

Figura 13. RN de 40 sem de IC. Sono ativo, traçado com atividade de polifrequência
(activité moyenne).
Fonte: André et al., 2010.
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Figura 14. RN de 40 sem de IC. Sono ativo, traçado de frequência mista, com atividade
de baixa amplitude e ondas lentas delta em regiões anteriores.
Fonte: André et al., 2010.

Figura 15. RN de 40 sem de IC. Sono quieto, tracé alternant, com ondas agudas
fisiológicas em regiões centrais.
Fonte: André et al., 2010.
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Figura 16. RN de 40 sem de IC. Sono quieto, traçado com padrão contínuo de ondas
lentas com ondas agudas fisiológicas em regiões frontais.
Fonte: André et al., 2010.

2.5.1.3 Análise dos padrões paroxísticos do EEG neonatal
Os grafoelementos fisiológicos do EEG neonatal apresentam-se de
forma paroxística e são IC dependentes (NUNES, DA COSTA, 2003). Ondas
agudas esporádicas em regiões frontais e centro-temporais podem estar
presentes de forma fisiológica em RNs pre-termos e a termo (ST LOUIS, FREY,
2016) (Figuras 15 e 16). A partir de 22 semanas pode ser observado ondas teta
de 5-6Hz, com morfologia agudizada em região occipital (STOP – Sharp theta
on the occipital of prematures), com duração de 0,5 segundos (Figura 17); Entre
24-32 semana de IC pode-se observar, principalmente durante o sono REM,
surto de atividade teta agudizada em regiões temporais (Figura 18); entre 34-40
semanas de IC são registradas ondas lentas delta de predomínio posterior e
temporal, com atividade rápida superposta (“delta-brushes”) (Figura 18); entre
34-45 semanas, durante a transição do sono ativo para o sono quieto, podem
estar presentes ondas agudas frontais bifásicas (“encoches frontales”) e entre
36-37 semanas surtos breves de atividade delta ritmica frontal (disritmia lenta
anterior) com amplitude entre 50-100 µV pode ser encontrada no sono ativo
(NUNES, DA COSTA, 2003; MIZRAHI ET AL., 2011; ANDRÉ ET AL., 2010)
(Figura 19). Surtos breves (5 segundos) de atividade rítmica alfa (8-13Hz) ou
teta (4-7Hz), com polaridade negativa registrados na linha média também são
considerados por certos autores como elementos fisiológicos do sono neonatal,
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embora também são encontrados em RNs com vários de tipos de insultos
cerebrais (NUNES, DA COSTA, 2003) (Figura 20).
Alguns padrões encontrados no RN constituem padrões de significado
incerto, como surtos de ondas alfa e teta, com duração entre 3-12 segundos,
localizados na região rolândica, incidindo em traçado com atividade de base
normal (ANDRÉ ET AL., 2010) (Figura 21).
Padrões que denotam anormalidades estruturais são representados por
atividade lenta focal polimórfica de grande amplitude (ondas delta > 200 µV), que
sugere disfunção focal lesional e por ondas agudas positivas em regiões centrais
e temporais, as quais estão associadas a patologias que geram lesão de
substância branca, hemorragias intracranianas, hidrocefalia, asfixia perinatal e
leucomalácea (NUNES, DA COSTA, 2003) (Figura 22). A incidência de ondas
agudas positivas rolândicas acima de 0,5/min (uma onda a cada 6 páginas do
traçado a velocidade de 15mm/s) está relacionada a mau prognóstico
(FERNANDES, 1995).
A relação da presença de ondas agudas no EEG neonatal com crises
neonatais e subsequente risco para desenvolvimento de epilepsia ainda é pouco
esclarecida (ST LOUIS, FREY, 2016). Descargas com morfologia de espícula e
de onda aguda serão consideradas anormais, mas não necessariamente
epileptogênicas, quando ocorrerem de forma repetitiva, excessivas para a IC,
consistentemente focais, em surtos, polifásicas ou incidirem no período de
atenuação do traçado alternante (NUNES, DA COSTA, 2003). Fernandes (1995)
correlacionou a incidência de transientes agudos acima de 3/min (um transiente
a cada página do traçado a velocidade de 15mm/s) a um prognóstico neurológico
reservado e acima de 10/min a presença de crises epilépticas (FERNANDES,
1995).
Descargas de onda aguda e espícula focais (mais frequentemente em
regiões rolândicas) ou multifocais (incidindo em mais de duas regiões), podem
representar fenômenos interictais ou ictais (NUNES, DA COSTA, 2003). Quando
ictais em geral apresentam duração superior a 10 segundos e associação com
crises de semiologia clônica (descargas focais) (NUNES, DA COSTA, 2003).
Atividade focal pseudo-rítmica na faixa alfa, beta, teta ou delta, que
evolui com redução da frequência e aumento da amplitude, mesmo quando não
acompanhada de fenômenos clínicos estão associadas à crises neonatais,
40

comumente de etiologia hipoxico-isquêmica (NUNES, DA COSTA, 2003).
Fenômenos ictais, em especial crises motoras,

também podem ser

representados por surtos breves (<10 segundos) de atividade pseudorítmica
beta ou de espículas, denominadas breves descargas rítmicas intericatais
(BIRDs) (NUNES, DA COSTA, 2003).
Descarga focal de frequência lenta, caracterizada por onda de morfologia
dicrótica (com entalhe) ocorrendo em um ritmo de base de baixa amplitude e
descargas periódicas lateralizadas (LPDs) são consideradas anormalias vistas
tanto em RNs pretermos como em RNs a termo, mas que não possuem relação
clara com crises neonatais (NUNES, DA COSTA, 2003).

Figura 17. Ondas teta agudizadas em região occipital (STOP – Sharp theta on the
occipital of prematures) (seta).
Fonte: Laoprasert, 2011.
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Figura 18. RN de 32 sem IC. A: Delta brush em regiões centrais. B: Ritmo teta em região
temporal.
Fonte: St Louis, Frey, 2016.

Figura 19. RN 31 sem IC. Ondas agudas frontais ou encoches frontales (seta),
associada a disritmia lenta anterior (triângulo).
Fonte: Laoprasert, 2011.
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Figura 20. RN 39 sem IC. Atividade rítmica de linha média (círculos).
Fonte: Laoprasert, 2011.

Figura 21. Surtos de ondas teta em região rolândica.
Fonte: André et al., 2010.
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Figura 22. Ondas agudas positivas em região central. A: isoladas em região central
esquerda. B: agrupadas em região central direita. C: agrupadas no vértex.
Fonte: André et al., 2010.

2.5.2 Eletroencefalograma em crianças de 1-36 meses
A análise dos padrões evolutivos do EEG na infância está
intimamente relacionada com o grau de desenvolvimento e maturação do SNC
e leva em consideração a idade e o estado de vigília do paciente (RIVIELLO ET
AL., 2011). Patologias que gerem dano ao SNC podem gerar um padrão de EEG
imaturo para a faixa etária, o qual pode ser transitório ou permanente (RIVIELLO
ET AL., 2011).
Os padrões do EEG neonatal geralmente desaparecem entre 46 e 48
semanas de IC e a transição para o padrão de EEG do lactente termina no
terceiro mês de vida (RIVIELLO ET AL., 2011). A partir do primeiro mês de vida
do RN a termo, o sono quieto substitui o sono ativo como principal tipo de sono
da criança e seu padrão descontínuo (trace alternant), comumente visto nas
primeiras 3 semanas de vida, não é mais visualizado, enquanto os estágios 2 e
3 do sono quieto se desenvolvem (RIVIELLO ET AL., 2011). Durante a vigília é
observado, a partir do terceiro mês, atividade lenta posterior atenuada pela
abertura palpebral, a qual é a precursora do ritmo alfa posterior encontrado a
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partir dos 3 anos de idade (RIVIELLO ET AL., 2011; ST LOUIS, FREY, 2016;
MONTENEGRO ET AL., 2001).
2.5.2.1 Parâmetros técnicos
Os parâmetros técnicos utilizados em crianças a partir do segundo mês
de idade são os mesmos utilizados para adultos e consistem na colocação de 21
eletrodos de acordo com o sistema 10-20, sendo 19 no escalpo (Fp1, Fp2, F3,
F4, C3, C4, F7, F8, T3, T4, T5, T6, P3, P4, O1, O2, FZ, CZ, PZ) e mais 2
eletrodos auriculares. O ajuste do aparelho para gravação do exame é realizado
com com sensibilidade de 7 µV/mm, filtro de baixa frequência de 0,53Hz, filtro
de alta frequência de 70Hz, filtro de 60Hz ativado e velocidade do papel de
30mm/seg, com tempo mínimo de duração do registro entre 20 e 30 minutos
(RIVIELLO ET AL., 2011; MONTENEGRO ET AL., 2001). A visualização do
traçado é realizada com uso de montagens bipolares (longitudinal e transversal)
e referenciais (na rotina utilizam-se os eletrodos Cz e auriculares)
(MONTENEGRO ET AL., 2001) (Figura 23).
Em crianças com microcefalia, devido ao tamanho reduzido do PC pode
se utilizar o sistema 10-20 de colocação de eletrodos adaptado para neonatos e
visualização do traçado com montagem neonatal (CARVALHO ET AL., 2017).

Figura 23. A: Sistema 10-20 de colocação de eletrodos. B: Montagem bipolar
longitudinal.
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2.5.2.2 Características do EEG em crianças de 2 a 12 meses
Vigília: a partir de 2 meses a atividade de base é caracterizada por ondas
lentas difusas irregulares de 2-3,5Hz e amplitude de 50-100 µV. A partir dos 3
meses pode-se observar atividade rítmica central de 5-8Hz, evocada por
estímulo somatossensorial. A partir de 3-4 meses é possível identificar um ritmo
dominante posterior (RDP) atenuado com a abertura ocular na frequência de
4Hz, que aos 5 meses evoluiu para 5Hz e aos 12 meses para 6-7Hz, com
amplitude entre 50-100 µV (RIVIELLO ET AL., 2011; ST LOUIS, FREY, 2016;
MONTENEGRO ET AL., 2001) (Quadro 3) (Figuras 24 e 25).
Sonolência: pode ser identificada entre 6-8 meses, a partir do surgimento
de atividade teta rítmica síncrona (denominada hipersincronia hipnagógica) de
4Hz, que evoluiu para 5-6Hz nos meses seguintes (RIVIELLO ET AL., 2011;
MONTENEGRO ET AL., 2001). A transição do estado de vigília para a
sonolência se torna aparente quando se observa uma lentificação difusa da
atividade de base em 1 a 2 Hz e quando as ondas fronto-centrais passam a
predominar com amplitude de grande voltagem (em torno de 200 µV ) (ST
LOUIS, FREY, 2016) (Figura 26).
Sono NREM: Nesta fase o sono de ondas lentas é composto
principalmente por atividade de 0,75-3Hz com predomínio occipital (100-250 µV),
mesclados a raras frequências mais rápidas de pequena amplitude (RIVIELLO
ET AL., 2011). Gradiente de amplitude e frequência (GAF), definido pelo declínio
de voltagem e de incidência de ondas lentas das áreas posteriores para as
anteriores, pode ser observado a partir de 3 meses de idade, sendo sua ausência
na faixa etária de 3 meses a 5 anos, considerada por alguns autores um
indicador de desordem neurológica (AUCELIO ET AL., 2007; SLATER,
TORRES, 1979). O GAF ocorre de forma intermitente durante o estágio 2 do
sono NREM e se torna contínuo no sono de ondas lentas, com razão de
amplitude de 4:1 em relação as regiões anteriores, se tornando bem
desenvolvido após os 4 meses de idade (SLATER, TORRES, 1979). Marcos
maturacionais importantes do sono NREM na infância são representados pelo
aparecimento dos fusos do sono e ondas agudas do vértex, assim como pelo
estabelecimento

da

sincronia

desses

grafoelementos

fisiológicos

(MONTENEGRO ET AL., 2001). Os fusos do sono aparecem durante o segundo
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mês de vida, de forma assíncrona, com baixa amplitude, curta duração,
frequência média de 14Hz e máximos em regiões centro-parietais (RIVIELLO ET
AL., 2011). A amplitude e duração dos fusos aumentam a partir de 3 meses,
chegando a uma duração média de 10 segundos em torno de 6 meses de idade;
sua ausência em crianças acima de 8 meses é considerada anormalidade grave
(RIVIELLO ET AL., 2011). Ondas agudas do vértex (OAV) e complexo K
aparecem a partir de 5 meses de vida, nesta faixa etária têm aparência
rudimentar com OAV grandes e largas e complexos K de alta voltagem, porém
com componente inicial agudo pobremente desenvolvido (RIVIELLO ET AL.,
2011) (Figuras 27,28 e 29).
Sono REM: a proporção de sono REM (Rapid Eye Movement) reduz
gradativamente durante o primeiro ano de vida, evoluindo de 50% ao nascer para
40% entre 3 e 5 meses e posteriormente para 30% entre 12 e 24 meses; o
contrário ocorre com sua latência (intervalo de tempo desde o início do sono até
o primeiro período REM), a qual aumenta gradativamente durante esse período
(RIVIELLO ET AL., 2011; ST LOUIS, FREY, 2016). O sono REM pode se
apresentar como atividade delta (2Hz) difusa de alta voltagem ou como atividade
teta difusa associada a transientes agudos occipitais (KAMINSKA ET AL., 2019).
Quadro 3. Ritmo dominante posterior: frequência esperada e limite da
normalidade por idade.
Idade

Frequência

4 meses
5 meses
12 meses
24 meses
36 meses

4 Hz
5 Hz
6 Hz
7 Hz
8 Hz

Limite
normalidade
5Hz
6Hz

da

Fonte: Montenegro et al., 2001.
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Figura 24. Vigília, lactente de 2 meses. Atividade de base composta por ondas na faixa
delta de 3Hz, mescaldas a frequências teta e beta. Velocidade do traçado de 30mm/seg,
Filtro de baixa frequência de 1Hz e filtro de alta frequência de 35Hz.
Fonte: Caboclo, 2013.

Figura 25. Vigília, lactente de 4 meses. Atividade de base composta por ondas na faixa
teta de 4Hz, com predomínio em regiões posteriores. Velocidade do traçado de
30mm/seg, Filtro de baixa frequência de 1Hz e filtro de alta frequência de 35Hz.
Fonte: Caboclo, 2013.
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Figura 26. Sonolência, lactente 7 meses. Hipersincronia hipnagógica. Velocidade do
traçado de 15mm/seg, Filtro de baixa frequência de 0,5Hz e filtro de alta frequência de
35Hz.
Fonte: Kaminska et al., 2019.

Figura 27. Fusos do sono em diferentes idades. Montagem bipolar longitudinal com
seleção do canal P3-O1.
Fonte: Hughes, 1996.
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Figura 28. Sono NREM, lactente 10 meses. Traçado evidenciando gradiente de
amplitude frequência e fusos do sono assíncronos. Velocidade do traçado de 30mm/seg,
Filtro de baixa frequência de 0,5Hz e filtro de alta frequência de 70Hz.

Figura 29. Onda aguda do vértex (setas).
Fonte: Caboclo, 2013.

50

2.5.2.3 Características do EEG em crianças de 12 a 36 meses
Vigília: nesta faixa etária o ritmo dominante posterior aumenta de
frequência de uma faixa teta de 6 a 7Hz durante o segundo ano, para uma faixa
teta-alfa de 7 a 8Hz durante o terceiro ano (RIVIELLO ET AL., 2011) (Quadro
4). Frequências mais lentas que o ritmo dominante posterior são comumente
vistas, na faixa de 2-5Hz, de forma difusa nesta faixa etária (RIVIELLO ET AL.,
2011). Atividade frontal durante a vigília geralmente tem característica de baixa
voltagem, sendo que ritmos frontais de grande amplitude quase sempre
representam anormalidades (MONTENEGRO ET AL., 2001) (Figura 30).
Sonolência: o marco da sonolência nesta faixa etária é a presença de
atividade teta (4-6Hz), generalizada, de grande amplitude (hipersincronia
hipnagógica), que ocasionalmente pode se apresentar mesclada a descargas
com morfologia de onda aguda ou espículas de pequena amplitude, as quais não
representam atividade epileptiforme (RIVIELLO ET AL., 2011).
Sono NREM: caracterizado por ondas lentas difusas na faixa delta (0,753Hz) de alta voltagem e teta (4-6Hz) de média/alta voltagem, com predomínio de
frequências mais lentas e de maior voltagem nas regiões posteriores (gradiente
de amplitude e frequência) (RIVIELLO ET AL., 2011). Fusos com frequência de
14Hz podem ser observados no vértex e com o aprofundamento do sono são
registrados fusos de 12Hz em regiões frontais (RIVIELLO ET AL., 2011). OAV e
Complexos K são proeminentes, porém com morfologia menos agudizada
(RIVIELLO ET AL., 2011) (Figura 31).
Sono REM: este estágio raramente é registrado nos traçados
convencionais de EEG devido ao curto tempo do registro e ao início do sono
ocorrer nesta faixa etária com o sono NREM (RIVIELLO ET AL., 2011). O EEG
no sono REM nesta faixa etária começa a apresentar traçado mais
dessincronizado, porém frequências lentas de 2-5Hz ainda são observadas
(RIVIELLO ET AL., 2011).
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Figura 30. Traçado de vigília em criança de 2 anos.

Figura 31. Traçado de sono NREM em criança de 2 anos, mostrando ondas agudas do
vértex.
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Quadro 4. Evolução dos parâmetros maturacionais do EEG e
crianças de 1-3 anos.
Parâmetros
maturação

de RN à termo (36-41 sem
IC)
Presente, exceto no
Continuidade do sono
NREM
(tracé
traçado
alternant)
Sincronia interDiscretas assincronias
hemisférica
podem estar presentes
Baixa voltagem

Crianças 2-12 meses

Crianças 12-36 meses

Presente

Presente
Nenhuma assincronia
Nenhuma assincronia
significante
significante
Incomum, anormal quando
Presente em patologias presente
Incomum, anormal quando
cerebrais graves
presente

Diferenciação
sono/vigília
Atividade
lenta
durante a vigília
Atividade rápida
durante a vigília
Ritmo dominante
posterior

Boa
Boa
Ondas delta de voltagem
média
Considerável
Esparsa,
atividade
Moderada
>80Hz desaparecendo
Inicia aos 3-4 meses (4Hz) >
Ausente
12 meses (6Hz)
Indiferenciada
Atividade teta rítmica após
Sonolência
os 6 meses
Atividade lenta e Atividade lenta teta e frequente atividade lenta
rápida durante o delta contínua durante difusa (0,75-3Hz), máximo
sono
sono REM
posterior; atividade rápida
moderada
Atividade lenta contínua, atividade lenta, redução da
Sono REM
% de sono REM>NREM proporção de sono REM
Desaparece no primeiro
Tracé alternant
Presente no sono NREM mês (raramente no segundo
mês)
Nenhum,
exceto Assíncronos, surge no 2°
atividade>80Hz
mês (12-15Hz, 2-10 seg.,
escassas
centro-parietais) > 5 meses
Fusos do sono
(12Hz, 1-3 seg., frontocentro-temporais)
OAV
e Ausente
Surgem aos 5 meses
complexos K

Boa

POST

Ausente

Ausente

Pobremente definidos

Teta occipital

Ausente
Desaparecendo
ausente

Ausente

Ausente

Ausente
Ausente

Ausente
Rara no terceiro ano

Teta temporal
Atividade
teta
rítmica frontal
Ausente
Onda
aguda,
espículas
Pontas positivas
14-6Hz
Variante
psicomotora
Fotoestimulação
(Arrastamento
fótico)

Considerável
Moderada, mas reduzindo
Aumenta de 5-6Hz para 8Hz
Marcada
atividade
teta
rítmica hipnagógica (4-6Hz)
Atividade
lenta
marcadamente
posterior,
atividade rápida presente
atividade lenta, início de
dessincronização
Ausente
12 meses (12Hz, frontais).
No segundo ano se tornam
síncronos e com máximo no
vértex
Se tornam mais agudizadas

ou

espículas occipitais são
Raros
transientes
consideradas anormalidade
agudos fisiológicos
Anormais quando presentes leve
Ausente
Ausente

Ausente
Ausente

Rara
Ausente

Presente com flashes Presente com flashes de
<4Hz
baixa frequência e mais Boa resposta fótica a flashes
evidente após os 6 meses
de baixa frequência

Fonte: Riviello et al., 2011.
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2.5.3 Eletroencefalograma em crianças com microcefalia
Em 1957, Fois e Rosenberg descreveram as alterações
eletroencefalográficas de uma série de 22 pacientes, com idades entre 1 e 17
anos, com diagnóstico de microencefalia de origem e severidade diversas (FOIS,
ROSENBERG, 1957). Os pacientes foram avaliados com um aparelho de EEG
de oito canais, com registros de vigília e sono (FOIS, ROSENBERG, 1957). O
principal achado foi um padrão de atividade de base de baixa voltagem (63%), o
qual os autores atribuiram a um possível grau de decorticação que alguns
pacientes com microcefalia apresentariam (FOIS, ROSENBERG, 1957). Outros
padrões descritos foram traçado normal, predomínio de frequências rápidas,
predomínio de frequências lentas, traçado misto de ondas rápidas e lentas,
traçado assimétrico (FOIS, ROSENBERG, 1957). Paroxismos epileptiformes
foram encontrados tanto em pacientes com história de epilepsia (4/5) quanto
naqueles sem história de crise epiléptica (10/17), com morfologia focal (regiões
frontal, occipital e parietal), generalizada ou em traçado hipsarritmico (FOIS,
ROSENBERG, 1957).
Em um estudo prospectivo, de crianças com espasmos epilépticos
associados a etiologia infeciosa, Riikonen descreveu o EEG evolutivo de seis
pacientes com microcefalia congênita (quatro por CMV e dois por Rubéola), com
hipsarritmia nos registros iniciais e que após um acompanhamento entre 5 - 12
anos (média 7,5 anos), apresentaram EEG evolutivo com padrão de Lennox
Gasttaut (2 casos), focal (1 caso) ou periódico (3 casos) (RIIKONEN, 1993).
Carvalho et al. (2017), descreveram o padrão eletroencefalográfico do
sono de uma série de 37 lactentes com microcefalia associada a infecção
congênita confimada e/ou provável pelo vírus Zika, dos quais 59.5%
apresentaram anormalidades na atividade de base, tendo como principais
achados o padrão de baixa voltagem (n=7), a assimetria hemisférica (n=6) e a
hipsarritmia com ou sem surto-supressão (n=11) (CARVALHO ET AL., 2017)
(Figura 32). Anormalidades focais não epileptiformes, descritas como ondas
lentas (<1Hz) de grande amplitude (>200µV) foram relatadas em regiões frontais
e occipitais e o registro de descargas epileptiformes, com morfologia de onda
aguda e espícula, foram descritas de forma focal (regiões frontais e occipitais) e
multifocal (CARVALHO ET AL., 2017) (Figura 33). Nesta série também foram
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identificados, em quatro registros, crises eletrográficas descritas pelos autores
como padrão pseudo-ritmico focal (CARVALHO ET AL., 2017).
Oliveira-Filho et al. (2018) evidenciaram atividade de base anormal em
todos pacientes com microcefalia associada ao vírus Zika e epilepsia (12/25),
registrando descargas epilepticas focais em três, descargas generalizadas em
dois e padrão de surto-supressão em um (OLIVEIRA-FILHO ET AL., 2018).
Van der linden et al. (2018) descreveram anormalidades na atividade de
base em 94% dos traçados de 89 pacientes com infecção congênita pelo vírus
Zika, as quais foram descritas como padrão de sono anormal (84/89), lentificação
difusa (73/84) e padrão assimétrico (3/84). Neste mesmo trabalho os autores
encontraram atividade epileptiforme em 82% do traçados (73/89), caracterizadas
como descargas epileptiformes multifocais (32/73), descargas epileptiformes
focais (37/73), descargas epileptiformes generalizadas (4/73), hipsarritmia (8/73)
e padrão de surto-supressão (6/73) (VAN DER LINDEN ET AL., 2018).
Kanda et al. (2018), analisaram o traçado de EEG em sono de 23
crianças com microcefalia, associada a diversas etiologias (vírus Zika,
chikungunya, dengue, herpes, toxoplasmose, rubéola, sífilis e hipoxia perinatal),
durante o surto de infecção por vírus Zika no Brasil (KANDA ET AL., 2018). Entre
os 10 pacientes com etiologia associada ao vírus Zika, a atividade de base foi
composta por padrões de lentificação difusa (n=5), hipsarritmia modificada (n=3),
baixa voltagem (n=1) e padrão normal (n=1) (Figura 34) (KANDA ET AL., 2018).
Nestes pacientes outros achados do EEG foram representados por descargas
multifocais de predomínio frontocentrotemporal e por dois padrões distintos
caracterizados por atividade teta-alfa (4 a 13Hz) fronto-centro-temporal e
atividade beta (18-24Hz) difusa (KANDA ET AL., 2018) (Figura 35). Atividade
alfa-teta fronto-centro-temporal, desacargas multifocais e atividade de base com
lentificação difusa e hispsarritmia clássica ou modificada também foram
encontrados associados a outras etiologias, sendo que atividade de base com
inversão do padrão do gradiente de amplitude e frequência foi encontrado em
um único paciente com infecção por chikungunya (KANDA ET AL., 2018)
(Figuras 36 e 37).
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Figura 32. Padrão de EEG de Hipsarritmia modificada em criança com microcefalia
associada a síndrome congênita pelo vírus Zika. Sensibilidade de 7µV/mm, velocidade
de 30mm/seg, filtro de baixa frequência de 0,5Hz, filtro de alta frequência de 70Hz.
Fonte: Carvalho et al., 2017.

Figura 33. Padrão de EEG com ondas lentas (0,5Hz) bilaterais frontais em criança com
microcefalia associada a síndrome congênita pelo vírus Zika. Sensibilidade de 7µV/mm,
velocidade de 30mm/seg, filtro de baixa frequência de 0,5Hz, filtro de alta frequência de
70Hz.
Fonte: Carvalho et al., 2017.
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Figura 34. Padrão de EEG com hipsarritmia modificada com anormalidade focal
consistente (a) e desacargas multifocais (b), em criança de 16 meses com microcefalia
associada a síndrome congênita pelo vírus Zika. Sensibilidade de 20µV/mm, velocidade
de 30mm/seg, filtro de baixa frequência de 0,5Hz, filtro de alta frequência de 70Hz.
Fonte: Kanda et al., 2018.

Figura 35. Padrão de EEG com atividade teta-alfa frontocentrotemporal, em criança de
10 meses com microcefalia associada a síndrome congênita pelo vírus Zika.
Sensibilidade de 20µV/mm, velocidade de 30mm/seg, filtro de baixa frequência de
0,5Hz, filtro de alta frequência de 70Hz.
Fonte: Kanda et al., 2018.
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Figura 36. Padrão de EEG com hipsarritmia clássica, em criança de 23 meses com
microcefalia associada a sífilis. Sensibilidade de 10µV/mm, velocidade de 30mm/seg,
filtro de baixa frequência de 0,5Hz, filtro de alta frequência de 70Hz.
Fonte: Kanda et al., 2018.

Figura 37. Padrão de EEG com inversão do gradiente de amplitude e frequência, em
criança de 7 meses com microcefalia associada a chikungunya. Sensibilidade de
15µV/mm, velocidade de 30mm/seg, filtro de baixa frequência de 0,5Hz, filtro de alta
frequência de 70Hz.
Fonte: Kanda et al., 2018.
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3. OBJETIVOS
3.1 Objetivos gerais
1.

Descrever os padrões eletroencefalográficos encontrados em

crianças de 1 a 3 anos, com infecção congênita pelo vírus Zika;
2.

Analisar a correlação dos padrões eletroencefalográficos de

crianças com infecção congênita pelo vírus Zika com dados da história clínica
desses pacientes.
3.2 Objetivos específicos
1. Descrever as características clínicas de uma amostra de crianças de
1 a 3 anos com infecção congênita pelo vírus Zika;
2. Descrever os diferentes padrões eletroencefalográficos de atividade
de base e de atividade irritativa encontrados em EEG de vigília e sono de
crianças com infecção congênita pelo vírus Zika e sua distribuição em cada faixa
etária;
3. Analisar a associação dos padrões de atividade de base e de atividade
irritativa com as características clínicas de crianças com infecção congênita pelo
vírus Zika;
4. Comparar a taxa de maturação da vigília, avaliada pela presença do
ritmo dominante posterior, em diferentes faixas etárias de crianças com infecção
congênita pelo vírus Zika;
5. Comparar a taxa de maturação do sono, avaliada pela presença dos
grafoelementos do sono, em diferentes faixas etárias de crianças com infecção
congênita pelo vírus Zika;
6. Comparar o percentual de acometimento irritativo por região cerebral,
em diferentes faixas etárias de crianças com infecção congênita pelo vírus Zika
7. Descrever achados ictais encontrados em EEG de vigília e sono de
crianças de 1 a 3 anos com infecção congênita pelo vírus Zika;
8. Descrever a evolução dos padrões de atividade de base e de atividade
irritativa em crianças com infecção congênita associada ao vírus Zika;
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9. Analisar a associação entre as características clínicas e a a evolução
dos padrões de atividade de base e de atividade irritativa em crianças com
infecção congênita associada ao vírus Zika.
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4. MATERIAL E MÉTODOS
4.1 Delineamento do estudo


Tipo de estudo: retrospectivo, descritivo, do tipo transversal.



Local do estudo: O estudo foi realizado no Instituto Estadual do

Cérebro Paulo Niemeyer, situado a Rua do Resende, 156, Centro, Rio de
Janeiro.
4.2 População de estudo
Crianças com infecção congênita causada pelo vírus Zika.
4.2.1 Amostra, critérios de inclusão e de exclusão
Dentre as 245 crianças em acompanhamento no ambulatório de
referência para atendimento de infecção congênita pelo Zika vírus do Instituto
Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer, os dados de 106 delas foram incluídos no
estudo.
Os critério de inclusão na pesquisa foram:


Data de nascimento do paciente coincidindo com o surto de vírus

Zika no Brasil nos anos de 2015 e 2016;


Critérios laboratoriais, clínicos e/ou de neuroimagem para infecção

congênita pelo vírus Zika definidos pelo Ministério da Saúde (Ministério da
Saúde, 2017);


Pelo menos um exame de EEG digital de vigília e/ou sono realizado

no Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer, cujo traçado estivesse
disponível para a análise nos arquivos do hospital.
Foram excluídos os dados dos pacientes que:


Apresentavam relato de prontuário evidenciando outra causa

etiológica para as alterações clínicas do paciente;


Apresentavam relato de resultado positivo ou reagente para pelo

menos um dos STORCH em amostra do RN ou da mãe (durante a gestação);
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Apresentavam apenas traçados de EEG realizados antes do

paciente completar 2 meses de idade (tempo de aparecimento dos primeiros
grafoelementos do sono a partir do nascimento a termo).
4.3 Coleta de dados
Os dados referentes a pesquisa foram coletados entre janeiro de 2016 e
março de 2019, aqueles relacionados a história clínica materna e da criança
foram obtidos diretamente a partir dos prontuários, enquanto os dados
relacionados aos exames de eletroencefalograma foram obtidos através dos
arquivos dos exames disponíveis no banco de dados do hospital.
Os dados relacionados a ocorrência e semiologia das crises epilépticas
só foram considerados quando o relato foi confirmado em prontuário pelo
neuropediatra do paciente.
Nos casos que, por motivos clínicos, apresentavam mais de um exame
de EEG, foram analisadas as informações referentes ao primeiro e último registro
de EEG.
4.4 Variáveis da pesquisa
As variáveis relacionadas aos dados clínicos e eletroencefalográficos
estão apresentadas na Tabela 2 e na Tabela 3.
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Tabela 2. Variáveis clínicas.
Variáveis clínicas

Medida

Categorias

Idade

Meses

-

Sexo

-

Peso ao nascer

Gramas

Idade gestacional
Apgar

Semanas, dias
-

Perímetro cefálico

cm / Z-score

Infecção materna

-

Definição de caso

-

Crise epiléptica

-

Controle das crises
epilépticas

-

Fármaco
epiléptico

-

anti-

(1) Masculino
(2) Feminino
(1) Normal (≥2500g)
(2) Baixo Peso (< 2500g)
(1) Termo (≥ 37 semanas)
(2) Pré-termo (< 37 semanas)
(1) Normal (≥ 8)
(2) Asfixia (≤7)
(1) Normal (> - 2 DP)
(2) Microcefalia (≤ - 2DP)
(3) Microcefalia grave (≤ - 3DP)
(1) Não
(2) 1° trimestre
(3) 2° trimestre
(4) 3° trimestre
(1) Confirmado laboratorialmente
(2) Confirmado por critérios
clínicos e/ou imagem
(1) Ausente
(2) Espasmo
(3) Semiologia diferente de
espasmo
(1) Não
(2) Sim
(3) Sem informação
(1) Nenhum
(2) Um FAE
(3) Dois ou mais FAE
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Tabela 3. Variáveis relacionadas ao eletroencefalograma.
Variáveis do EEG

Medida

Categorias

Idade no EEG / Faixa
etária

Meses

(1) Grupo 1 (2-4 meses)
(2) Grupo 2 (5-12 meses)
(3) Grupo 3 (> 12 meses)

Fusos do sono

-

Onda aguda do vértex e
Complexo K
Gradiente de amplitude
e frequência

-

(1) Sim
(2) Não
(1) Sim
(2) Não
(1) Sim
(2) Não

Ritmo
dominante
posterior de vigília

-

(1) Sim
(2) Não

Classificação do EEG

-

(1) Normal
(2) Anormal

Padrão da atividade de
base

-

Padrão irritativo

-

Morfologia
das
descargas epileptifomes

-

Localização
epiléptico

-

Frequência
descargas
epileptiformes

do

foco

das
-

(1) Organizado
(2) Imaturo
(3) Lentificado
(4) Descontínuo
(5) Rítmico
(6) Hipsarritmico
(7) Baixa amplitude
(8) Assimétrica
(1) Ausente
(2) Focal
(3) Multifocal
(4) Hipsarritmico
(1) Onda aguda
(2) Onda aguda-onda lenta
(3) Espícula
(4) Espícula-onda
(5) Poliespícula
(6) Poliespícula-onda
(1) Sem foco
(2) Frontal
(3) Central
(4) Temporal
(5) Posterior
(6) Multifocal / Generalizada
(1) Ausente
(2) Raras
(3) Moderada
(4) Frequente
(5) Muito frequente
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Crise no EEG
Intervalo entre
último EEG

1°

e

Evolução da atividade
de base entre 1° e último
EEG
Evolução do padrão
irritativo entre 1° e último
EEG

anos
-

(1) Sim
(2) Não
(1) Até 1 ano
(2) Entre 1 e 2 anos
(3) Acima de 2 anos
(1) Inalterada
(2) Melhora
(3) Piora
(1) Inalterada
(2) Melhora
(3) Piora

4.5 Análise dos dados
4.5.1 Análise das variáveis clínicas
As variáveis relacionadas a história clínica foram analisadas sob os
seguintes aspectos:


Análise descritiva para caracterização da amostra:

foram

calculadas medidas de tendência central (média e mediana) e medida de
variabilidade (desvio-padrão) das variáveis Idade, Peso ao nascer, Apgar, Idade
gestacional (IG) e Perímetro cefálico (PC), bem como as frequências de
ocorrência das variavéis Sexo, Idade no EEG/Faixa etária, Perímetro cefálico,
Infecção materna, Definição de caso, Crise epileptica, Fámacos anti-epilépticos
(FAEs).


Dados relacionados a história sorológica (sorologia materna e da

criança para toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, herpes (IgG e IgM) e sífilis
(VDRL) e testes laboratoriais para Zika na mãe e na criança (sorologia ou RTqPCR), achados do exame físico e achados de neuroimagem foram utilizados
apenas para fins de classificação/definição dos casos.
4.5.2 Análise dos traçados de eletroencefalograma
Todos os registros de eletroencefalograma analisados tiveram duração
mínima de 60 minutos e foram realizados em aparelho digital de 32 canais da
Neurotec®, software Neuromap versão 2013, utilizando constante de tempo 0.3
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segundos, amostragem de 256 p.c.s., impedância < 5 KΩ,

filtro de alta

frequência de 70 Hz. Foi utilizado sistema 10-20 completo de colocação dos
eletrodos, porém na maioria dos casos devido tamanho reduzido do PC foi
realizada colocação de eletrodos com espaçamento duplo, com sistema 10-20
modificado.
Para visualização do traçado foram utilizadas velocidades de 30mm/s e
15mm/s, montagens bipolar longitudinal ou montagens referenciais, com
referências em Cz ou auriculares, ou montagem bipolar adaptada semelhante a
montagem neonatal (Fp1-C3, C3-01, Fp1-T3, T3-01, Fp2- C4, C4-02, Fp2-T4,
T4-02, Fz-Cz, Cz-Pz) ou (Fp1-C3, C3-01, Fp1-T3, T3-01, Fp2- C4, C4-02, Fp2T4, T4-02, Fz-Cz, Cz-Pz, T3-C3, C3-Cz, Cz-C4, C4-T4).
Os critérios utilizados para caracterização e classificação da atividade
de base e do padrão irritativo seguiram as determinações da Federação
Internacional de Neurofisiologia Clínica (International Federation of Clinical
Neurophysiology) (KANE ET AL., 2017).
A atividade de base do EEG foi considerada anormal quando
apresentava pelo menos uma das seguintes alterações: excesso de onda lentas,
excesso de ondas ritmadas (padrão rítmico focal ou difuso sem evolução em
amplitude e frequência observado em pelo menos 50% do traçado), baixa
amplitude (traçado com amplitude < 20µV), períodos de atenuação/ supressão
do traçado, assimetria inter-hemisférica, padrão hipsarrítmico ou alteração do
padrão esperado dos ritmos fisiológicos de vigília e/ou sono. Nos casos em que
nenhuma destas alterações foi encontrada o padrão da atividade de base foi
considerado organizado. O traçado de EEG foi considerado normal quando
apresentava padrão de atividade de base organizado e padrão irritativo ausente.
A definição das faixas etárias no primeiro ano de vida foi determinada de
acordo com a idade cronológica conhecida de surgimento de elementos
maturacionais no EEG: fusos do sono com 2 meses, onda aguda do vértex e
complexo K com 5 meses.
Todos os exames foram analisados pela neurofisiologista-pesquisadora
responsável pelo estudo e adicionalmente por dois outros neurofisiologistas. Em
caso de discordância entre os achados a classificação final de cada variável foi
baseada na concordância entre dois examinadores.

66

As variáveis relacionadas ao eletroencefalograma foram analisadas sob
os seguintes aspectos:


Aspecto maturacional:



Avaliação da taxa de ritmo dominante posterior em traçados de

vigília de pacientes com idade maior ou igual a 4 meses nas três diferentes faixas
etárias.


Avaliação da taxa de fusos do sono em traçados de sono de

pacientes com idade maior ou superior a 2 meses nas três diferentes faixas
etárias.


Avaliação da taxa dos grafoelementos do sono onda aguda do

vértex, complexo K e gradiente amplitude e frequência em traçados de sono de
pacientes com idade maior ou igual a 5 meses nas três diferentes faixas etárias.


Padrões de atividade de base e de atividade irritativa:



Definição e quantificação dos padrões organizacionais da atividade

de base considerando a alteração predominante no traçado.


Definição dos padrões de atividade irritativa (descargas epilépticas)

de acordo com sua morfologia, localização, distribuição e frequência.


Análise de associação entre os padrões do EEG e a variável Faixa



Análise de associação entre os padrões do EEG e as variáveis

etária.
clínicas IG, Apgar, Peso ao nascer, Infecção materna, Perímetro cefálico, Crise
epileptica, Fármaco anti-epiléptico.


Análise de associação englobando apenas os pacientes que

tenham realizado mais de um exame de EEG, nesta análise as variáveis
Evolução do padrão da atividade de base entre o primeiro e o último EEG e
Evolução do padrão irritativo entre o primeiro e o último EEG foram avaliadas
em relação as variáveis Crise epileptica, Controle das crises epilépticas e
Intervalo de tempo entre o primeiro e o último EEG.
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4.6 Análise estatística
A análise estatística foi realizada utilizando o programa SPSS 23.0 for
Windows.
Afim de verificar quais fatores clínicos estavam associados às variáveis
características do eletroencefalograma foi realizado o teste qui-quadrado de
associação. O mesmo teste foi utilizado para avaliar se alguns padrões dos
eletroencefalograma poderiam estar relacionados à faixa etária na qual a criança
se encontrava, bem como para verificar se existe relação entre as variáveis
oriundas do histórico de crise epiléptica e a evolução no padrão do
eletroencefalograma em dois momentos temporais distintos.
Quando a proporção de frequência esperada foi inferior a 5 (<20%) ou a
frequência observada foi igual a zero em algum cruzamento entre as variáveis,
foi utilizado o teste exato de Fisher.
Em todas as comparações, considerou-se como significante as
probabilidades associadas aos testes menores que 0.050, ou seja, com no
máximo de 5% de chance de rejeitar a hipótese de igualdade quando ela é
verdadeira.
4.7 Comitê de Ética em Pesquisa
O presente trabalho trata-se de um subprojeto do projeto principal
submetido à Plataforma Brasil sob a denominado “Correlação entre EEG e
neuroimagem em crianças com microcefalia e infecção congênita pelo Zika
vírus”. Houve dispensa do termo de consentimento livre e esclarecido por se
tratar de um estudo retrospectivo, descritivo, transversal, no qual não houve
coleta de informação direta com os indivíduos participantes da pesquisa, os
quais tiveram sua identificação pessoal resguardada pelas técnicas de
levantamento e guarda de dados.
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5. RESULTADOS
5.1 Dados clínicos e epidemiológicos
Foram avaliados os dados de 106 crianças (n=106), 58 (55%) do sexo
feminino. As idades variaram entre 2 e 39 meses (média de 7.7 meses), das
quais 48 (45.3%) apresentavam ao EEG idade menor ou igual a 4 meses, 36
(34%) delas entre 5 e 12 meses e 22 (20.7%) idade entre 13 e 39 meses.
A maioria dos casos (83/106) nasceu com microcefalia primária, entre os
quais, 42 crianças apresentaram microcefalia grave. As medidas de tendência
central e variabilidade para as variáveis relacionadas ao nascimento estão
apresentados na Tabela 4.
História de exantema durante a gestação foi relatada em 63 dos 100
casos que continham informação sobre tópico, sendo 41 dos casos no primeiro
trimestre, 13 no segundo e 6 no terceiro trimestre. Prontuário de três pacientes
não continham informação sobre o trimestre gestacional da infecção.
Dentre os casos, 7.6% foram confirmados laboratorialmente para vírus
Zika.
Ocorrência de crise epiléptica foi relatada em 62 casos (58.5%), sendo
o espasmo o tipo de crise mais comum, relatado em 46 crianças, 36 delas
ocorrendo de forma isolada e, em 9 casos, associado a crise tônica (7 casos) ou
a crise focal (3 casos). Crises epilépticas não classificadas foram descritas em 6
casos e crise tônica em 5 casos, sendo a única semiologia em 4 casos. Outras
semiologias descritas foram crise focal em 2 casos, além de crise generalizada,
crise atônica e crise tônico-clônica generalizada em um caso cada uma.
Ao todo, 46 (43.4%) crianças receberam algum tipo de fármaco antiepiléptico, 23 delas em politerapia.
A descrição dos dados clínicos, laboratoriais e de neuroimagem são
apresentados no APÊNDICE 1.
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Tabela 4. Perfil característico das crianças com infecção congênita
associada ao vírus Zika.
Característica

n

Média

Mediana Desvio Padrão Mín.

Max

Idade (meses)

106

7,75

5,00

39,00

Peso (gramas)

94

Apgar 1'
Apgar 5'

6,82

2,00

2674,00 2665,00

568,25

680,00 3915,00

66

7,97

1,70

1,00

67

8,00

10,00

8,91

9,00

0,93

4,00

10,00

Idade Gestacional (semanas) 98

37,85

38,00

2,29

25,00

41,30

Perímetro Cefálico (cm)

29,40

29,50

2,44

22,00

35,00
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5.2 Dados eletroencefalográficos
5.2.1 Aspectos maturacionais
O número de traçados com registro de vigília, nos quais o paciente
apresentava idade igual ou superior a 4 meses, foi de 6 traçados no grupo 1, 15
no grupo 2 e 15 no grupo 3. Nestes traçados a proporção de maturação do EEG
na vigília, avaliada pela frequência do RDP, nos grupos 1, 2 e 3 foi de 50%, 73%
e 60%, respectivamente (Figura 38).
Foram encontrados registros de sono em 42 casos no grupo 1, 32 no
grupo 2 e 17 no grupo 3. A proporção de maturação avaliada pela presença de
fusos do sono nos grupos 1, 2 e 3 foi de 60%, 38% e 35%, respectivamente
(Figura 39). Nos grupos 2 e 3 foi avaliada também taxa maturacional em relação
a OAV e/ou Complexo K (34% no grupo 2 e 35% no grupo 3) e em relação ao
GAF (34% no grupo 2 e 24% no grupo 3). (Figuras 40 e 41).
Não houve associação significativa entre a taxa de maturação da vigília
pelo RDP e a faixa etária (X²=1,289, p-valor=0.662).
O teste qui-quadrado de independência não mostrou associação
significativa entre maturação geral e faixa etária (X²=2,746, p-valor=0.253) e
maturação sono (fuso) e faixa etária (X²=4,734, p-valor=0.094), maturação do
sono (GAF) e faixa etária (X²=0,615, p-valor=0.433),
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Taxa de maturação da vigília avaliada pelo RDP
SIM

NÃO

27%

40%

50%

73%

60%

50%

GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

Figura 38. Taxa de maturação da vigília, avaliada pelo ritmo dominante
posterior em três faixas etárias de crianças com infecção congênita pelo vírus Zika.

Taxa de maturação do sono avaliada pelo Fuso
SIM

NÃO

40%
63%

65%

38%

35%

GRUPO 2

GRUPO 3

60%

GRUPO 1

Figura 39. Taxa de maturação do sono avaliada pela presença de fusos
do sono em três faixas etárias de crianças com infecção congênita pelo vírus Zika.
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Taxa de maturação do sono avaliada por
OAV e Complexo K
SIM

NÃO

66%

65%

34%

35%

GRUPO 2

GRUPO 3

Figura 40. Taxa de maturação do sono avaliada pela presença de OAV e/ou
Complexo K em duas faixas etárias de crianças com infecção congênita pelo vírus
Zika.

Taxa de maturação do sono avaliada pelo
Duplo gradiente
SIM

66%

34%
GRUPO 2

NÃO

76%

24%
GRUPO 3

Figura 41. Taxa de maturação do sono avaliada pela presença de Duplo gradiente de
amplitude e frequência em duas faixas etárias de crianças com infecção congênita
pelo vírus Zika.
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5.2.2 Padrões da atividade de base do EEG
Entre os 106 casos (n=106) foram identificados oito diferentes padrões
de atividade de base: padrão organizado em 42 casos (39,6%), padrão
desorganizado apenas por imaturidade dos ritmos fisiológicos de vigília e/ou
sono em 22 casos (20,8%), padrão lentificado em 12 casos (11,3%), padrão
descontínuo em 10 casos (9,4%), padrão rítmico em 6 casos (5,7%), padrão
hipsarrítmico em 7 casos (6,6%), padrão de baixa amplitude em 4 casos (3,8%)
e padrão assimétrico em 3 casos (2,8%) (Figuras 42 a 51).
As Figuras 52 e 53 demonstram a distribuição dos padrões de atividade
de base em toda a amostra e por grupo de faixa etária.
O perfil eletroencefalográfico dos casos são apresentados no
APÊNDICE 2.

Figura 42. Padrão organizado normal (Paciente n° 32).
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Figura 43. Traçado de sono com ausência de fusos do sono. Padrão de imaturidade
(Paciente n° 54).

Figura 44. Padrão de lentificação difusa (Paciente n° 9).
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Figura 45. Padrão desorganizado descontínuo (Paciente n° 85).

Figura 46. Padrão desorganizado rítmico (Paciente n° 100).
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Figura 47. Padrão desorganizado hipsarritmico - Hipsarritmia clássica (Paciente n° 70).

Figura 48. Padrão desorganizado hipsarritmico - Hipsarritmia fragmentada (Paciente n°
51).
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Figura 49. Padrão desorganizado hipsarritmico -. Hipsarritmia modificada – padrão
surto-supressão (Paciente n° 19).

Figura 50. Padrão desorganizado de baixa amplitude (Paciente n° 56).
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Figura 51. Padrão desorganizado assimétrico (Paciente n° 86).

Padrões de atividade de base
45,0%

40,6%

40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
19,8%

20,0%
15,0%

11,3%

10,0%

9,4%
5,7%

6,6%

5,0%

3,8%

2,8%

Baixa
amplitude

Assimetrico

0,0%
Organizado

Imaturo

Lentificado Descontínuo

Rítmico

Hipsarritmico

Figura 52. Padrões de atividade de base em crianças com infecção congênita pelo
vírus Zika.
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Padrões de atividade de base em cada grupo de faixa etária
60%
50%

50%

40%

36%
27%

30%

23%

20%

15%

10%

0% 0%

3%

2%

Grupo 1

18%
14%

11%

8%

6%

4%

0%

23%

19%
17%

14%
5%

3% 3%

0%

Grupo 2

0%

Grupo 3

Organizado

Imaturo

Lentificado

Descontínuo

Rítmico

Hipsarritmico

Baixa amplitude

Assimetrico

Figura 53. Padrões de atividade de base por faixa etária em crianças com infecção
congênita pelo vírus Zika.

Afim de verificar quais fatores estavam associados aos padrões
encontrados nos eletroencefalogramas, foi realizado o teste de qui-quadrado de
associação. Assumindo um nível de significância de 5%, (p<0,05), pode-se
afirmar que os fatores peso (X²=8,383, p-valor=0.004), perímetro cefálico
(X²=15,922, p-valor=0.000), presença de espasmos (X²=4,385, p-valor=0.036),
n° de fármacos anti-epilépticos (X²=16,789, p-valor=0.000) e atividade irritativa
(X²=13,715, p-valor=0.000) estão associados ao padrão de organização, ver
Tabela 5.
Faixa etária teve associação significativa com o padrão rítmico quando
considerado corte de idade em 12 meses (Teste exato de Fisher com p =0,001).
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Tabela 5. Tabela de associação entre características clinicas, padrão
irritativo x padrão organizacional do EEG em crianças com infecção
congênita associada ao vírus Zika.
Organização do EEG
Total

Característica
Idade gestacional
(n=106)
Apgar de 1' (n=106)
Peso ao nascer
(n=106)
Rash Materno
(n=97)

Perímetro Cefálico
(n=90)

Faixa etária (n=106)

Espasmo (n=106)

N° Fármacos
(n=106)
Atividade irritativa
(n=106)

Associação

Sim Não n

%

Pré-termo

5

17

22

20,8%

Termo

37

47

84

79,2%

Asfixia

18

33

51

48,1%

Normal

24

31

55

51,9%

Baixo peso

11

35

46

43,4%

Padrão

31

29

60

56,6%

Ausente

15

22

37

34,9%

1° trimestre

17

24

41

38,7%

2° e 3° trimestre

8

11

19

17,9%

Ausência microcefalia 15

7

22

24,4%

Microcefalia

15

11

26

28,9%

Microcefalia grave

9

33

42

46,7%

2 a 4 meses

23

25

48

53,3%

5 a 12 meses

13

23

36

40,0%

acima de 12 meses

6

16

22

24,4%

Sim

13

33

46

43,4%

Não

29

31

60

56,6%

nenhum

34

26

60

56,6%

um

4

19

23

21,7%

dois ou mais

4

19

23

21,7%

Sim

18

50

68

64,2%

Não

24

14

38

35,8%

X²

p-valor

3,313

0,069

0,770

0,380

8,383

0,004

0,014

0,99

15,922

0,000

2,968

0,227

4,385

0,036

16,789

0,000

13,715

0,000
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5.2.3 Padrões irritativos
Padrão irritativo foi verificado em 68 casos (64%), sendo 28 registros
com distribuição focal, 33 multifocal e 7 registros de hipsarritmia (Figura 54). As
descargas tiveram incidência rara em 20 (29.4%) casos, moderada em 18
(26.5%) casos, frequente em 17 (25%) casos e muito frequente em 13 casos
(19.1%).
Entre os 68 casos que apresentaram padrão irritativo 76% (52 casos)
tinham relato de crise epiléptica no prontuário e 57% (39 casos) estavam em
tratamento com algum fármaco anti-epiléptico.
Descargas periódicas lateralizadas foram encontradas em 4 pacientes e
padrão de ponta-onda contínua do sono em 5 pacientes.

PADRÃO IRRITATIVO

Hipsarritmia
10%

Focal
41%

Multifocal
49%

Figura 54. Padrões irritativos em crianças com infecção congênita pelo vírus
Zika.
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Quanto a morfologia, 75% dos registros apresentaram descargas com
morfologia de onda aguda, nos casos restantes foram verificadas descargas com
morfologia de espícula, espícula-onda, onda aguda-onda lenta e espícula-onda
generalizada.
As regiões fronto-centro-temporais foram mais acometidas quando
comparadas às regiões centrais e linha média.
O percentual de acometimento irritativo por região nos 68 casos está
representado na Figura 55 e por faixa etária na Figura 56.

Figura 55. Percentual de acometimento irritativo por região.
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ACOMETIMENTO IRRITATIVO

% DE ACOMETIMENTO IRRITATIVO

FRONTAL
4%
9%

TEMPORAL

CENTRAL

POSTERIOR

LINHA MÉDIA

3%

6%

16%

14%

32%

17%
36%
24%

30%
27%
25%
2 A 4 MESES

38%
18%
5 A 12 MESES

ACIMA DE 12 MESES

FAIXAS ETÁRIAS

Figura 56. Percentual de acometimento irritativo por faixa etária.

O teste qui-quadrado de independência mostrou associação significativa
entre a presença de atividade irritativa e as variáveis perímetro cefálico
(X²=25,209, p-valor=0.000) e espasmo (X²=15,042, p-valor=0.000).
Faixa etária não teve relação com atividade irritativa (X²=2,355, pvalor=0.308) e acometimento irritativo por região (desconsiderando linha média)
(X²=11,873, p-valor=0.065), porém a faixa etária se mostrou associada a
frequência das descargas (X²=12,075, p-valor=0.017).
O tipo de atividade irritativa (focal, multifocal ou hipsarritmica) teve
associação com a presença de crise (X²=25,382, p-valor=0.000).
5.2.3.1 Registro ictal
Crises epilepticas eletrográficas foram registradas em três casos, todas
com início focal.
Crises eletroclínicas foram registradas em sete casos, todas com
semiologia de espasmo epiléptico (Figura 57), sendo que entre esses sete casos
apenas dois apresentaram registro de hipsarritmia no traçado (registro realizado
apenas em vigília).
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Figura 57. Espasmo sem hipsarritmia.

5.2.4 Crises epiléticas e padrões eletroencefalográficos
Entre os 46 casos com relato no prontuário de espasmos epilépticos, 13
apresentaram padrão de atividade de base organizado, 8 padrão imaturo, 8
padrão lentificado, 5 padrão hipsarrítmico, 8 descontínuo, 3 assimétrico e 1
padrão ritmico. Quanto ao padrão irritativo, 12 casos apresentaram descargas
focais, 22 descargas multifocais, 5 hipsarritmia e 7 casos não apresentaram
atividade irritativa no EEG.
Dois casos apresentaram traçado de hipsarritmia sem relato médico de
espasmos e outros dois casos apresentaram hipsarritmia apenas no segundo
EEG, sendo que em um caso o primeiro EEG foi organizado e sem atividade
irritativa.
Entre os casos com relato exclusivo de crise tônica (n=4 casos), 2
apresentaram padrão de atividade de base organizado e os outros 2 padrão
imaturo. Quanto ao padrão irritativo 2 apresentaram descargas focais e 2
descargas multifocais.
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5.2.5 EEG normal
Entre os 106 casos (n=106), 24 (23%) apresentaram traçado de EEG
sem anormalidades, seja em relação a organização da atividade de base
(aspecto maturacional ou padrões anormais) seja em relação a atividade
irritativa. Entre eles 13 pertenciam a faixa etária do grupo 1, 7 ao grupo 2 e 4 ao
grupo 3.
Dentre esses pacientes 7 casos realizaram mais de um EEG e em 6
deles o EEG apresentou aparecimento de anormalidades na atividade de base
de forma isolada (3 casos) ou associada a atividade irritativa (2 casos). Em um
dos casos houve aparecimento apenas de anormalidade irritativa.
Neste grupo de pacientes com EEG normal (n=24), 4 deles (23%)
possuiam relato de crise epiléptica do tipo espasmo, com hipsarritmia sendo
evidenciada em exame posterior em um dos casos.
Os parâmetros clínicos peso ao nascer, perimetro cefálico ao
nascimento e crises epilépticas mostraram associação significativa com o EEG
normal (Tabela 6).

Tabela 6. Tabela de associação entre características clinicas e EEG normal
das crianças com infecção congênita associada ao vírus Zika.
Característica

Idade gestacional
(n=106)
Apgar de 1'
Peso (n=106)
Perímetro Cefálico
(n=90)
Faixa etária (n=106)
Crise (n=106)

Total

EEG normal
Sim

Não

n

Pré-termo

3

19

22

Termo

21

63

84

%

Asfixia

10

41

51

Normal

14

41

55

Baixo peso

6

40

46

Padrão

18

42

60

Ausência microcefalia

9

13

22

Microcefalia

11

15

26

Microcefalia grave

3

39

42

2 a 4 meses

13

35

48

5 a 12 meses

7

29

36

acima de 12 meses

4

18

22

Sim

4

58

62

20,8%
79,2%
48,1%
51,9%
43,4%
56,6%
24,4%
28,9%
46,7%
53,3%
40,0%
24,4%
58,5%

Não

20

24

44

41,5%

Associação
X²
p-valor
1,285

0,257

0,516

0,472

4,274

0,039

14,046

0,001

1,001

0,606

22,352

0,000
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5.2.6 Análise evolutiva nos casos com mais de um traçado
eletroencefalográfico
Entre os 106 casos do estudo, 45 deles (42.5%) realizaram mais de um
exame de EEG. Foi avaliada a idade no momento da realização do primeiro e
do segundo exame e, em seguida, calculada a diferença para compor o tempo
entre os exames.
O tempo entre a realização dos eletroencefalogramas variou de 2 a 36
meses, com média de 16.44 meses (DP = 9.60 meses).
Metade dos casos (50%) realizou o último exame com 15 meses ou
mais.
A Figura 58, apresenta o padrão evolutivo da atividades de base e do
padrão irritativo entre o primeiro e o último eletroencefalograma dos pacientes
que realizaram mais de um exame. Em ambos os casos, a melhora foi observada
em pouco mais de 30% dos casos. Já a piora foi notada em 24.4% na atividade
de base e em apenas 6.7% do padrão irritativo. Os padrões permaneceram sem
alterações em 42.2% e 62.2% nos padrões das atividades base e irritativo,
respectivamente.
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Evolução dos padrões entre a realização de dois
eletroencefalogramas em crianças com infecção congênita associada
ao vírus Zika
Inalterado

Piora

Melhora
62,2%

42,2%
33,3%

31,1%

24,4%
6,7%
Atividade Base

Irritativo

Figura 58. Evolução dos padrões entre a realização de dois eletroencefalogramas em
crianças com infecção congênita associada ao vírus Zika.

Na análise de correlação foi verificada se a evolução dos padrões de
base poderia estar associada às características relacionadas ao histórico de
crise da criança, bem como à evolução do padrão irritativo avaliado também
entre os dois exames.
Podemos ver na Tabela 7 que a evolução encontrada no padrão de
base tem associação com a evolução encontrada no padrão irritativo (X²=5.184,
p-valor=0.023). Além disso, foi possível notar que o número de fármacos antiepiléticos também está associado à melhora do padrão de base (X²=6.589, pvalor=0.037).
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Tabela 7. Tabela de associação entre características e evolução dos
padrões entre a realização de dois eletroencefalogramas das crianças
com infecção congênita associada ao vírus Zika.

Característica
Melhora
padrão
Irritativo
(n=45)

Não

Melhora do
padrão de base

Total

Não

Sim

n

24

7

31

Associação
%

68,9

6

8

14

31,1

7

3

10

23,8

17

8

25

59,5

4

3

7

16,7

Número de 0
Fármacos 1
(n=45)
2 ou mais

13

4

17

37,8

12

3

15

33,3

5

8

13

28,9

Não
Controle de
Crise (n=45) Sim
Sem informação
Tempo
Até um ano
entre
Entre 1 e 2 anos
exames
(n=45)
Acima de 2 anos

16

5

21

46,7

1

4

5

11,1

13

6

19

42,2

14

4

18

40,0

9

7

16

35,6

7

4

11

24,4

Sim

Espasmos
Tipo de
Crise (n=42) Outras
Nenhuma



X²

p-valor

5.184*

0,023

0.511*

0,812

6,589

0,037

5,196

0,058

1,827

0,401

Teste exato de Fisher
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6. DISCUSSÃO
6.1 Características do EEG nas diferentes faixas etárias e correlação com
dados clínicos
A definição das características eletroencefalográficas na SCZ foram
evidenciadas em estudos envolvendo crianças entre 1 e 17 meses, denotando
anormalidades nos traçados interictais, em 60 a 90% dos casos, seja de natureza
irritativa ou de padrões desorganizados da atividade de base (CARVALHO ET
AL., 2017; KANDA ET AL., 2018; VAN DER LINDEN ET AL., 2018).
Carvalho et al. (2017) avaliando o EEG de 37 crianças com SCZ entre 1
e 5 meses, encontrou uma taxa de maturação em relação aos fusos do sono de
10% (3/30) em crianças a partir dos 2 meses (CARVALHO ET AL., 2017).
Embora presentes os fusos se apresentaram anormalmente em apenas um
hemisfério (CARVALHO ET AL., 2017).
No presente estudo, encontramos uma taxa maturacional em relação
aos fusos do sono de 60% na faixa etária de 2-4 meses, 38% na faixa entre 512 meses e 35% acima de 12 meses, porém apesar das diferenças entre as
faixas etárias, a taxa maturacional dos fusos de sono e dos outros
grafoelementos fisiológicos do sono não demonstraram relação estatística com
o grupo etário.
Quanto aos padrões da atividade de base, todos os padrões descritos
na literatura foram encontrados neste estudo na seguinte ordem de frequência,
padrão organizado (39,6%), padrão desorganizado apenas por imaturidade dos
ritmos fisiológicos de vigília e/ou sono (20,8%), padrão lentificado (11,3%),
padrão descontínuo (9,4%), padrão rítmico (5,7%), padrão hipsarrítmico (6,6%),
padrão de baixa amplitude (3,8%) e padrão assimétrico em 3 casos (2,8%). A
única faixa etária em que todos os padrões foram encontrados, inclusive com
uma tendência de repetição do padrão de frequência foi o grupo de 5 a 12 meses.
No grupo de 2 a 4 meses, não foram verificados os padrões rítmico e
hipsarrítmico, enquanto que no grupo acima de 12 meses não foram identificados
os padrões descontínuo e de baixa amplitude. O padrão ritmico foi o único que
apresentou relação com a faixa etária quando considerado o corte de idade em
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12 meses, indicando uma maior probabilidade de encontrarmos esse padrão em
crianças acima de 12 meses.
Os padrões desorganizados foram também agrupados para análise de
correlação clínica e indicaram que sua ocorrência tem relação com diversas
variáveis, como o peso ao nascer, PC ao nascer, presença de espasmos,
número de drogas anti-epilepticas utilizadas e presença de atividade irritativa.
Esses dados apontam uma associação da desorganização da atividade de base
com o espectro clínico de gravidade na Síndrome de infecção congênita pelo
vírus Zika.
De acordo com a literatura, os traçados de baixa amplitude e
assimétricos foram os principais achados no estudo de Carvalho et al (2017) que
englobou crianças com menos de 5 meses, já nos estudos de Kanda et al.
(2018), com crianças de 3 a 17 meses e Vander Linden et al. (2018) que
englobou faixa etária de 1 a 14 meses, os padrões de lentificação difusa e
alteração do padrão do sono, foram os mais descritos respectivamente. Nesses
estudos, a presença de hipsarritmia clássica ou variante surto-supressão foi
relatada em cerca de 20 a 30% dos casos (CARVALHO ET AL., 2017; KANDA
ET AL., 2018; VAN DER LINDEN ET AL., 2018).
Sessenta e oito casos (64%) apresentaram EEG com descargas
epileptiformes com distribuição

focal (28), multifocal (33) e presença de

hipsarritmia clássica (6) ou variante surto-supressão (1), sendo que nos casos
de descargas focais e multifocais as regiões mais acometidas foram as regiões
fronto-centro-temporais, semelhante ao encontrado por Kanda et al. (2018). Na
faixa etária acima de 12 meses o percentual de acometimento irritativo da região
frontal foi maior que o encontrado nos outros grupos etários, porém sem
significância significativa (p-valor=0.065).
A presença e a gravidade da microcefalia foi o único parâmetro clínico
que mostrou associação significativa com a ocorrência de descargas no EEG,
as quais por sua vez, demonstraram estar fortemente relacionada a ocorrência
de crises, em especial ao espasmo epiléptico.
Vinte e quatro casos apresentaram traçado de EEG sem anormalidades
da atividade de base ou irritativas, os quais apresentaram relação significativa
com os parâmetros clínicos de peso ao nascer, critérios clínicos específicos,

90

dois ou mais critérios de imagem, perimetro cefálico ao nascimento e crises
epilépticas.
6.2 Características do EEG na vigília
Neste estudo 47 casos tiveram registro de vigília analisado. A taxa de
maturação da vigília (RDP de acordo com a faixa etária) variou entre 50 e 73%,
dependendo da faixa etária, porém a análise de associação não mostrou
dependência entre o encontro do RDP e a faixa etária, demonstrando que esta
taxa pode estar presente nesses pacientes durante os três primeiros anos de
vida.
EEG apenas com registro de vigília, sem registro de sono, foi encontrado
em 8 casos. Nestes casos, os padrões verificados foram atividade de base
normal com padrão irritativo focal ou multifocal (3), padrão imaturo por ausência
de RDP (2), padrão lentificado com descargas multifocais (1), padrão de teta
ritmico com descargas multifocais (1) e padrão hipsarritmico, demonstrando que
na SCZ, mesmo o EEG realizado apenas em vigília também contribui para
caracterização eletrográfica destes pacientes.
Traçados de vigília em pacientes com microcefalia de diversas etiologias
foram descritos em 1957 por Fois e Rosenberg, os quais relataram como
principal alteração o traçado de baixa voltagem, encontrado em 63% dos
pacientes, (FOIS, ROSENBERG, 1957). Os mesmos autores relataram também
outros padrões como ritmo rápido, lentificação, assimétrico, hipsarritmico e
traçado normal, porém neste estudo não há relato sobre o grau de maturação da
vigília nesses pacientes quando analisada a vigília de forma isolada do sono
(FOIS, ROSENBERG, 1957).
6.3 Epilepsia na Síndrome congênita pelo vírus Zika
Presença de epilepsia na SCZ tem sido reportada com uma taxa entre
40% a 60% dependendo do estudo, sendo as semiologias mais comuns
representadas

por espasmos (21-72%),

crises focais (9-21%),

crises

generalizadas (11%) crises tônicas (4%) (ALVES ET AL., 2018B; VAN DER
LINDEN ET AL., 2018). Van der Linden et al. (2018) reportaram uma taxa de
91

remissão de crises de 65%, sendo em 61% deles com uso de politerapia e
evidenciando como medicações mais eficazes

Levetiracetam,

Vigabatrina,

Valproato e Fenobarbital (VAN DER LINDEN ET AL., 2018). Traçado de
hipsarritmia e sua variante de surto-supressão foram associados a pior
prognóstico da epilepsia (VAN DER LINDEN ET AL., 2018).
No presente estudo foi encontrada uma taxa de ocorrência de crises
epilépticas compatível com os dados da literatura, de 58.5% (62 casos), sendo
os tipos mais comuns o espasmo isolado (60%), seguido de espasmo associado
a crise tônica (11%), crise tônica isolada (6%) e crise focal com (5%) ou sem
associação com espasmos. Dos 46 pacientes do estudo em uso de medicação
anti-epiléptica, 50% estava em uso de monoterapia, sendo o valproato a principal
droga utilizada. Na análise associativa o tipo de padrão irritativo se mostrou
fortemente associado a presença de crises epilépticas nesses pacientes, porém
devido a natureza do estudo não foi possível determinar sua associação com
refratariedade.
6.4 Espasmos sem hipsarritmia x Síndrome de West na Síndrome congênita
pelo vírus Zika
Devido a alta prevalência de crises do tipo espasmo e da expressiva taxa
de padrões hipsarritmicos descritos na literatura, seria natural pressupor a
Síndrome de West como principal e talvez único diagnóstico possível diante de
uma semiologia de espasmos repetidos em pacientes com SCZ. Entretanto, o
perfil irritativo encontrado na maioria dos 46 pacientes com queixa de espasmo
(48%) foi de atividade multifocal. Metade destes pacientes realizaram mais de
um eeg e em apenas 2 dos 20 pacientes que não apresentaram hipsarrtmia no
EEG inicial esta manifestação eletroencefalográfica foi evidenciada em exame
posterior.
Em cinco pacientes houve registro ictal do espasmo epiléptico sem
registro de traçado hipsarritmico.
Existem duas explicações advogadas para a presença de espasmos
sem hipsarritmia, uma que essa condição, quando iniciada antes de 12 meses
poderia representar uma variante da SW ou simplesmente um subdiagnóstico
devido a expressão variável do padrão hipsarrítmico; a outra explicação seria
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que o fenômeno constituiria uma síndrome própria, principalmente em indivíduos
com início ou persistência do quadro após 1 ano de idade (OHTSUKA ET AL.,
2001; CARABALLO ET AL., 2011; CARABALLO ET AL., 2016). Oito dos nossos
pacientes, com idade superior a 12 meses e que apresentavam história clínica
de espasmos sem hipsarritmia no EEG poderiam se enquadrar neste último
critério. Entre os cinco pacientes com registro ictal de espasmo sem hipsarritmia
no traçado, quatro deles possuim idade entre 2-5 meses e um idade acima de
12 meses.
6.5 EEG evolutivo na Síndrome congênita pelo vírus Zika
A realização de um segundo exame com média de 15 meses de intervalo
representou mudança na atividade de base com impacto negativo no prognóstico
(piora do padrão) em apenas 24.4% dos pacientes;o que pode ser explicado pela
ausência de relação encontrada entre os padrões maturacionais de sono e vigília
e a faixa etária.
Uma explicação para a baixa proporção de piora entre os dois exames
para avaliação do padrão irritativo poderia residir no efeito medicamentoso
instituído após o diagnóstico estabelecido no primeiro exame, visto que a análise
associativa entre o padrão evolutivo irritativo e uso de fármacos anti-epilépticos
se mostrou signiticativa.
6.6 Limitações do Estudo
Uma das limitações relacionadas a este estudo diz respeito a baixa taxa
de confirmação laboratorial dos casos estudados, os quais foram confirmados,
em sua maioria, através de dados clínicos e de neuroimagem, com muitos casos
não dispondo de informações laboratoriais em relação a sorologia tanto para o
vírus Zika quanto para STORCH.
Uma segunda limitação está relacionada aos dados referentes a
evolução dos padrões de EEG. Estes dados foram coletados de indivíduos que
realizaram mais de um exame à critério clínico, sem que fosse possível garantir
um seguimento padronizado, não podendo, portanto, descartar um viés de
seleção referentes a este subgrupo de pacientes.
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Por fim, outra limitação identificada neste estudo diz respeito à
classificação dos casos como Espasmos sem hipsarritmia ter sido realizada em
sua maioria sem o registro ictal das crises epilépticas descritas nos prontuários.
6.7 Propostas Futuras
Os dados referentes a esta pesquisa serão posteriormente submetidos
a publicação para que os resultados deste estudo possam auxiliar na melhor
condução diagnóstica e terapêutica de pacientes com SCZ.
Futuros trabalhos relacionados ao tema poderão analisar os padrões de
EEG de pacientes com infecção congênita pelo vírus Zika tendo como base a
seleção pela confirmação laboratorial. Este tipo de seleção teria a vantagem de
selecionar uma gama mais ampla de pacientes dentro do espectro da SCZ com
diferentes graus de gravidade clínica.
Novos estudos sobre evolução do padrão eletroencefalográfico de
pacientes com SCZ também poderão ser realizados utilizando um seguimento
prospectivo padronizando com repetição dos EEG em tempos pré-determinados.
Uma outra abordagem realizando exames de vídeo-EEG prolongados
também seria interessante visando melhor estabelecimento da real taxa de
espasmos sem hipsarritmia nos pacientes com SCZ.
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7. CONCLUSÕES

1. A maioria dos padrões organizacionais de atividade de base em pacientes
com infecção congênita pelo vírus Zika podem ser encontrados em todas
as faixas etárias de 2 a 40 meses, tendo sua expressão influenciada pelos
fatores clinicos peso ao nascer; PC ao nascer, presença de espasmos,
número de drogas anti-epilepticas utilizadas, presença de atividade
irritativa, presença de critérios clínicos específicos e presença de dois ou
mais critérios de neuroimagem.
2. O padrão ritmico foi o único padrão que demonstrou relação com o grupo
etário, tendendo a ser o padrão predominante na faixa acima de 12
meses;
3. A taxa de maturação de vigília e sono, avaliada por meio dos elementos
fisiológicos destes estados tende a se manter constante entre 2 e 40
meses;
4. Espasmos epilépticos em criancas com infecção congênita pelo vírus Zika
podem tanto ocorrer como manifestação da Síndrome de West, como
podem

representar

uma

fenomenologia

própria denominada

de

Espasmos sem hipsarritmia;
5. Em pacientes com infecção congênita pelo vírus Zika um único EEG
realizado entre 2 e 40 meses, na maior parte das vezes é capaz de definir
o padrão eletrográfico destes pacientes.
6. Em pacientes com infecção congênita pelo vírus Zika com idade entre 2
e 40 meses, o EEG em vigília é tão informativo quanto o EEG em sono
para definição do padrões de atividade de base e irritativo nestes
pacientes.
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Apêndice 1. Dados clínicos, laboratoriais e de neuroimagem de uma amostra de 106 crianças com infecção congênita pelo vírus
Zika.
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grave,
hipertonia,
irritabilidade, crise epiléptica
microcefalia, tetraparesia espástica,
RTCA
microcefalia grave, hipertonia global,
hiperreflexia, crise epiléptica
microcefalia grave, hipertonia, déficit
visual, irritabilidade, artrogripose,
dimpple sacral, crise epiléptica
microcefalia
secundária,
atraso
DNPM, espasticidade, hiperreflexia,
estrabismo,
irritabilidade,
crise
epiléptica
microcefalia grave, dimpple sacral
microcefalia, crise epiléptica

lisencefalia, ventriculomegalia
calcificações subcorticais
calcificações subcorticais, lisencefalia,
ventriculomegalia, alteração do padrão
de fossa posterior
lisencefalia
calcificações subcorticais, lisencefalia,
ventriculomegalia, disgenesia/agenesia
corpo caloso, alteração de fossa
posterior
-

calcificações subcorticais, lisencefalia,
ventriculomegalia, alteração do padrão
de fossa posterior
lisencefalia

TIPO DE
CRISE

FAES

E

VPA

E

OXC

E, CT

VPA

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

CT

VPA

N

N

N

N

N

N
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13/F/14
14/F/11
15/M/4
16/M/2
17/F/8
18/F/2

PN
PN
PN
SI
BP
PN

SI
SI
9
SI
9
SI

40
39
38,4
SI
37
39

SI
29
30
SI
SI
29,5

SI
-3,55
-2,98
SI
SI
-3,23

2T
1T
N
N
N
N

CCI
CCI
CCI
CCI
CCI
CCI

19/F/7

MBP

SI

36

26

-4,23

2T

CCI

20/M/2

PN

SI

38

30,5

-2,41

1T

CCI

21/M/18
22/M/2

BP
PN

SI
SI

41
38,6

29
32

-4,34
-1,57

N
N

CCI
CCI

microcefalia, tetraparesia espástica,
déficit cognitivo e sensorial, crise
epiléptica
microcefalia
grave,
tetraparesia
espástica, RTCA, desatenção visual,
crise epiléptica
microcefalia, hipertonia, hipotonia
axial, estrabismo, crise epiléptica
microcefalia, hipertonia, atraso DNPM,
lesão macular, crise epiléptica
microcefalia, atraso DNPM, RTCA,
hipertonia
membros,
hipotonia
cervical, hipereflexia
microcefalia grave, hipertonia global,
hiperreflexia, hipersensibilidade
microcefalia
grave,
hipertonia,
hiperreflexia
microcefalia, lesão macular, alteração
do epitélio pigmentar
microcefalia
grave,
tetraparesia
espástica,
déficit
visual,
crise
epiléptica
microcefalia
secundária,
tônus
aumentado

23/F/2

PN

8

39,2

30

-2,98

1T

CCI

microcefalia

24/M/16

BP

9

39,2

29

-3,85

2T

CCI

microcefalia grave, atraso DNPM,
tetraparesia espástica, hipotonia axial,
lesão macular, alteração do epitélio
pigmentar, crise epiléptica
microcefalia, hipertonia, hiperreflexia,
irritabilidade, crise epiléptica

25/M/4
26/M/2
27/M/4

SI
SI
PN

SI
SI
8

39
39
>37

SI
SI
29

SI
SI
-3,07

N
1T
1T

CCI
CL
CL

calcificações subcorticais, lisencefalia
calcificações subcorticais, lisencefalia,
ventriculomegalia, disgenesia/agenesia
corpo caloso
calcificações subcorticais, lisencefalia,
esquizencefalia
frontal
esquerda,
ventriculomegalia
lisencefalia, disgenesia/agenesia corpo
caloso, alteração do padrão de fossa
posterior
calcificações subcorticais, lisencefalia,
polimicrogiria
parieto-occipital,
disgenesia/agenesia corpo caloso
calcificações subcorticais, lisencefalia,
disgenesia/agenesia corpo caloso,
alteração do padrão de fossa posterior
calcificações subcorticais, lisencefalia,
alteração do padrão de fossa posterior
calcificações
subcorticais,
ventriculomegalia, disgenesia/agenesia
corpo caloso, alteração do padrão de
fossa posterior
lisencefalia
calcificações subcorticais, lisencefalia,
ventriculomegalia, disgenesia/agenesia
corpo caloso
calcificações subcorticais, lisencefalia,
alteração do padrão de fossa posterior
calcificações subcorticais, lisencefalia,
polimicrogiria,
disgenesia/agenesia
corpo caloso

CTCG

PB

E, CF

VPA

E, CF

VPA

NC

CBZ

N

N

N

N

N

N

N

N

E

VGB,
VPA

N

N

N

N

CT

VPA,
CZP,
TPM

lisencefalia,
ventriculomegalia,
alteração do padrão de fossa posterior

E

microcefalia, hipertonia, desatenção
visual, crise epiléptica

calcificações subcorticais, lisencefalia,
ventriculomegalia

E, CF

microcefalia
grave,
hipertonia,
irritabilidade, crise epiléptica

calcificações subcorticais, lisencefalia,
ventriculomegalia, disgenesia/agenesia
corpo caloso, alteração de fossa
posterior

N

VPA,
TPM,
CLB
VPA,
CZP,
VGB
N
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28/F/4

30/F/2

MBP

8

39

26

-5,02

N

CCI

microcefalia,
hiperreflexia,
tônus
tronco reduzido e de membros
aumentado, estrabismo convergente
microcefalia, tetraparesia espástica,
ausência de reflexos e posturas
primitivas,
artrogripose,
crise
epiléptica
microcefalia grave

N

N

31/M/4

PN

8

40

31

-2,77

1T

CCI

microcefalia

lisencefalia, ventriculomegalia

N

N

32/M/4

PN

9

40

35

0,59

1T

CL

crise epiléptica

calcificações subcorticais, lisencefalia

E

N

33/M/14

PN

9

>37

31

-1,64

G

CCI

microcefalia
secundária,
atraso
DNPM, hipertonia, espasticidade,
tetraparesia,
hiperreflexia,
irritabilidade, crise epiléptica
microcefalia grave, hipertonia global,
microfonismo coclear, irritabilidade

calcificações subcorticais, lisencefalia,
disgenesia/agenesia corpo caloso

29/M/10

34/M/2

PN
BP

BP

SI
4

8

>37
37

37

30
30

25

-2,18
-2,39

-5,13

1T
1T

N

CCI
CCI

CCI

35/M/4

BP

SI

38

28

-4,01

N

CCI

microcefalia grave, hipertonia global

36/M/10

PN

9

40

33

-1,15

3T

CCI

37/M/12

PN

9

>37

31,7

-1,08

1T

CCI

microcefalia secundária, hipertonia
global, reflexos exaltados
atraso
motor,
hipertonia, crise
epiléptica

lisencefalia,
ventriculomegalia,
disgenesia/agenesia corpo caloso,
alteração de fossa posterior
lisencefalia,
polimicrogiria
parietooccipital,
ventriculomegalia,
disgenesia/agenesia corpo caloso,
alteração de fossa posterior
calcificações subcorticais, lisencefalia

calcificações subcorticais, lisencefalia,
ventriculomegalia, disgenesia/agenesia
corpo caloso, alteração de fossa
posterior
calcificações subcorticais, lisencefalia

38/M/9

PN

9

37

35

1,56

G

CCI

atraso motor, com hipotonia leve

calcificações
subcorticais,
polimicrogiria/paquigiria
frontal
esquerda, ventriculomegalia
calcificações subcorticais

39/F/6

BP

SI

34

29

-1,61

2T

CCI

hipertonia axial, estrabismo

calcificações subcorticais, lisencefalia

40/F/2

PN

8

38

SI

SI

1T

CCI

hipertonia axial

41/M/28

SI

SI

SI

SI

-3

1T

CCI

microcefalia grave, atraso global,
tetraparesia, déficit visual, crise
epiléptica

lisencefalia,
ventriculomegalia,
alteração do padrão de fossa posterior
-

NC

PB

CF

N

CF,
CCL

CT,

VPA,
LEV, PB,
CLB

N

N

N

N

N

N

CT

VPA,
CZP

N

N

N

N

N

N

42/M/2

PN

9

37

32

-0,84

1T

CCI

-

calcificações subcorticais, lisencefalia

N

VPA,
VGB,
LEV,
CBD
N

43/F/22

PN

SI

37

31

-1,38

G

CCI

microcefalia secundária, hipertonia
global, hipoplasia do nervo optico,
crise epiléptica
microcefalia
grave,
tetraparesia
espástica, hipotonia, atraso cognitivo,
crise epiléptica

calcificações subcorticais, lisencefalia,
polimicrogiria

E

N

E, CT

VPA,
TPM,
LEV

N

N

44/F/4

45/F/5

PN

PN

9

6

39

38

29

32

-3,55

-0,91

N

N

CCI

CCI

artrogripose, crise epiléptica

E

calcificações subcorticais, lisencefalia,
ventriculomegalia, disgenesia/agenesia
corpo caloso, alteração de fossa
posterior
calcificações
subcorticais,
ventriculomegalia
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46/M/8

BP

1

>37

SI

SI

N

CCI

47/M/3

PN

8

SI

SI

SI

SI

CCI

48/F/16

PN

8

40

28

-4,36

2T

CCI

49/F/5

PN

9

40

29

-3,82

1T

CCI

50/F/3

PN

SI

40

30,5

-2,84

N

CCI

51/F/6

PN

SI

36

31

-0,96

2T

CCI

52/F/26

PN

9

38,4

31

-1,99

1T

CCI

53/F/2

SI

SI

SI

SI

SI

SI

CCI

microcefalia,
hipertonia
irritabilidade, crise epiléptica

global,

microcefalia,
hiperreflexia,
artrogripose
microcefalia grave, atraso global,
tetraparesia
espástica,
reflexos
primitivos, hemorragia retiniana, crise
epiléptica
microcefalia grave, paresia MMII,
ausência
de
prensão
plantar,
desatenção
visual,
artrogripose,
luxação de quadril bilateral, crise
epiléptica
microcefalia,
hipertonia
axial,
irritabilidade
hipertonia axial flexora, estrabismo
convergente não fixo, crise epiléptica
microcefalia secundária, tetraparesia
espástica
microcefalia, crise epiléptica

calcificações subcorticais, lisencefalia,
disgenesia/agenesia corpo caloso,
alteração do padrão de fossa posterior
calcificações subcorticais, lisencefalia
calcificações subcorticais, lisencefalia,
ventriculomegalia

disgenesia/agenesia corpo caloso
calcificações subcorticais, lisencefalia
lisencefalia, ventriculomegalia
lisencefalia,
ventriculomegalia,
disgenesia/agenesia corpo caloso

BP

SI

34

30

-1,1

1T

CCI

crise epiléptica

calcificações subcorticais, lisencefalia

55/F/9

PN

SI

>37

32

-1

3T

CCI

estrabismo convergente, desatenção
visual,
estereotipias,
tônus,
hiperreflexia, crise epiléptica
microcefalia, hipertonia, aumento da
escavação papilar, lesão macular,
alteração do epitélio pigmentar
microcefalia
grave,
hipertonia
generalizada,
hipotonia
axial,
artrogripose, crise epiléptica
microcefalia,
refluxo
grastroesofágico, crise epiléptica
microcefalia secundária, hipertonia,
ROTs exacerbados, crise epiléptica
microcefalia

calcificações subcorticais

57/M/5

SI
PN

SI
8

SI
39

SI
26,5

SI
-5,03

SI
1T

CCI
CCI

58/M/2

SI

SI

SI

SI

SI

SI

CCI

59/M/2

BP

8

36

32

-0,42

N

CCI

60/M/8

PN

SI

41

32

-2,35

2T

CCI

61/M/2

PN

8

38,1

28

-4,06

N

CCI

62/M/6

PN

8

41,3

34,5

-0,33

N

CCI

microcefalia grave, hipertonia global,
desatenção visual, irritabilidade, crise
epiléptica
microcefalia secundária, atraso motor,
espasticidade, displasia septo-óptica,
crise epiléptica

PB

N

N

E

VPA

E, CT

VPA

N

N

E

VGB

N

N

-

54/M/4

56/M/2

E

calcificações subcorticais, lisencefalia,
ventriculomegalia, disgenesia/agenesia
corpo caloso
lisencefalia, disgenesia/agenesia corpo
caloso, alteração do padrão de fossa
posterior
calcificações
subcorticais,
ventriculomegalia
calcificações subcorticais, lisencefalia,
disgenesia/agenesia corpo caloso
calcificações subcorticais, lisencefalia

NC
NC

VPA,
PB,
VBG,
CLB
VPA,
PB, CLB

E

N

N

N

NC

PB

CT

NTZ

E

N

N

N
PB,
VPA,
CZP

calcificações subcorticais, lisencefalia,
disgenesia/agenesia corpo caloso

E

esquizencefalia,
ventriculomegalia,
disgenesia/agenesia corpo caloso

E

N
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63/F/4

64/F/7

BP

PN

9

8

38,1

39,5

27

33

-4,38

-0,62

2T

1T

CCI

CCI

65/M/4

BP

8

33,6

28

-2,44

1T

CL

66/M/11

PN

9

40,1

29

-4,1

1T

CL

67/F/5

68/F/3
69/F/15

SI

BP
SI

SI

7
SI

39

25
SI

SI

25
SI

SI

1,29
SI

1T

SI
2T

CCI

CL
CCI

70/F/15

PN

9

39

29

-3,55

3T

CCI

71/F/3

PN

9

40

27,5

-4,6

N

CCI

72/F/6

EBP

9

28,2

22,5

-2,17

1T

CCI

73/F/5

PN

SI

39,2

30

-2,98

3T

CCI

74/F/17

PN

9

38

29

-3,24

1T

CCI

75/M/23

PN

10

39

28

-4,32

N

CCI

76/F/8
77/F/13

SI
PN

SI
10

SI
39

SI
34

SI
0,52

SI
2T

CCI
CCI

microcefalia grave, atraso DNPM,
hipotonia de tronco, hipertonia de
membros, hipoplasia nervo óptico,
perda auditiva, crise epiléptica

lisencefalia, disgenesia/agenesia corpo
caloso, alteração do padrão de fossa
posterior

microcefalia, atraso DNPM, hipotonia
axial,
hipertonia
de
membros,
paraparesia, disrafismo espinhal, crise
epiléptica
microcefalia, hipertonia, hiperreflexia

-

microcefalia grave, hipertonia global
com reflexos aumentados, lesão
macular, crise epiléptica

calcificações subcorticais, lisencefalia,
ventriculomegalia, disgenesia/agenesia
corpo caloso, alteração de fossa
posterior
calcificações subcorticais, lisencefalia,
ventriculomegalia, disgenesia/agenesia
corpo caloso, alteração de fossa
posterior

microcefalia, tetraparesia espástica,
hipotonia de eixo, encefalopatia grave,
desatenção
visual,
irritabilidade,
atrogripose, disrafismo espinhal, crise
epiléptica
irritabilidade, crise epiléptica
microcefalia, atraso do DNPM
microcefalia grave, hipertonia, ROTs
exaltados, crise epiléptica
microcefalia grave, hipertonia global,
irritabilidade
microcefalia, hipertonia de membros,
hipotonia
axial,
retinopatia
da
prematuridade,
emissões
otoacústicas alteradas, crise epiléptica
microcefalia, sustentação cefálica
incompleta, crise epiléptica
microcefalia grave, hipotonia axial,
hipertonia apendicular, EOA alteradas
microcefalia
grave,
tetraparesia
espástica, comprometimento visual e
auditivo, irritabilidade, crise epiléptica
microcefalia,
hipotonia
axial,
hipertonia apendicular, permanência
reflexos primitivos
hipotonia axial

calcificações subcorticais

calcificações subcorticais, lisencefalia,
ventriculomegalia, disgenesia/agenesia
corpo caloso
calcificações subcorticais, lisencefalia,
disgenesia/agenesia corpo caloso,
alteração do padrão de fossa posterior
lisencefalia, alteração do padrão de
fossa posterior
-

E

LTG,
PB,
CLB,
TPM,
VGB

E, CT

VPA

N

N

E

VPA,
PB, CLB

E, CT

VPA,
CZP

E

VPA,
CLB,
CZP

N

N

E

VPA,
TPM

N

N

N

N

E

N

N

N

E

VPA,
TPM,
CLB

N

N

N

N

-

calcificações subcorticais, lisencefalia,
ventriculomegalia
calcificações subcorticais, lisencefalia,
ventriculomegalia
calcificações subcorticais, polimicrogiria
lobo frontal esquerdo, alteração do
padrão de fossa posterior
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78/M/3

79/F/6

80/F/7
81/F/17

PN

PN

BP
PN

8

SI

7
8

38

>37

37
40

SI

29

26
33

SI

-3

-4,53
-0,71

1T

N

N
1T

CCI

CCI

CCI
CCI

82/M/6

BP

3

36,3

29,5

-2,25

1T

CCI

83/F/8

BP

9

38

32

-0,91

N

CCI

84/M/3

PN

2

40,3

31

-2,91

N

CCI

85/M/2

BP

SI

39

28

-4,32

1T

CCI

86/M/18

BP

8

36,4

28

-3,53

1T

CCI

87/M/8

PN

SI

>37

30

-3

1T

CCI

88/M/11
89/F/2
90/F/2
91/F/22
92/F/3

BP
BP
PN
PN
PN

9
8
9
8
8

37
36
37
>37
37

29
26
29
31
29

-3,07
-4,23
-2,9
-2
-2,9

1T
N
1T
N
1T

CCI
CCI
CCI
CCI
CCI

microcefalia, hipertonia, hiperreflexia,
estrabismo convergente não fixo, crise
epiléptica

calcificações subcorticais

microcefalia
grave,
atraso
do
desenvolvimento, hipertonia, BERA
com
aumento
de
latência,
irritabilidade, crise epiléptica
microcefalia grave, tônus axial
aumentado, sem controle cervical,
desatenção visual, crise epiléptica
microcefalia secundária, hipotonia
global, diparesia assimétrica pior à
esquerda, artrogripose
microcefalia,
hipotonia
global,
comprometimento visual e auditivo
microcefalia
grave
secundária,
espasticidade, estrabismo
microcefalia,
hipotonia
axial,
hipertonia apendicular, permanência
de RTCA, crise epiléptica
microcefalia grave, hipertonia global,
desatenção visual, crise epiléptica

calcificações subcorticais, lisencefalia,
ventriculomegalia, disgenesia/agenesia
corpo caloso, alteração de fossa
posterior
calcificações subcorticais, lisencefalia,
disgenesia/agenesia corpo caloso,
alteração do padrão de fossa posterior
polimicrogiria
lobos
occipitais,
ventriculomegalia, alteração do padrão
de fossa posterior
calcificações subcorticais, lisencefalia

microcefalia grave, atraso global,
tetraparesia espástica, crise epiléptica
microcefalia
grave,
hipertonia
apendicular,
hipotonia
axial,
desatenção visual, crise epiléptica
microcefalia grave, crise epiléptica
microcefalia
grave,
pronunciado,
hipertonia
hiperreflexia, crise epiléptica
microcefalia

RTCA
axial,

microcefalia,
hipotonia
global,
tetraparesia, EOA e PEATE alterados,
crise epiléptica
microcefalia, hipertonia de membros
inferiores,
dimpple
sacral,
artrogripose, luxação congênita dos
quadris

-

E

TPM,
VGB,
CLB,
LEV

E

N

E

N

N

N

N

N

N

N

CA

VPA

E, CT

VPA,
PB, CZP

E

VPA

E

VPA,
CZP

CF

VPA,
CLB

E

VPA,
PB, CLB

N

N

E

VPA

N

N

calcificações subcorticais
calcificações subcorticais, lisencefalia,
ventriculomegalia, disgenesia/agenesia
corpo caloso
calcificações subcorticais, lisencefalia
calcificações subcorticais, lisencefalia,
alteração do padrão de fossa posterior
calcificações subcorticais, lisencefalia,
ventriculomegalia, disgenesia/agenesia
corpo caloso
calcificações subcorticais, lisencefalia,
ventriculomegalia, disgenesia/agenesia
corpo caloso
calcificações subcorticais, lisencefalia,
disgenesia/agenesia corpo caloso,
alteração do padrão de fossa posterior
lisencefalia, paquigiria
-
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93/M/2

94/M/7

PN

PN

9

9

40,5

39,5

27,5

31

-5,01

-2,67

3T

N

CCI

CCI

95/F/10

PN

SI

39

30

-2,89

N

CCI

96/F/39

PN

5

38,4

27,5

-4,25

1T

CCI

97/F/5

BP

SI

35,5

SI

SI

N

CCI

98/F/11

BP

9

35,2

28

-2,88

1T

CL

99/M/7

PN

SI

38

26

-4,99

1T

CCI

100/F/14

SI

7

34,3

26

-3,84

2T

CCI

101/F/8

PN

8

38

30

-2,56

3T

CCI

102/M/4

BP

8

38

28,3

-3,85

1T

CCI

103/M/15

BP

9

37,4

26

-4,87

N

CCI

104/F/23
105/F/2
106/M/3

BP
PN
PN

7
SI
5

39,5
40,3
>37

27
30
31

-4,76
-3,31
-2

1T
1T
N

CCI
CL
CCI

microcefalia grave, espasticidade, FO
com lesão coloboma like, irritabilidade,
dimpple sacral, crise epiléptica
microcefalia grave, hipertonia global,
crise epiléptica

microcefalia, atraso de marcos
motores, crise epiléptica
microcefalia grave, atraso global do
DNPM, lesão macular, alteração do
epitélio pigmentar, crise epiléptica
microcefalia, hipertonia axial, crise
epiléptica
microcefalia,
atraso
motor
e
hipertonia, crise epiléptica
microcefalia grave, hipertonia, crise
epiléptica
microcefalia grave, espasticidade,
hiperreflexia
microcefalia, atraso do DNPM, tônus
aumentado em dimidio esquerdo,
crise epiléptica
microcefalia grave, hipertonia global,
crise epiléptica
microcefalia grave, hipertonia global,
hiperreflexia, BERA com aumento de
latência, crise epiléptica
microcefalia
grave,
tetraparesia
espástica, déficit visual e auditivo,
crise epiléptica
microcefalia
grave,
tetraparesia
espástica, agnosia visual, crise
epiléptica
crise
epiléptica,
microcefalia,
hipertonia, hiperreflexia, controle
cervical incompleto

calcificações subcorticais, lisencefalia,
ventriculomegalia, disgenesia/agenesia
corpo caloso, alteração de fossa
posterior
lisencefalia, heterotopia de substância
cinzenta nos cornos occipital, temporal,
junto ao corpo do ventrículo lateral
esquerdo, átrio do ventrículo lateral
direito
lisencefalia
calcificações subcorticais, lisencefalia,
disgenesia/agenesia corpo caloso
calcificações subcorticais, lisencefalia,
ventriculomegalia, disgenesia/agenesia
corpo caloso, alteração de fossa
posterior
calcificações subcorticais, lisencefalia,
alteração do padrão de fossa posterior

NC

CBZ

N

N

E

N

E, CT

N

E

PB

E

VPA

E

N

N

N

E

N

E

N

E

N

E

VPA,
CLB

CG

PB

E

N

calcificações subcorticais
calcificações subcorticais, lisencefalia,
ventriculomegalia, alteração do padrão
de fossa posterior
lisencefalia,
ventriculomegalia,
disgenesia/agenesia corpo caloso,
alteração do padrão de fossa posterior
calcificações subcorticais

Legenda: BERA: audiometria de resposta evocada do tronco encefálico; BP: baixo peso ao nascer; CA: crise atônica; CBD: canabidiol; CBZ: carbamazepina;
CCI: confirmação clínica e/ou imagem; CCL: crise clônica; CF: crise focal; CG: crise generalizada; CL: confirmação laboratorial; CLB: clobazam; CT: crise
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tônicas; CTCG: crise tônico-clônica generalizada; CZP: clonazepam; FAEs: fármacos antiepiléticos; DNPM: desenvolvimento neuropsicomotor; E:espasmos
epilépticos; EOA: emissões otoacústicas; F: feminino; G: durante a gestação, porém com data incerta; LTG: lamotrigina; LEV: levetiracetam; M: masculino;
MBP: muito baixo peso ao nascer; N: não; NC: crise epiléptica não classificada; NTZ: nitrazepam; OXC: oxcarbazepina; PB: fenobarbital; PEATE: potencial
evocado auditivo do tronco encefálico; PN: peso normal ao nascer; RTCA: reflexo tônico cervical assimétrico; SI: sem informação; TPM: topiramato; VGB:
vigabatrina: VPA: valproato de sódio; 1T: primeiro trimestre; 2T: segundo trimestre; 3T: terceiro trimestre.
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Apêndice 2. Perfil eletroencefalográfico de uma amostra de 106 crianças com infecção congênita pelo vírus Zika.
PAC.
/
SEXO /
IDADE
(MESES)

ATIVIDADE DE BASE

1/F/2

vigília, sono / desorganizado /
assimétrico
sono
/
desorganizado
/
descontinuidade
vigília, sono / desorganizado /
imaturidade

2/F/3
3/F/5
4/F/3
5/M/16
6/F/2

VIGÍLIA

Estado / organização / padrão

RDP
(Hz)
0

3

vigília, sono / organizado / normal

7/F/14

4

vigília, sono / organizado / normal

9/F/3

11/F/3
12/F/2

15/M/4
16/M/2
17/F/8
18/F/2
19/F/7
20/M/2

OAV
complexo k

Duplo
gradiente

-

-

-

-

Distribuição /incidência/ morf:
localização
multifocal/ frequente/ OA: T3,
C3, F4

-

não

-

-

focal/ moderada/ EO: Fp2

sim

não

não

não

-

-

-

-

sim

sim

sim

sim

-

-

-

-

-

não

não

não

sim

sim

-

-

0

sono / desorganizado / imaturidade

0

sono / organizado / normal

0

sono / organizado / normal

13/F/14
14/F/11

Fusos

0
sono / desorganizado / lentificação
difusa e imaturidade

10/F/6

Ritmo anormal, ativ.
periódica, crise

Maturação

0
sono / desorganizado / teta rítmico

8/M/4

Outros achados

6

7,5

vigília, sono / organizado / normal

DESCARGAS EPILÉPTICAS

0

3

vigília / organizado / normal

SONO
MATURAÇÃO

não

-

-

-

não

não

não

-

sim

sim

-

-

sim

-

-

multifocal/ moderada/ OA: F4 >
F3 > F8, F7

ritmo teta 7Hz difuso

multifocal/ periódico/ OAOL: Fp1,
C3, T3, P3, O1, Fp2, C4, P4, T4,
O2

GPD

focal/ rara/ OA: C3

0
vigília, sono / desorganizado / teta
rítmico
vigília, sono / desorganizado /
imaturidade
sono / desorganizado / imaturidade
sono / desorganizado / lentificação
difusa e imaturidade
vigília / organizado / normal
vigília, sono / desorganizado
hipsarritmia

0

21/M/18

não

sim

não

não

não

focal/ periódico/ OA: T3>C3

sim

sim

-

-

-

não

-

-

-

não

não

não

-

-

-

-

não

não

não

não

-

sim

-

-

0
0

vigília, sono / organizado / normal

não

7
vigília, sono / desorganizado
lentificação difusa e imaturidade

ritmo teta apiculado
7Hz
fronto-centroparietal direito
ritmo 8Hz em F3, FZ;
PLD

focal/ frequente/ OA: O1

0
0

/

não

6,5
5

vigília, sono / organizado / normal

não

multifocal/ moderada/ OA: F4 >
F3 > F8, F7, T3, T4, T5, T6

/
sim

não

não

não

focal/ rara/ OA: F4
hipsarritmia modificada: surtosupressão
multifocal/ frequente / OA: F3,
F4, F7, F8, T3, T4, P3, P4, O1,
O2, FZ, CZ

ritmo teta 6Hz frontocentro-temporal direito,
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espícula-onda
posterior E
22/M/2
23/F/2

0

sono / organizado / normal

0

sono / organizado / normal

24/M/16
25/M/4
26/M/2

31/M/4
32/M/4
33/M/14
34/M/2

sono / desorganizado / lentificação e
imaturidade
sono / desorganizado / baixa
amplitude
sono
/
desorganizado
/
descontinuidade
vigília / desorganizado / imaturidade

44/F/4
45/F/5

não

não

não

não

-

-

-

-

sim

-

-

não

não

-

-

não

sim

-

-

multifocal/ frequente/ OA: F3,
C3, P3, CZ, PZ > F4
multifocal/ moderada/ OA/raras:
T3, C3, T4, C4

ritmo teta 7Hz em
região frontal direita,
OL delta anteriores

-

não

não

não

-

sim

-

-

-

sim

-

-

0

sim

sim

-

-

não

-

-

-

-

não

-

-

-

sim

-

-

focal/ rara/ OA: T3, T4
multifocal/ rara/ E: F3, C3, FZ,
CZ; EO generalizada

-

sim

sim

sim

focal/ rara/ OA: C3, C4

sim

sim

sim

sim

focal/ frequente/ OA: C4> C3

sim

-

-

-

-

sim

sim

sim

-

sim

-

-

ritmo fronto-temporal e
focal/ moderada/ OA: C4, CZ

0
7,5

vigília, sono / organizado / normal

5

vigília / organizado / normal

0

sono / organizado / normal

0

sono / organizado / normal

0
/

sono / desorganizado / imaturidade
vigília, sono / desorganizado /
imaturidade
sono / organizado / normal
vigília / organizado / normal

crise
espasmo
(2°EEG)
crise espasmo
crise de espasmo

0

vigília, sono / desorganizado
lentificação difusa e imaturidade
43/F/22

-

0

0

sono / desorganizado / imaturidade

41/M/28
42/M/2

-

0

sono / organizado / normal

40/F/2

-

0

sono / organizado / normal

39/F/6

sim

0

4

vigília, sono / organizado / normal

36/M/10

38/M/9

-

0

35/M/4

37/M/12

-

0
sono / organizado / normal
vigília, sono / desorganizado / baixa
amplitude
vigília, sono / desorganizado /
imaturidade

29/M/10
30/F/2

-

0
vigília / desorganizado / imaturidade

28/F/4

sim

0
sono / desorganizado / imaturidade

27/M/4

-

0

ritmo teta 6Hz frontocentral bilateral

fuso apenas à direita
multifocal/ frequente / OA: F3,
F4, F7, F8, T3, T4, P3, P4, O1,
O2, FZ, CZ

não

não

não

não

-

não

-

-

sim

não

não

não

focal/ frequente/OA: F4, C4

-

sim

-

-

focal/ rara/ OA: F4, C4

sim

-

-

-

7
8
5
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46/M/8
47/M/3
48/F/16
49/F/5
50/F/3
51/F/6
52/F/26
53/F/2
54/M/4

sono
/
desorganizado
/
descontinuidade
sono
/
desorganizado
/
descontinuidade
vigília, sono / desorganizado /
imaturidade
vigília / desorganizado / lentificação
difusa e imaturidade

55/F/9
56/M/2
57/M/5
58/M/2
59/M/2
60/M/8
61/M/2
62/M/6
63/F/4
64/F/7

não

-

não

-

-

sim

não

não

não

não

-

-

-

-

sim

-

-

-

não

não

não

sim

-

-

-

-

não

-

-

-

não

-

-

sim

sim

sim

sim

-

não

-

-

-

não

não

não

focal/ moderada/ OA: F3, F4
multifocal/ frequente/ OA: Fp1,
C3, T3 > FZ, Fp2, C4T4

-

não

-

-

focal/ rara/ OA:T3>T5

-

sim

-

-

focal/ rara/ OA: T3

-

sim

sim

sim

focal/ rara/ OA: C3, P3

-

não

-

-

focal/ rara/ OA: F3

-

não

não

não

-

não

-

-

hipsarritmia fragmentada
multifocal/
frequente/
T3>C3>T4>C4

-

sim

sim

sim

-

não

-

-

sim

-

-

-

0
0

sono / desorganizado / imaturidade

não

0

8
/

não

5

0

sono / desorganizado / hipsarritmia

6
vigília, sono / organizado / normal
sono / desorganizado / baixa
amplitude
sono / desorganizado / baixa
amplitude
vigília, sono / desorganizado /
imaturidade
sono / organizado / normal
vigília, sono / desorganizado
descontinuidade

0

sono / desorganizado / hipsarritmia
sono
/
desorganizado
/
descontinuidade
sono / organizado / normal

65/M/4

multifocal/ moderada/ OA: F4>
C4, T4, FP1, C3
focal/ moderada/ OA: T4 > T3
multifocal/ rara/ OA: C3, P3, T3,
T5

0

0
/

hipsarritmia fragmentada

0

0

sono / organizado / normal

multifocal/ frequente/ OA, AOOL:
C3, T3, O1, C4, T4, O2
multifocal/ frequente/ OA: T4>
F4, C4
multifocal/ frequente/ OA: F3, F7,
F4, F8
multifocal/ moderada/ OA: C3,
T3,> F4, C4, T4

0

0

sono / organizado / normal
vigília / organizado / normal
vigília, sono / desorganizado
imaturidade

0

0
0
0
0

OA:

0
sono / desorganizado / imaturidade

66/M/11

5
vigília / organizado / normal

67/F/5

0
sono / desorganizado / lentificação
difusa

68/F/3

-

não

não

não

-

não

-

-

0
sono / desorganizado / imaturidade

69/F/15

10
vigília / organizado / normal

sim

-

-

-

ritmo
teta
6Hz
arciforme frontal direita
multifocal/ frequente/ OA: C3,
P3, T3, C4
multifocal/ frequente/ OA, EO,
PEO: Fp1, Fp2, F3, F4, C3, C4,
F7, F8
multifocal/ rara/ OA: T3>T4> C3,
C4, CZ
multifocal/ moderada/ OA, EO:
F3, C3, Fp1, F7, T3, Fp2, F4, F8,
T4

ondas lentas delta
anteriores, espasmo

ritmo alfa apiculado de
8Hz fronto-central E e
linha média

115

70/F/15
71/F/3
72/F/6

vigília / desorganizado / hipsarritmia
sono / organizado / normal
sono / desorganizado / imaturidade

73/F/5

0
0
0

74/F/17

77/F/13
78/M/3
79/F/6
80/F/7
81/F/17
82/M/6
83/F/8
84/M/3
85/M/2
86/M/18
87/M/8
88/M/11

sono / desorganizado / hipsarritmia
sono / desorganizado / hipsarritmia
vigília, sono / organizado / normal
sono
/
desorganizado
/
descontinuidade
sono
/
desorganizado
/
descontinuidade
sono
/
desorganizado
/
descontinuidade
sono / organizado / normal
vigília, sono / organizado / normal
vigília, sono / organizado / normal
sono / desorganizado / imaturidade
sono
/
desorganizado
/
descontinuidade
vigília, sono / desorganizado /
assimétrico
sono / desorganizado / lentificação
difusa e imaturidade
vigília, sono / desorganizado / teta
rítmico

89/F/2

0
0
5

91/F/22
92/F/3
93/M/2
94/M/7
95/F/10
96/F/39

-

hipsarritmia clássica

-

sim

-

não

-

-

focal/ moderada/ OA: C4

não

não

sim

sim

sim

sim

multifocal/ moderada/ OA: F3,
C3, F4, C4, CZ

-

sim

sim

não

focal/ frequente/ E: F4

-

não

não

não

hipsarritmia fragmentada

-

não

não

não

hipsarritmia fragmentada

sim

sim

sim

sim

-

não

-

-

-

não

não

não

-

não

não

não

-

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

-

não

-

-

-

sim

-

-

sim

não

não

não

-

não

não

não

não

não

não

não

-

sim

-

-

-

sim

-

-

focal/ rara/ OA: O2

sim

sim

sim

sim

focal/ rara/ OA: F4>C4

-

-

-

-

-

sim

-

-

sim

sim

sim

sim

-

sim

não

sim

-

sim

sim

não

0

multifocal/ moderada/
O1, F3, C4, T4

ritmo alfa apiculado de
8Hz em região frontal
direita

OAOL:

0
0
5
5
0
0
6
0
0

focal/ rara/ OA: T4, O2
multifocal/ moderada/ OA: F3,
F4, F7, F8, T3, T4, O1, O2

focal/ moderada/ OA: C4, T4
multifocal/ moderada/ OA: C4,
T4>C3, T3
multifocal/ periódico/ OA: F3, C3,
P3, T3, T5, O1, F4, C4, P4, F8
multifocal/ frequente/ OA: C4,
P4, T4 > C3, P3, T3
multifocal/ rara/ OA: F3, F4, F7 >
T3, T5

0
vigília, sono / organizado / normal
vigília, sono / organizado / normal
vigília / organizado / normal
sono / desorganizado / lentificação
difusa
vigília, sono / organizado / normal
sono / desorganizado / imaturidade
sono / desorganizado / lentificação
difusa

ondas lentas delta 1,52Hz em HE

0

sono / organizado / normal
90/F/2

-

0
sono / desorganizado / alfa rítmico

76/F/8

-

5
vigília, sono / organizado / normal

75/M/23

não

0
7
0
0
5
0
0

focal/ frequente/ OA: C4>>Fp1

ondas
delta
espasmo

C4,

ritmo teta 4Hz em
região fronto-centrais
ritmo teta 6Hz em
regiões frontais

ondas delta 1Hz em
região central direita

multifocal/ rara/ OA: F3, F4, FZ,
CZ
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97/F/5

vigília, sono / desorganizado
lentificação difusa e imaturidade

/

98/F/11

4

sono / desorganizado / imaturidade

100/F/14
101/F/8
102/M/4

0

vigília, sono / desorganizado / teta
rítmico
sono / desorganizado / lentificação
difusa

não

-

não

não

não

multifocal/ frequente/ OA, OAOL:
Fp1, Fp2, T3, T4, C3, C4
multifocal/ frequente/ OA, E: Fp2,
F4, C4, F8 > T5, P3, O1

-

não

não

não

focal/ frequente/ OA: C4, T4

sono / organizado / normal

não

não

não

não

multifocal/ moderada/ OA: Fp1,
F3, F7 > Fp2, F4, F8

-

sim

sim

não

focal/ rara/ OA: C3, CZ

-

sim

-

-

focal/ moderada/ OA: F4

-

não

não

não

não

-

-

-

hipsarritmia fragmentada
multifocal/ rara/ OA: Fp2, F4, P3,
T3, T5

-

sim

-

-

focal/ rara/ EO: Fp1, Fp2

-

sim

-

-

0
0
0

sono / desorganizado / hipsarritmia
104/F/23

5
vigília / desorganizado / teta rítmico

106/M/3

não

0

103/M/15

105/F/2

não

0
sono / desorganizado / assimétrico

99/M/7

não

sono / organizado / normal
vigília, sono / organizado / normal

0
3

crise de espasmo
ritmo teta 4 -7Hz
fronto-central direito
ritmo teta de 6Hz em
regiões
frontotemporais
ritmo teta 6Hz, frontocentral bilateral
ondas lentas centrotemporal direita
ritmo teta de 6Hz
frontal direito

Legenda: OA: onda aguda; OAV: onda aguda do vértex; OL: onda lenta; RDP: ritmo dominante posterior; Pac: paciente.
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