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RESUMO 

 
As microcefalias constituem um achado clínico caracterizado por um perímetro cefálico (PC) 

inferior ao esperado para idade e sexo (PC menor que -2 desvio padrão abaixo da média). 

Podem ser identificadas no nascimento (microcefalia congênita) ou após o parto (microcefalia 

secundária). Quando na microcefalia o crescimento do cérebro não acompanha o crescimento 

do resto do corpo do recém-nascido (crescimento somático) é então denominada de 

microcefalia desproporcional e quando o PC for menor que -3 desvio padrão para a idade 

gestacional e o sexo é caracterizada como uma microcefalia grave. As causas de microcefalia 

são múltiplas, porém as infecções intrauterinas são mais frequentes, como por exemplo: 

sífilis, rubéola, citomegalovírus, vírus herpes simples e mais recentemente o vírus Zika 

(ZIKV). No final de 2015 houve um aumento inesperado no número de microcefalia em 

recém-nascidos no Brasil, e como principal suspeita a transmissão vertical do ZIKV. 

Mediante essa situação tivemos como objetivo geral analisar a prevalência de microcefalia, 

microcefalia grave e microcefalia desproporcional em relação ao peso e comprimento em 

recém-nascidos em Ribeirão Preto/SP e em São Luís/MA, antes (2010) e após (2016) a 

epidemia pelo vírus Zika. E como objetivos específicos: estimar a prevalência de microcefalia 

e de microcefalia grave ao nascer em Ribeirão Preto e em São Luís; comparar a prevalência 

de microcefalia e de microcefalia grave, de acordo com a proporcionalidade em relação ao 

comprimento e ao peso do recém-nascido em Ribeirão Preto e em São Luís; e comparar o 

número de casos de microcefalia e de microcefalia grave esperados com os ocorridos em 

Ribeirão Preto e em São Luís. Para isso foi realizado um estudo transversal, com dados 

coletados em maternidades no ano de 2010 (Estudo de Coortes Brasileiras em Ribeirão Preto 

e São Luís) e em 2016. Para a amostra do estudo em 2010 foram incluídos os recém-nascidos 

de parto hospitalar de cinco maternidades em Ribeirão Preto e quatro em São Luís, de mães 

residentes nos municípios em estudo, de janeiro a dezembro. Em 2016 foram coletados os 

dados nas mesmas maternidades utilizadas no primeiro ano da pesquisa. Foram incluídos 

todos os nascidos vivos com mais de 500g ou 20 semanas de idade gestacional. As variáveis 

utilizadas foram sexo, perímetro cefálico, peso, comprimento dos recém-nascidos e a idade 

gestacional ao nascimento. As variáveis quantitativas categóricas foram apresentadas por 
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frequências e porcentagens e a normalidade das variáveis numéricas foi verificada pelo teste 

Shapiro Wilk, análise de Boxplot e histograma; como todas apresentaram distribuição normal 

foram apresentadas em média e desvio padrão. A medida de proporcionalidade entre o 

perímetro cefálico e o z-score do comprimento ou peso foi calculada para descobrir se o 

crescimento da cabeça não acompanhou o crescimento somático. Para o cálculo das 

estimativas do número de casos esperados de microcefalia e microcefalia grave, utilizou-se a 

seguinte fórmula: prevalência do número de casos vezes o número de nascidos vivos nos 

respectivos anos (notificados pelo SINASC) dividido por 100. Nas análises estatísticas 

comparou-se as prevalências com o teste Qui-quadrado para amostras independentes; para 

todas as análises foi considerado nível de significância de 5%. Os dados foram analisados no 

programa STATA®14. Utilizando os critérios do Ministério da Saúde, em Ribeirão Preto a 

prevalência de recém-nascidos com microcefalia ao nascimento foi de 3,15% em 2010 e 

1,67% em 2016; a prevalência de microcefalia grave foi de 0,75% em 2010 e 0,43% em 2016. 

Na cidade de São Luís, em 2010, 4,12% nasceram com microcefalia e 0,78% com 

microcefalia grave; em 2016 a prevalência de microcefalia diminuiu para 1,65% e a de 

microcefalia grave para 0,32%. Pelo critério da INTERGROWTH 21th a prevalência de 

microcefalia grave foi maior em 2010 quando comparada com 2016, nas duas cidades em 

estudo e a queda da prevalência de microcefalia foi mais expressiva em São Luís. Quanto aos 

recém-nascidos com microcefalia em 2010, 1,57% apresentavam microcefalia 

desproporcional em relação ao comprimento e 1,80% em relação ao peso na cidade de 

Ribeirão Preto; em São Luís os valores foram mais elevados, 2,73% em relação ao 

comprimento e 2,94% em relação ao peso. Observamos que nas duas cidades em estudo o 

número esperado de casos de microcefalia ao nascimento foi maior que o número total de 

casos ocorridos. Concluímos que a prevalência de microcefalia e de microcefalia grave foi 

maior antes da epidemia pelo vírus Zika (2010), comparado com 2016; dentre esses recém-

nascidos a maior prevalência foi da microcefalia desproporcional em relação ao crescimento 

somático nas duas cidades nos períodos estudados e o número de casos que ocorreram em 

ambas as cidades foi menor que o número de casos esperados. 

Palavras-chave: Microcefalia, Zika vírus, Anomalias Congênitas, Recém-nascido. 
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ABSTRACT 

 
Microcephaly is a clinical finding characterized by a cephalic perimeter (PC) lower than that 

expected for age and gender (PC less than -2 standard deviation below the mean). They can be 

identified at birth (congenital microcephaly) or after delivery (secondary microcephaly). 

When in microcephaly the growth of the brain does not follow the growth of the rest of the 

body of the newborn (somatic growth) is then denominated disproportional microcephaly and 

when the PC is less than -3 standard deviation for the gestational age and the sex is 

characterized like severe microcephaly. The causes of microcephaly are multiple, but 

intrauterine infections are more frequent, for example: syphilis, rubella, cytomegalovirus, 

herpes simplex virus and more recently Zika virus (ZIKV). At the end of 2015 there was an 

unexpected increase in the number of microcephaly in newborns in Brazil, and as the main 

suspect the vertical transmission of ZIKV. The objective of this study was to analyze the 

prevalence of microcephaly, severe microcephaly and disproportionate microcephaly in 

relation to weight and length in newborns in Ribeirão Preto / SP and in São Luís / MA, before 

(2010) and after (2016) a epidemic by the Zika virus. And as specific objectives: to estimate 

the prevalence of microcephaly and severe microcephaly at birth in Ribeirão Preto and São 

Luís; to compare the prevalence of microcephaly and severe microcephaly according to 

proportionality in relation to the length and weight of the newborn in Ribeirão Preto and São 

Luís; and to compare the number of cases of microcephaly and severe microcephaly expected 

with those occurring in Ribeirão Preto and São Luís. A cross-sectional study was conducted 

with data collected in maternity hospitals in 2010 (Study of Brazilian Cohorts in Ribeirão 

Preto and São Luís) and in 2016. For the sample of the study in 2010, the newborns of 

hospital delivery from five maternity hospitals in Ribeirão Preto and four in São Luís, from 

mothers residing in the municipalities under study, from January to December were included. 

In 2016, the data were collected in the same maternities used in the first year of the study. All 

live births over 500 g or 20 weeks of gestational age were included. The variables used were 

sex, cephalic perimeter, weight, length of newborns and gestational age at birth. The 

categorical quantitative variables were presented by frequencies and percentages and the 

normality of the numerical variables was verified by the Shapiro Wilk test, Boxplot analysis 

and histogram; as all presented normal distribution were presented in mean and standard 
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deviation. The measure of proportionality between head circumference and z-score of length 

or weight was calculated to find out if head growth did not follow somatic growth. In order to 

calculate the estimated number of expected cases of microcephaly and severe microcephaly, 

the following formula was used: prevalence of number of cases times the number of live 

births in the respective years (reported by SINASC) divided by 100. In the statistical analyzes, 

the prevalences with the Chi-square test for independent samples; for all analyzes a 

significance level of 5% was considered. The data were analyzed in the program STATA®14. 

Using the criteria of the Ministry of Health, in Ribeirão Preto the prevalence of newborns 

with microcephaly at birth was 3.15% in 2010 and 1.67% in 2016; the prevalence of severe 

microcephaly was 0.75% in 2010 and 0.43% in 2016. In the city of São Luís, in 2010, 4.12% 

were born with microcephaly and 0.78% with severe microcephaly; in 2016 the prevalence of 

microcephaly decreased to 1.65% and that of severe microcephaly to 0.32%. According to 

INTERGROWTH 21th, the prevalence of severe microcephaly was higher in 2010 than in 

2016 in the two cities under study and the drop in microcephaly prevalence was more 

significant in São Luís. As for newborns with microcephaly in 2010, 1, 57% presented 

disproportionate microcephaly in relation to the length and 1.80% in relation to the weight in 

the city of Ribeirão Preto; in São Luís the values were higher, 2.73% in relation to the length 

and 2.94% in relation to the weight. We observed that in the two cities under study the 

expected number of cases of microcephaly at birth was greater than the total number of cases 

occurred. We concluded that the prevalence of microcephaly and severe microcephaly was 

higher before the epidemic by the Zika virus (2010) compared to 2016; among these 

newborns the highest prevalence was of disproportionate microcephaly in relation to somatic 

growth in the two cities in the periods studied and the number of cases that occurred in both 

cities was smaller than the number of expected cases. 

Key words: Microcephaly, Zika virus, Congenital abnormalities, Newborn. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A microcefalia é um sinal clínico e é identificada nas crianças quando a medida 

do perímetro cefálico (PC) é menor, quando comparada com a de outras crianças do mesmo 

sexo e idade (WHO, 2016e). A microcefalia é considerada grave quando o PC é menor que -3 

desvios padrão (DP) abaixo da média segundo os critérios do INTERGROWTH 21th 

(VILLAR et al., 2014). 

A microcefalia possui etiologia complexa e multifatorial, podendo ocorrer em 

decorrência de processos infecciosos durante a gestação, como exemplo as infecções por 

sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus e herpes simples. Estas infecções possuem 

transmissão materno-fetal, cruzando a membrana placentária e penetrando na circulação 

sanguínea embrionária e fetal (MOORE et al., 2013).  

Os recém-nascidos (RN) com microcefalia podem apresentar atraso no 

desenvolvimento e incapacidade intelectual, bem como desenvolver convulsões e 

incapacidades físicas, incluindo dificuldades auditivas e visuais (WHO, 2016e). 

No Brasil a partir de agosto de 2015, ocorreu um aumento inesperado do número 

de casos de microcefalia ao nascimento. Em outubro daquele ano, a Secretaria Estadual de 

Saúde de Pernambuco notificou ao Ministério da Saúde (MS) e solicitou apoio para 

investigação de 26 casos de microcefalia ao nascimento (BRASIL, 2016c).  

Esse aumento do número de casos de microcefalia foi relacionado à inserção e 

rápida distribuição do vírus Zika (ZIKV) no Brasil (REIS, 2015). A suspeita de transmissão 

materno-fetal estava relacionada ao surto do ZIKV ser um elemento novo e ter tido 

correspondência espaço-temporal com os casos de microcefalia ao nascimento (TEIXEIRA et 

al., 2016). Esta transmissão foi reforçada quando detectado este vírus, no líquido amniótico de 

duas mulheres grávidas de bebês com microcefalia e no tecido de um RN com microcefalia 

que morreu após o nascimento no estado da Paraíba (CALVET et al., 2016). 

O ZIKV é um arbovírus neurotrópico, cujo principal vetor de transmissão é o 

Aedes aegypti. A rápida distribuição desse vírus no Brasil, tem sido explicada por alguns 

fatores tais como: a falta de imunidade da população brasileira, ausência de vacinas, de 

tratamentos específicos e de testes diagnósticos rápidos, bem como a ampla distribuição 

geográfica, no país do Aedes Aegypti (HENRIQUES et al., 2016). Este vetor pode ser 

encontrado em todas as unidades federativas brasileiras e sua proliferação está bem adaptada à 

estrutura social e urbana vigente na sociedade moderna (SANTOS; CARVALHO, 2000).  
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Devido às altas taxas de prevalência do ZIKV no Brasil, fica evidenciado que há 

dificuldades para controlar a dispersão desta infecção e de suas complicações no país 

(BRASIL, 2016b). É provável que o ZIKV circula no Brasil desde o ano de 2013 (FARIA et 

al., 2016), porém somente em 2015 foram confirmados casos autóctones (CAMPOS et al, 

2015; ZANLUCA et al., 2015), com epidemia no Nordeste do país (BRASIL, 2015a). A 

demora na identificação desse novo vírus pode estar associada à sua similaridade de sinais e 

sintomas com outras arboviroses preexistentes e bem adaptadas no Brasil, como dengue e 

chikungunya (AVELINO-SILVA, RAMOS, 2017).  

Além da microcefalia, já se sabe que a infecção pelo ZIKV em gestantes também 

pode ocasionar outras malformações congênitas, com alterações na visão, coração e outras 

condições neurológicas (SCHULER-FACCINI et al., 2015). Estudo realizado em São Luís, 

Maranhão, descreveu 48 crianças com microcefalia e/ou alterações congênitas do SNC, 

atendidas em serviço especializado: 73,9% das mães apresentaram sinais clínicos de doença 

aguda pelo ZIKV, principalmente durante o primeiro trimestre de gestação; 64,5% nasceram 

com microcefalia; 95,8% tinham alterações do SNC; seis crianças não nasceram com 

microcefalia, mas apresentavam outras alterações do SNC, reforçando que a microcefalia é 

apenas mais uma das manifestações da Síndrome Congênita pelo vírus Zika (SILVA et al., 

2016). 

Mediante esta situação foram desenvolvidas ações pelo MS, em parceria com 

estados e municípios, com a mobilização de equipes da vigilância e assistenciais à saúde, 

como a criação de um mecanismo de gestão que reuniu gestores, setores técnicos e 

especialistas, para responder a essa emergência, o Centro de Operações de Emergências em 

Saúde Pública sobre Microcefalia /COES-Microcefalia (BRASIL, 2017a). 

Em 11 de novembro de 2015 o Ministério da Saúde declarou este aumento súbito 

do número de microcefalia como Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - 

ESPIN (BRASIL, 2016e). Logo após, em 19 de novembro de 2015, foi desenvolvido um 

instrumento eletrônico denominado Registro de Eventos em Saúde Pública – RESP para 

realizar o monitoramento, investigação, classificação e encerramento desses novos casos de 

microcefalia (DE OLIVEIRA et al., 2016).  

Segundo o informe epidemiológico do MS, até 2 de janeiro de 2016, foi 

notificado ao MS um total de 3.174 casos suspeitos de microcefalia, identificados em 684 

municípios distribuídos em 21 Unidades da Federação. Com maior frequência em 

Pernambuco (1.185 casos), Paraíba (504 casos), Bahia (312) e Rio Grande do Norte (169 

casos). Entre o total de casos, foram notificados 38 óbitos suspeitos (BRASIL, 2015g). Após 
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esse alarmante e persistente aumento das notificações dos casos de microcefalia, foi declarada 

em fevereiro de 2016, pelo Comitê de Emergência de Saúde Pública da Organização Mundial 

de Saúde (OMS), essa situação como Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional - ESPII (WHO, 2016a). 

Até julho de 2017, foram notificados 14.258 casos suspeitos de alterações no 

crescimento e desenvolvimento possivelmente relacionado à infecção pelo ZIKV e outras 

etiologias infecciosas. Desses, 3.063 (29,3%) casos permaneciam em investigação e 2.869 

foram confirmados, 170 foram classificados como prováveis para relação com infecção 

congênita durante a gestação e 6.248 descartados (BRASIL, 2017a). Registro muito superior à 

média dos casos de microcefalia notificados de 2000 a 2014, quando foram registrados 164 

casos por ano (MARINHO et al., 2016). 

De acordo com o Sistema de Informação Nacional sobre Nascidos Vivos 

(SINASC) a prevalência de microcefalia grave aumentou de 0,57 em 2010 para 5,5 por 

10.000 nascidos vivos em 2015 (MARINHO et al., 2016).  

O presente estudo analisou como a prevalência de microcefalia em recém-

nascidos se comportou antes e após o pico da epidemia pelo ZIKV em duas cidades de 

realidades socioeconômicas discrepantes.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

 

Analisar a prevalência de microcefalia em recém-nascidos em Ribeirão Preto/SP e 

em São Luís/MA, antes a após o pico da epidemia pelo vírus Zika. 

 

2.2 Específicos 

 

 Estimar a prevalência de microcefalia e de microcefalia grave ao nascer em 

Ribeirão Preto e em São Luís, em 2010 e em 2016; 

 Comparar a prevalência de microcefalia e de microcefalia grave, de acordo 

com a proporcionalidade em relação ao comprimento e ao peso do recém-nascido em Ribeirão 

Preto e em São Luís, em 2010 e em 2016; 

 Comparar o número de casos de microcefalia e de microcefalia grave 

esperados com os ocorridos em Ribeirão Preto e em São Luís, em 2010 e em 2016. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 Microcefalia 

 

A microcefalia é definida como uma malformação congênita em que o cérebro 

não se desenvolve adequadamente, de modo que o PC é inferior ao esperado para a idade e 

sexo e, dependendo de sua etiologia, pode ser associada a malformações estruturais do 

cérebro ou estar associada a outras causas (BRASIL, 2015c). É considerada um sinal clínico e 

não uma doença (WHO, 2016c). 

A OMS recomenda que seja considerada microcefalia quando o PC for igual ou 

inferior a 30,54 cm para meninos e igual ou inferior a 30,24 cm para meninas nascidos a 

termo, segundo os parâmetros de INTERGROWTH21th (WHO, 2016c). 

Segundo a OMS, informações sobre a prevalência de microcefalia congênita são 

limitadas. Em todo o mundo, os registros de defeitos congênitos apresentam taxas de 

microcefalia congênita variando de 0,5 por 10.000 nascimentos a 10-20 por 10.000 

nascimentos (WHO, 2016b). 

Segundo o ECLAMC, a prevalência de microcefalia congênita no Brasil é 

estimada em 1,98 por 10.000 nascimentos. No entanto, essa taxa de 1,98 por 10.000 

nascimentos pode estar subestimada para o Nordeste, onde a prevalência de microcefalia 

sempre foi maior quando comparada a outras regiões do Brasil (BRASIL, 2017c). 

Desta forma, a microcefalia é considerada um evento raro no mundo e também no 

Brasil. Porém, no ano de 2015, observou-se no Brasil, um coeficiente de prevalência de 

microcefalia ao nascer de 5,46 casos para cada 10.000 nascidos vivos (CABRAL et al., 2017). 

A incidência desses casos no Brasil aumentou consideravelmente no segundo semestre de 

2015, chegando a 907 casos confirmados e 4.293 em investigação (EICKMANN et al., 2016) 

Os registros do período de janeiro a setembro de 2015 do SINASC caracterizaram 

uma mudança no padrão de ocorrência dessa malformação, com aumento da quantidade de 

casos em comparação aos anos anteriores e concentração destes nos meses de agosto e 

setembro de 2015 (BRASIL, 2016c). 

Diante dessa alteração do padrão de ocorrência, o MS declarou ESPIN e com base 

nos resultados de investigações clínicas, epidemiológicas e laboratoriais dos casos no 

Nordeste, o MS reconheceu a relação entre o aumento de microcefalias no Brasil e a infecção 

pelo vírus Zika durante a gestação, ainda em novembro de 2015 (BRASIL, 2016c). Em 28 de 
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janeiro de 2016, a OMS classificou este evento, no âmbito do Regulamento Sanitário 

Internacional, para uma ESPII (WHO, 2016a). 

Quanto à identificação da microcefalia, esta pode ser classificada como 

microcefalia congênita que está presente ao nascimento e às vezes chamada de "microcefalia 

primária"; microcefalia pós-natal que se refere a um déficit no crescimento do PC após o 

nascimento, também chamada de "microcefalia secundária"(BRASIL, 2015c). 

Quanto à etiologia, as microcefalias podem ser genéticas ou adquiridas. Nas 

microcefalias congênitas adquiridas os fatores agressivos atuam durante o desenvolvimento 

intrauterino do cérebro e incluem as infecções maternas (toxoplasmose, citomegalovírus, 

herpes vírus, sífilis, rubéola, HIV e o vírus Zika), a exposição a substâncias tóxicas, 

irradiação, fatores disruptivos que interrompem o desenvolvimento normal do cérebro, tais 

como: hemorragia, isquemia, síndrome hipóxico-isquêmica, trauma crânio-encefálico e 

carência nutricional (NUNES et al., 2016). 

As microcefalias congênitas genéticas podem estar associadas a 

cromossomopatias ou a determinados genes, como na microcefalia autossômica recessiva, na 

qual pelo menos 12 genes foram identificados. Em geral na microcefalia genética a estrutura 

do cérebro está mantida, não há outras malformações ou alterações dos padrões de 

desenvolvimento do mesmo (SELTZER et al., 2014). 

As microcefalias pós-natais são aquelas em que a criança nasce com PC normal, 

há uma desaceleração do crescimento craniano com o tempo e atinge níveis de microcefalia 

(NUNES et al., 2016). As microcefalias de início pós-natal estão associadas a causas 

genéticas ou a fatores ambientais. Como exemplo de microcefalias pós-natais adquiridas 

incluímos aquelas decorrentes de traumatismo crânio-encefálico, a isquemia/hemorragia 

cerebral, a encefalite e a desnutrição grave, entre outras. Várias microcefalias pós-natais são 

determinadas por mutações que interferem na regulação da expressão de genes durante o 

desenvolvimento do encéfalo (ASHWAL et al., 2009).  

Entre as microcefalias pós-natais genéticas, todas associadas a mutações, 

encontram-se as decorrentes de erros inatos do metabolismo, doenças neurodegenerativas e 

várias síndromes, como, por exemplo, as de Angelman, de Pitt-Hopkins, de Rubinstein-Taybi, 

de Christianson e a síndrome de Rett (PASSEMARD et al., 2013). 

Logo, conclui-se que as causas da microcefalia são múltiplas, porém as mais 

frequentes são infecções intrauterinas como por toxoplasmose, rubéola, herpes, sífilis, 

citomegalovírus, HIV e mais recentemente o ZIKV; exposição a produtos químicos tóxicos 
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como radiação e a metais pesados como mercúrio e arsênio; consumo de bebida alcoólica e 

tabagismo; anomalias genéticas e desnutrição grave durante a vida fetal (WHO, 2016c). 

Desta forma, o MS compôs o acrônimo STORCH, para determinar os patógenos 

mais frequentemente relacionados às infecções intrauterinas, ficando assim organizado: o S 

para a bactéria Treponema pallidum que causa a sífilis, o TO para o protozoário Toxoplasma 

gondii que causa a toxoplasmose, o R para o vírus da rubéola, o C para o citomegalovírus e o 

H para o vírus herpes simples. A partir da epidemia de vírus Zika, ampliou-se o acrônimo 

STORCH com adição do vírus Zika (Z) – STORCH+ZIKA (BRASIL, 2017c). 

Logo, o ZIKV foi identificado como o agente etiológico de doença exantemática 

aguda no Brasil causador de uma epidemia de microcefalia com alterações radiológicas 

peculiares como calcificações corticais, subcorticais, malformações corticais, padrão 

simplificado de giro, alterações migratórias, hipoplasia do tronco cerebral, cerebelo e 

ventriculomegalia (EICKMANN et al., 2016).  

O sistema nervoso inicia sua diferenciação precocemente, mas o risco de algum 

comprometimento continua até o término da gravidez. Se as alterações disruptivas ocorrem 

com frequência menor nos trimestres finais da gravidez, pouco se conhece a respeito das 

alterações funcionais. Como se sabe, os processos de mielinização continuam após o 

nascimento. Estudos em animais e cultivos celulares tem demonstrado o potencial do ZIKV 

em invadir e destruir células nervosas em modelos experimentais que podem explicar o papel 

deste vírus na gênese da microcefalia (NUNES et al., 2016). 

Adicionalmente, para Oliveira et al. (2016) a microcefalia associada ao ZIKV 

seria apenas a ponta do iceberg; evoluindo o conhecimento sobre o tema foi possível 

confirmar uma série de agravos adicionais à saúde perinatal destas crianças, a exemplo do 

acometimento ocular grave, lesões difusas no SNC e artrogripose. 

A maioria dos casos de microcefalia é acompanhada de alterações motoras e 

cognitivas que variam de acordo com o grau de acometimento cerebral. Na maioria dos casos, 

as crianças apresentam atraso no desenvolvimento neuropsicomotor com acometimento 

motor, cognitivo e também das funções sensitivas. Entretanto, somente a ocorrência de 

microcefalia, não garante obrigatoriamente a ocorrência de alterações motoras e/ou 

cognitivas. Crianças com o diagnóstico confirmado de microcefalia podem ser cognitivamente 

normais, sobretudo se a microcefalia for de origem familiar (BRASIL, 2015c). 

As sequelas da microcefalia dependem de sua etiologia, gravidade da infecção e 

idade gestacional em que ocorreu a infecção na mãe, sendo que, quanto mais precoce ocorreu 
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o evento, durante o período gestacional, e quanto mais grave foi a infecção na mãe, mais 

graves serão as anomalias do SNC (NUNES et al., 2016).  

A microcefalia pode causar diversas alterações, sendo as mais frequentes a 

deficiência intelectual, paralisia cerebral, epilepsia, dificuldade de deglutição, anomalias dos 

sistemas visual e auditivo, além de distúrbio do comportamento (TDAH e autismo). 

(EICKMANN et al., 2016) 

No Brasil, desde o início da ESPIN, declarada em 11 de novembro de 2015, o MS 

adotou definições operacionais com base na medida do PC, visando identificar o maior 

número de recém-nascidos para investigação. Inicialmente, em 17 de novembro de 2015, foi 

adotada a medida mais sensível de 33 cm para ambos os sexos, considerando como referência 

as crianças a termo. Posteriormente, reduziu-se a medida de referência do PC para 32 cm para 

crianças a termo de ambos os sexos. Finalmente, em março de 2016, uma definição padrão 

internacional para microcefalia foi adotada, alinhada às orientações da OMS, sendo adotadas 

para crianças a termo as medidas de 31,5 cm para meninas e 31,9 cm para meninos (BRASIL, 

2016c). Em 30 de agosto de 2016, a OMS recomendou aos países que adotassem como 

referência para as primeiras 24-48h de vida os parâmetros de INTERGROWTH21th para 

ambos os sexos. Nessa nova tabela de referência, para uma criança que nasceu com 37 

semanas de gestação, a medida de referência é 30,24 cm para meninas e 30,54 cm para 

meninos. A medição do PC deve ocorrer em até 48 horas após o nascimento, 

preferencialmente nas primeiras 24 horas, tanto para os recém-nascidos pré-termo ou a termo, 

utilizando como referência a tabela INTERGROWTH21th (WHO, 2016c). 

Os valores do PC devem ser registrados em gráficos de crescimento craniano, que 

permitem a construção da curva de cada criança. Para a realização deste procedimento, deve-

se utilizar uma fita métrica inelástica, que deve ser posicionada sobre o ponto mais 

proeminente da parte posterior do crânio (occipital) e sobre as sobrancelhas. Se houver 

alguma proeminência frontal e for assimétrica, a fita métrica deve ficar sobre a região mais 

proeminente. A comparação dos valores registrados é importante nos primeiros dois anos de 

vida (DUNCAN et al., 2014). 

Algumas situações devem ser consideradas quando se utiliza a medida do PC para 

diagnóstico de microcefalia, como casos em que a microcefalia é proporcional, que acontece 

quando o peso e o comprimento também estão abaixo do esperado para idade e sexo, 

indicando uma criança pequena para idade gestacional (PIG). Caso apresente qualquer 

desaceleração do PC que o coloque abaixo de -2 desvios-padrão para idade e sexo, pela curva 
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da OMS ou INTERGROWTH21th, deve-se levantar a suspeita de microcefalia (BRASIL, 

2017c).  

No exame físico do RN, é importante atentar também para casos em que a criança 

apresenta PC normal ao crescimento, mas tem desproporção craniofacial, seja macro ou 

micronia, pois este sinal indica uma diminuição do crescimento cerebral, sendo necessária 

uma investigação mais aprofundada e acompanhamento (BRASIL, 2017c). 

Os exames de imagem são importantes para confirmação diagnóstica. Esses 

resultados poderão ajudar a determinar a causa subjacente da microcefalia e outras alterações 

do SNC (BRASIL, 2017c). 

Conforme as diretrizes da Academia Americana de Neurologia (2016), sobre 

microcefalia, os estudos de neuroimagem são úteis na identificação de lesões estruturais, na 

avaliação da criança com microcefalia, na investigação de etiologias genéticas, sendo a 

ressonância magnética o melhor método para identificação de padrões específicos que podem 

auxiliar o diagnóstico (ASHWAL et al, 2009). 

Com relação às infecções congênitas, o mecanismo da infecção e o dano cerebral 

dependem do agente etiológico envolvido, que determina as manifestações neurorradiológicas 

e patológicas com padrões distintos. Os agentes virais, por exemplo, tendem a produzir uma 

necrose seletiva de tipos específicos de células, enquanto que as bactérias e os fungos são 

menos seletivos. Além disso, diferentes padrões de calcificações visualizadas nos exames de 

imagem e nos estudos anatomopatológicos são típicos das infecções STORCH (NUNES et al., 

2016). 

A investigação por imagem de uma possível infecção intrauterina pelo ZIKV tem 

como objetivo principal a detecção de complicações neurológicas relacionadas à infecção 

transplacentária, tais como a microcefalia, calcificações cerebrais, distúrbios da migração 

neuronal, perda de tecido encefálico e dilatação do sistema ventricular (NUNES et al., 2016). 

A ultrassonografia (USG) obstétrica é recomendada para identificação de fetos 

com microcefalia e outras anomalias congênitas durante a gestação. É indicada para gestantes 

no primeiro trimestre da gestação como rotina do pré-natal. E, para ampliar o diagnóstico de 

possíveis alterações congênitas associadas à infecção pelas STORCH+Zika, recomenda-se 

uma segunda USG em torno da 30ª semana gestacional (BRASIL, 2017c).  

A recomendação para a segunda USG obstétrica deverá ser feita considerando o 

contexto epidemiológico de exposição das gestantes a agentes infecciosos atendendo aos 

critérios: teste laboratorial reagente ou positivo para STORCH+Zika; contato com fluídos 

corporais de pessoas infectadas pelo ZIKV; receptoras de sangue ou hemoderivados durante a 
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gestação; e caso alguma USG do feto estiver com alteração no seu padrão, apresentando 

especialmente calcificações cerebrais (BRASIL, 2017c). 

Os seguintes exames são indicados para recém-nascidos e crianças com 

microcefalia e outras anomalias congênitas: Ultrassonografia Transfontanela (US-TF) que é 

indicada para crianças com fontanela aberta, o que se verifica geralmente até os seis meses de 

idade. A US-TF é a primeira opção de exame de imagem, uma vez que a TCC envolve alta 

carga de radiação e que sua realização em RN com frequência exige sedação; TCC, sem 

contraste, para RN cujo tamanho da fontanela impossibilite a US-TF e para aqueles em que, 

após a US-TF, ainda persista dúvida diagnóstica (BRASIL, 2017c). 

Os exames de imagem são fundamentais para a confirmação diagnóstica. Os 

serviços que não dispõem destes exames deverão organizar uma rotina de agendamento de 

alta do RN e o encaminhamento por meio da regulação assistencial (BRASIL, 2017c).   

As crianças acompanhadas na puericultura que necessitem de confirmação 

diagnóstica por exames de imagem, devem ser encaminhadas para os serviços especializados 

de referência (BRASIL, 2017c). 

De forma geral, o prognóstico neurológico da criança portadora de microcefalia 

confirma o óbvio, quanto mais grave e acentuada a microcefalia, mais comprometido será o 

prognóstico. No entanto, para as microcefalias leves é muito difícil prever o prognóstico 

(FEBRASGO, 2016). 

Não há tratamento específico para a microcefalia. É importante que as crianças 

afetadas sejam seguidas por uma equipe multidisciplinar. As primeiras intervenções que 

devem ser com estimulação e programas divertidos podem ter um impacto positivo no 

desenvolvimento. Aconselhamento familiar e apoio aos pais também são importantes. De 

forma geral existe uma série de cuidados integrais à saúde destas crianças e de seus 

familiares, que envolvem políticas públicas e diversificados serviços de saúde (WHO, 2016d). 

 

3.2 O vírus Zika 

 

O ZIKV é um arbovírus do gênero Flavivírus, família Flaviviridae e foi isolado 

pela primeira vez em 1947, em Uganda numa floresta denominada Zika, tendo sido isolado no 

sangue de um macaco do gênero Rhesus (DICK et al., 1953). Após análise filogenética do 

genoma viral, percebeu-se que provavelmente esse vírus surgiu nesta localidade em torno de 

1920, e após duas fases de migração para o Oeste Africano deu início às duas linhagens 
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africanas. De Uganda, o vírus migrou, na década de 1940, para a Ásia originando a linhagem 

asiática (HADDOW et al., 2012; FAYE, et al., 2014). 

Este vírus possui um ácido ribonucleico (RNA) no seu material genético com uma 

molécula de cadeia simples (KUNO, CHANG, 2007; LUZ et al., 2015). A infecção em 

humanos só foi evidenciada pela primeira vez em 1952 em Uganda e Tanzânia, a seguir três 

casos foram descritos na Nigéria em 1954 (MACNAMARA, 1954). 

A primeira evidência da circulação do vírus fora do continente africano deu-se em 

1977 e 1978, quando casos de doença febril aguda foram internados em um hospital na 

Indonésia, sendo encontrados anticorpos contra o ZIKV no soro de 30 doentes (OLSON et al., 

1981. Além desses países citados o ZIKV continuou dispersando-se de forma esporádica para 

outras regiões, sendo evidenciados alguns surtos em diferentes Ilhas do Pacífico (HAYES et 

al., 2009). 

Embora a primeira evidência da infecção humana pelo ZIKV tenha ocorrido mais 

de cinquenta anos antes da sua identificação, seu potencial epidêmico somente foi 

reconhecido após o primeiro grande surto registrado em 2007 que ocorreu nas ilhas Yap na 

Micronésia, com mais de 70% da população infectada (DUFFY et al., 2009). Desde então, 

observaram-se epidemias na Nova Caledônia, Vanuatu, Ilhas Cook, Ilha Páscoa em fevereiro 

de 2014 e na Polinésia Francesa onde aproximadamente dois terços da população foi afetada 

de 2013 a 2014 (MUSSO et al., 2014). 

Apesar da infecção pelo ZIKV ser predominantemente leve ou assintomática, 

neste surto ocorrido na Polinésia Francesa houve aumento considerável dos casos de síndrome 

de Guillain–Barré associados ao ZIKV (OEHLER et al., 2014), bem como de outras 

condições neurológicas, como, por exemplo, um aumento incomum de pelo menos 17 casos 

de mal-formações congênitas do sistema nervoso central (SNC) em fetos e recém-nascidos 

(BESNARD et al., 2014).  

No final de 2014, uma nova doença febril exantemática foi registrada em algumas 

cidades do nordeste brasileiro (ZANLUCA et al., 2015). E as suas manifestações clínicas não 

preenchiam os critérios para uma doença exantemática clássica, como o sarampo, rubéola, 

escarlatina, exantema súbito ou dengue. Embora a região nordeste seja conhecida por ser uma 

área endêmica para o vírus da dengue (DENV), as avaliações sorológicas para este vírus 

foram negativas. Como alguns pacientes apresentaram edema articular, a infecção pelo vírus 

chikungunya (CHIKV) também foi investigada e descartada pelos resultados sorológicos 

específicos (LUZ et al., 2015).  
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Os casos da doença febril até então desconhecida, estavam presentes, 

principalmente, no Rio Grande do Norte e Pernambuco (LUZ et al., 2015; ZANLUCA et al., 

2015). Porém somente no início de 2015 a infecção pelo ZIKV foi confirmada no Brasil, nos 

estados da Bahia (CAMPOS et al., 2015) e Rio Grande do Norte (ZANLUCA et al., 2015).  

Foi realizado um estudo de análise filogenética, que foram divididos sete genomas 

brasileiros do ZIKV, retirados de quatro amostras diferentes (um doador de sangue, dois 

pacientes adultos que vieram a óbito pelo ZIKV e um RN com microcefalia e malformações 

congênita, filho de gestante que contraiu o vírus). Todas as análises filogenéticas e 

moleculares mostraram uma única introdução do ZIKV no Brasil, entre maio e dezembro de 

2013, mais de 12 meses antes da sua detecção. Essa data coincidiu com um aumento nos 

passageiros aéreos para o Brasil vindos de áreas de surtos endêmicos deste vírus, nas Ilhas do 

Pacífico (FARIA et al., 2016). 

Somente em maio de 2015, a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) 

emitiu um comunicado a respeito do risco de transmissão do ZIKV no nordeste brasileiro, 

alertando para o potencial de disseminação global do vírus, de maneira semelhante à DENV e 

CHIKV (MUSSO et al., 2015b; OPAS, 2015). 

O ZIKV, em agosto de 2015, além da Bahia e Rio Grande do Norte já estava 

presente nos estados de São Paulo, Alagoas, Pará, Roraima, Rio de Janeiro, Maranhão, 

Pernambuco, Ceará, Paraíba, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Sergipe, Goiás, Pará 

e Piauí (BRASIL, 2015d; VASCONCELOS, 2015).  

De acordo com dados obtidos no informe epidemiológico da semana 

epidemiológica (SE) 51 de 2016, 22 unidades federativas confirmaram laboratorialmente 

autoctonia da doença e em relação às gestantes, foram registrados 16.923 casos prováveis, 

sendo 10.820 confirmados por critério clínico-epidemiológico ou laboratorial. Além disso, 

também foram confirmados laboratorialmente seis óbitos por ZIKV no país: quatro no Rio de 

Janeiro, dois no Espirito Santo (BRASIL, 2016b).  

Em relação à distribuição, por Unidade Federada, até a SE 52/2016, dos casos 

notificados e confirmados de microcefalia e/ou alteração do SNC sugestiva de infecção 

congênita, o estado da Bahia registrou o maior número de casos confirmados (433), seguido 

por  Pernambuco (408), Paraíba (191), Rio de Janeiro (179), Maranhão (160), Ceará (152), 

Rio Grande do Norte (142), Sergipe (128), Piauí (100), Alagoas (90), São Paulo (64), Mato 

Grosso (57), Goiás (47), Espirito Santo (36) e Tocantins (20) (BRASIL, 2016a). 

No Brasil o ZIKV encontrou hospedeiros susceptíveis e seu principal vetor, a 

fêmea do Aedes aegypti, em ótimo ambiente, ganhando assim força reprodutiva (BRASIL, 
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2015c). A transmissão do ZIKV também ocorre por outras espécies de mosquitos do gênero 

Aedes tais como: A. albopictus e A. africanus, no ciclo hospedeiro infectado - mosquito Aedes 

- hospedeiro susceptível, sendo esta a forma mais frequente de transmissão (FARIA et al., 

2016).  

O Aedes Aegypti é mais ativo durante o dia e não faz praticamente nenhum som 

audível antes de picar. A fêmea do mosquito ao picar uma pessoa infectada mantém o vírus na 

saliva e assim o retransmite através da picada. Após a ingestão de sangue infectado, o 

mosquito torna-se apto a transmitir o vírus e assim permanece durante toda a sua vida 

(BARBOSA et al., 2012). O período de incubação no mosquito é cerca de dez dias e no 

homem de três a seis dias (HAYES et al., 2009; DUFFY et al., 2009). A fêmea do Aedes 

aegypti pode viver cerca de 30 a 45 dias, sendo capaz de contaminar até 300 pessoas. Suas 

larvas necessitam de água parada, limpa ou suja, preferivelmente em locais sombreados e no 

peridomicílio para se desenvolverem, sendo seus ovos extremamente resistentes, podendo 

sobreviver vários meses de seca, até que a chegada de água propicia a eclosão (BRAGA et al., 

2007).   

O Brasil possui um habitat facilitador para a dinâmica de proliferação do Aedes 

Aegypti. Como este é o principal vetor da transmissão do ZIKV pode-se inferir à proliferação 

vetorial o aumento da prevalência dessa infecção (LUZ et al., 2015).  

A dinâmica de transmissão do ZIKV é modulada por fatores microdeterminantes 

que são relativos ao próprio hospedeiro - idade, grau de imunidade, ocupação, 

susceptibilidade inata à infecção, exposição a criadouros do vetor, entre outros; e por fatores 

macrodeterminantes: fatores ambientais - latitude, temperatura e umidade relativa e fatores 

sociais - densidade populacional, saneamento básico e atitudes da população frente ao 

problema (BARBOSA et al., 2012). 

Existe a possibilidade da transmissão do ZIKV ocorrer por vias alternativas à 

transmissão vetorial, tratando-se de um fato incomum para flavivírus, de uma forma geral 

(VALLE et al.,2016). Como por exemplo, a transmissão por transfusão sanguínea. Foi 

identificado o ZIKV, no Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, e confirmado pelo Instituto 

Evandro Chagas (IEC), em um paciente que recebeu a transfusão de um doador que estava em 

período de incubação do ZIKV. A possibilidade de ser transmitido por sangue e 

hemoderivados levanta a questão da inclusão desta arbovirose na triagem de doadores de 

sangue (VASCONCELOS, 2015). 

Musso et al. (2015b) isolaram o vírus no sêmen de um homem infectado pelo 

ZIKV, que também apresentava hematospermia (presença de sangue no esperma), sugerindo 
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replicação viral no trato genital e a consequente possibilidade de transmissão pela via sexual. 

Em estudo mais recente, pode-se confirmar a transmissão por via sexual, quando uma 

paciente que morava em Paris contraiu a infecção pelo ZIKV através de contato sexual com 

homem que esteve no Brasil no período da epidemia (D’ORTENZIO et al., 2016). Este tipo 

de transmissão apresenta um maior risco de contaminação comparado com outras 

possibilidades como o sangue, comprovado por estudo com paciente que evidenciou a carga 

viral no sêmen maior, aproximadamente 100.000 vezes, quando comparada a do sangue e 

urina (MANSUY et al., 2016). 

Um estudo na Polinésia, no período do surto de ZIKV, diagnosticou duas 

gestantes com ZIKV através da reação em cadeia da polimerase via transcriptase reversa (RT-

PCR), e os pesquisadores identificaram, em amostras de leite materno carga de RNA do 

ZIKV, mas não foi identificada a sua replicação, assim não há evidências de transmissão do 

ZIKV pelo leito materno (BESNARD et al., 2014). 

A hipótese de transmissão vertical foi levantada, a partir de outubro de 2015, após 

o aumento inesperado do número de notificações dos casos de microcefalia, inicialmente em 

Pernambuco e posteriormente em outros estados do nordeste brasileiro (BRASIL, 2015b; 

NUNES et al., 2016). 

Essa transmissão foi reforçada quando detectado o ZIKV, no líquido amniótico de 

duas mulheres grávidas de bebês com microcefalia e no tecido de um RN com microcefalia 

que morreu após o nascimento no estado da Paraíba (CALVET et al., 2016). Em novembro de 

2015, a transmissão vertical do ZIKV foi confirmada, a partir da identificação do ZIKV em 

amostras de sangue e tecidos de um RN no Ceará que apresentava microcefalia e outras 

malformações congênitas dentre outras evidências clínicas (BRASIL, 2015a). 

A infecção pelo ZIKV afeta todos os grupos etários e ambos os sexos. Quando 

infectado o hospedeiro pode permanecer assintomático (80%), mas quando sintomático 

apresenta manifestações que duram de três a seis dias, dentre eles os mais comuns são: febre 

baixa (entre 37,8ºC e 38,5ºC), conjuntivite não purulenta, cefaleia, artralgia normalmente em 

extremidades dos membros superiores e inferiores, em alguns casos com inflamações das 

articulações, astenia ou mialgia, exantema maculopapular e, com menos frequência, dor 

periorbital, anorexia, vômitos, diarreia, dor abdominal e aftas (DUFFY et al., 2009; 

HENNESSEY et al., 2016). Sabe-se que o período de incubação varia de três a doze dias após 

a picada do mosquito infetado, semelhantemente ao descrito para outras arboviroses (GRARD 

et al., 2014; IOOS et al., 2014). 



28 

 

O diagnóstico laboratorial da infecção pelo ZIKV pode ser feito através da (RT-

PCR) a partir do RNA diretamente extraído do soro do doente (FAYE et al., 2008; OEHLER 

et al., 2014). É a técnica de referência para detecção do ZIKV, tanto na fase de incubação 

quanto na fase de latência do vírus, preferencialmente colhido do quarto até o sexto dia da 

doença (BRASIL, 2015c). No entanto, no caso da epidemia na ilha Yap, o vírus chegou a ser 

identificado, através da amplificação de genoma viral, no 11º dia após o início dos sintomas 

(DUFFY et al., 2009; FAYE et al., 2008). 

Os testes de ELISA ou de imunofluorescência também são utilizados para a 

confirmação do ZIKV. No entanto, devido à baixa concentração de IgM e o IgG na fase de 

incubação, se torna mais difícil a identificação do vírus. Os anticorpos IgM podem ser 

encontrados a partir do terceiro dia da doença e os anticorpos IgG devem ser pesquisados no 

soro agudo e convalescente (LANCIOTTI et al., 2008). 

O ZIKV também pode ser detectado por meio de técnicas moleculares aplicadas 

em outros fluidos corporais como a saliva e a urina (MUSSO et al., 2015c; GOURINAT et al., 

2015). Em amostra de urina simples o RNA do ZIKV é mais facilmente detectável e é 

encontrado em uma maior carga e com duração superior ao soro; apresenta mais vantagens, 

em comparação a coletas de sangue, por ser uma coleta mais fácil e amostragem não invasiva 

(GOURINAT et al., 2015). 

Na maioria dos casos de febre pelo ZIKV, há melhora clínica e bom prognóstico, 

dificilmente necessitando de internação, sendo inicialmente considerados como uma doença 

benigna e sem complicações graves (FAUCI et al., 2016). Porém, foram relatados casos de 

pacientes, na Polinésia Francesa, que tiveram infecção pelo ZIKV e após apresentaram 

complicações neurológicas como a Síndrome de Guillain-Barré, doença autoimune 

desmielinizante que causa paralisia flácida aguda ou subaguda (OEHLER et al., 2014). 

Alguns deles desenvolveram outras complicações neurológicas (encefalite, 

meningoencefalite, paraestesia, paralisia facial e mielite); e ainda: trombocitopenia púrpura, 

danos oftalmológicos e cardíacos (CAO-LORMEAU et al., 2014). 

Não existem vacinas, nem medicamentos antivirais específicos, sendo indicado 

uma abordagem sintomática para o tratamento, além de repouso e hidratação (LUZ et al., 

2015). A utilização de analgésicos e antipiréticos deve ser criteriosa para se evitar a indução 

de efeitos adversos, como hepatopatia, alergia e nefropatia (PINTO JUNIOR et al., 2015). 
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3.3 Síndrome congênita pelo vírus Zika 

 

As infecções virais, fármacos, drogas entre outros agentes podem causar 

alterações no desenvolvimento dos embriões, que são conhecidas como anomalias congênitas, 

embora os embriões humanos estejam bem protegidos dentro do útero, muitos agentes 

ambientais podem causar alterações no desenvolvimento após a exposição materna a eles 

(MOORE et al., 2013). 

As causas de anomalias congênitas são frequentemente divididas em fatores 

genéticos (anormalidades cromossômicas), multifatoriais (fatores genéticos e ambientais 

agindo juntos) e fatores ambientais (tais como fármacos/drogas e vírus). As alterações no 

desenvolvimento dos embriões dependem diretamente do momento da ação do teratógeno, 

pois o desenvolvimento do embrião é mais facilmente perturbado quando os tecidos e os 

órgãos estão em formação (período organogenético), podendo assim acontecer grandes 

defeitos congênitos (MOORE et al 2013).  

Algumas infecções virais intrauterinas podem causar anomalias congênitas do 

SNC, entre outros agravos como abortamentos (SIROIS et al., 2014). A infecção perinatal 

pelo DENV, apesar de rara (SINHABAHU et al., 2014), pode causar sofrimento fetal, 

prematuridade e morte intraútero (MAROUN et al., 2008; KARIYAWASAM, 

SENANAYAKE, 2010). A infecção pelo DENV no primeiro trimestre de gestação pode 

aumentar o risco de hemorragia pós-parto e parto prematuro, além do risco de anormalidades 

congênitas, tanto funcionais quanto anatômicas resultantes do dano causado à placenta.  

Outro vírus que possui transmissão vertical é o CHIKV. Essa transmissão do 

CHIKV é rara antes da 22 semana e quando ocorre, evolui com abortamento. E após esse 

período, a transmissão intrauterina ocorre mais em mães que estão com viremia durante o 

parto (FRITEL et al., 2010). Corroborando com o relato de três casos de gestantes que 

tiveram a confirmação de transmissão vertical do CHIKV entre a 12ª e a 15ª semanas 

gestacionais, os fetos não apresentaram malformações congênitas, mas evoluíram com 

abortamento (TOURET et al., 2006). Logo, a transmissão do CHIKV no período gestacional 

existe, mas não está relacionada a efeitos teratogênicos, podem causar raramente desfechos 

indesejáveis como o abortamento espontâneo (BRASIL, 2015e). 

Entre os flavivírus que causam sequelas neurológicas em fetos, apenas alguns 

foram relatados, como o vírus da encefalite do Oeste do Nilo (SIROIS et al., 2014) e o ZIKV 

que possui evidências na literatura da transmissão vertical (BESNARD et al., 2014). 
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No Brasil a possível relação entre infecção intrauterina pelo ZIKV e microcefalia 

foi inicialmente proposta em 2015, baseada na detecção de um súbito aumento na prevalência 

de microcefalia, após a confirmação da circulação deste vírus no país (SCHULER-FACCINI 

et al., 2015; BUTLER et al., 2016).  

O ZIKV é neurotrópico e a sua entrada no SNC, quebrando a proteção da barreira 

hematoencefálica, foi previamente demonstrada em experimentos com animais (DICK et al., 

1953; BELL et al., 1971). Este vírus foi detectado no tecido placentário e no cérebro de 

recém-nascidos que vieram a óbito no Rio Grande do Norte (MARTINES et al., 2016). Vários 

estudos foram realizados, para investigar a transmissão vertical do ZIKV e analisar os 

desfechos fetais indesejáveis. 

No Rio de Janeiro um estudo com 88 gestantes, diagnosticou 72 destas com a 

infecção pelo ZIKV (82%). Ao realizarem ultrassonografia em 42 das gestantes infectadas 

(58%), foi registrado em 12 gestantes (29%) casos de óbito fetal, insuficiência placentária, 

restrição do crescimento fetal, lesões do SNC e microcefalia. Porém nas gestantes sem a 

infecção não foram encontradas alterações no feto (BRASIL et al., 2016). 

Mlakar et al. (2016) descreveram a autópsia do feto de 32 semanas de idade 

gestacional (IG) de uma gestante europeia, que contraiu a infecção pelo ZIKV, com 13 

semanas de IG, no período em que residiu em Natal/RN. Constataram partículas consistentes 

do ZIKV, visualizadas à microscopia eletrônica e uma grande quantidade de RNA genômico 

viral foi encontrado no córtex cerebral, mas não em outros órgãos ou tecidos. Nenhum outro 

patógeno capaz de levar a infecção congênita foi encontrado no feto e na gestante. O feto 

apresentava microcefalia, dilatação grave dos ventrículos cerebrais laterais, calcificações 

cerebrais disseminadas, ausência completa dos giros cerebrais e outras evidências de 

acometimento intenso do córtex cerebral. 

Outro estudo, realizado na Paraíba, evidenciou desfechos fetais indesejáveis; 

foram analisadas ultrassonografias fetais e identificada a presença de calcificações cerebrais, 

em dois casos diagnosticados com microcefalia fetal e as mães apresentaram sintomas do 

ZIKV durante a gestação, porém com exames de sangue negativos. Após investigação por 

amniocentese, foi comprovada a positividade para o ZIKV, sendo provável que este achado 

represente o primeiro diagnóstico intrauterino de transmissão do ZIKV (OLIVEIRA et al., 

2016). 

Ventura et al. (2016) evidenciaram alterações oculares após exames específicos 

em dez lactentes diagnosticados com microcefalia, nascidos em Recife/PE, no período pós 

eclosão do ZIKV, cujo diagnóstico clínico comprovou infecção vertical. A sorologia de todos 
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os lactentes foi negativa para toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, sífilis e HIV. Sete das 

mães relataram sintomas - mal-estar, artralgia, e rash cutâneo - durante a gestação, sendo seis 

no primeiro trimestre gestacional. Todos os lactentes tinham o segmento ocular anterior e 

comprimento axial normais. No entanto, quatro apresentaram miopia, sendo a hipermetropia 

mais comum nesse período. Nove lactentes apresentaram hipoplasia do nervo óptico e 

palidez, além de calcificações cerebrais detectadas por TCC.  

Em Salvador/BA, foram realizados exames oftalmológicos em 29 crianças com 

microcefalia, 79,3% das mães relataram sinais e sintomas da infecção pelo ZIKV, 18 delas no 

primeiro trimestre, quatro no segundo trimestre e uma no terceiro trimestre. Foram 

constatadas anormalidades e lesões oculares em 17 olhos de dez crianças, dentre essas foram 

encontradas alterações bilaterais em sete crianças. As mais encontradas foram anormalidades 

no nervo optico (47,1%) e atrofia na retina (64,7%) (DE PAULA FREITAS et al., 2016). 

O contato da gestante com o ZIKV também está relacionada com surdez 

congênita. Além da TCC ter evidenciado microcefalia, ventriculomegalias, mal formações do 

desenvolvimento cortical, múltiplas calcificações cerebrais; o exame oftalmológico ter 

constatado um alto índice de miopia, exame do fundo do olho apresentando coloboma 

macular bilateral e glaucoma bilateral; foram realizadas avaliações detalhadas com exames 

específicos, concluindo que a infecção congênita pelo ZIKV, também deve ser incluído entre 

os fatores de risco para perda de audição em recém-nascidos, devendo ser incluída nos 

protocolos de avaliação auditiva dos neonatos (LEAL et al., 2016). 

Em outro estudo, após avaliação clínica, com investigação radiológica e 

eletrográfica, foram descritas sete crianças que apresentavam características da infecção 

congênita pelo ZIKV (IgM reagente para Zika testado no líquido cefalorraquidiano de duas 

delas). Evidenciaram artrogripose nas pernas e braços de 86% das crianças, deslocamento de 

quadril em 100%, subluxação do joelho associado a genuvalgo em 43%, bilateral em 23%. 

Não houve anormalidades nas articulações na USG, porém na TCC e na ressonância 

magnética todas apresentaram malformações do desenvolvimento cortical, calcificações 

predominantemente no córtex e substância branca, redução do volume cerebral, 

ventriculomegalia e hipoplasia do tronco encefálico e cerebelo. A artogripose está relacionada 

com anormalidades das próprias articulações, como é mais comum, mas nesses casos se 

apresentavam diferentes, com possivel origem neurogênica e comprometimento crônico de 

neurônios motores centrais e perifericos, resultando em deformidade e postura fixa. Por meio 

de observação neurofisiológica, foi sugerido como causa desse achado a ocorrência por dois 
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mecanismos: o tropismo dos neurônios, com envolvimento de neurônios motores periféricos e 

centrais ou uma relação com distúrbios vasculares (VAN DER LINDEN, 2016b). 

No Estado de Sergipe foram descritas as características clínicas de recém-nascidos 

com microcefalia, de mães com relato de sinais e sintomas compatíveis com a infecção pelo 

ZIKV na gestação (93%), sendo 53,5% no primeiro trimestre da gestação com prurido, 

artralgia e cefaléia. Na US transfontanela foi observado agenesia de corpo caloso (60,4%), 

lisencefalia (27,9%), ausência de linha média (23.3%) e ventriculomegalia (18,6%) 

(CABRAL; et al; 2017)  

Em Pernambuco, um estudo descreveu as características de 104 crianças nascidas 

com microcefalia e outras anormalidades do SNC, compatível com infecção intrauterina. 

Após excluírem causas infecciosas conhecidas (dengue, toxoplasmose, rubéola, 

citomegalovírus, vírus herpes simples, sífilis), os autores investigaram as mães e identificaram 

que mais da metade relataram erupções cutâneas durante a gestação, porém o teste para o 

ZIKV não estava disponível no momento do estudo. Das crianças que realizaram TCC e/ou 

ressonância magnética (58), todas apresentaram anormalidades, incluindo calcificações (93%) 

principalmente na junção cortical/subcortical, mas também em região periventricular, 

gânglios basais, tálamo, mesencéfalo e cerebelo; malformações no desenvolvimento cortical 

(69%), ventriculomegalia (66%) e atrofia cereberal (24%) (GROUP; 2016). 

O ZIKV não provoca somente microcefalia, mas também várias alterações 

congênitas do SNC a depender do período da gravidez em que ocorreu a infecção 

(ZORZETTO; ANDRADE, 2016). 

Em São Luís/MA, SILVA et al., 2016 analisaram os dados de 48 crianças, 

atendidas em serviço especializado: 73,9% das mães apresentaram sinais clínicos de doença 

exantemática aguda, principalmente durante o primeiro trimestre de gestação; 64,5% 

nasceram com microcefalia; 95,8% tinham alterações do SNC; seis crianças não nasceram 

com microcefalia, mas apresentavam outras alterações do SNC. Nessa mesma pesquisa, foram 

evidenciadas outras alterações como a irritabilidade (85,4%), que foi o sintoma mais descrito 

dentre as crianças, seguido de síndrome piramidal/extrapiramidal (56,3%), convulsões 

epilépticas (50%), disfagia (14,6%), pé torto (10,4%) e um RN (2,1%) apresentava fenda 

labial/fenda palatina. De forma geral, os bebês foram difíceis de se acalmar, mesmo quando 

alimentados. Dos 27 bebês submetidos à eletroencefalografia, 48,1% tinham atividade 

cerebral anormal sem descargas epileptiformes, 29,6% tinham descargas focais e 22,2% 

apresentaram descargas epileptiformes multifocais. Todos os bebês apresentaram alterações 
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na TCC, sendo as mais comuns: calcificações cerebrais (91,7%), malformações corticais 

(87,5%) e ventriculomegalia secundária (77,1%).  

Um estudo da Rede Zika na Universidade de São Paulo, por meio de 

experimentos em camundongos, mostrou que o ZIKV é capaz de atravessar a barreira 

placentária, infectar e matar as células que dariam origem ao cérebro dos animais em 

gestação, comprovando assim a relação causal entre o ZIKV com a microcefalia e outras 

alterações congênitas do SNC (TOLEDO et al., 2016).  

Porém, é inquestionável que a microcefalia congênita é o achado mais evidente 

após o nascimento para o reconhecimento da SCVZ, porque na maioria das vezes os outros 

achados, como os de imagem, são descobertos posteriormente ao nascimento. Os achados por 

neuroimagem incluem calcificações corticais, subcorticais, padrão simplificado de giro, 

malformações corticais, alterações migratórias, hipoplasia do tronco cerebral, cerebelo e 

ventriculomegalia (RASMUSSEN et al.;2016; MIRANDA-FILHO et al., 2016). 

Ainda não existe um padrão radiológico definitivo, todavia algumas 

caracteristicas são predominantes nesses recém-nascidos de mães que contrairam o ZIKV 

durante a gestação no início da gravidez. Após a análise de 13 recém-nascidos com 

microcefalia nascidos de mães que contrairam esta virose durante a gestação pode-se observar 

que todos apresentavam diminuição do volume do parênquima cerebral associado à 

lissencefalia, ventriculomegalia secundária à falta de tecido cerebral, calcificações grosseiras, 

desproporção craniofacial com microcefalia (crânio com sobreposição dos ossos 

principalmente nas regiões frontal e occiptal) e diminuição da substância branca juntamente 

com a hipoplasia do corpo caloso (CAVALHEIRO et al., 2016). 

Algumas alterações nas crianças com a SCVZ, são percebidas somente na 

primeira consulta com o pediatra, com investigação a clínica e de imagem, após o nascimento, 

como por exemplo: hidrocefalia, mal formação no desenvolvimento cortical, calcificações, 

volume cerebral reduzido, ventriculomegalias, postura anormal, atraso no desenvolvimento 

neurológico, epilepsia e disfagia. Estes achados só foram constatados após minunciosas 

avaliações neurológicas, ortopédicas, fonoaudiólogicas e através de exames - TCC sem 

contraste, ressonância magnética sem contraste, radiografia e eletroencefalograma (VAN 

DER LINDEN, 2016a). 

Percebe-se que as características clínicas dos recém-nascidos dessa síndrome são 

diferentes daqueles que nasceram com microcefalia devido a outras infecções, como por 

exemplo, a toxoplasmose, sífilis, varicela-zóster, parvovírus B19, rubéola, citomegalovírus e 
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herpes. As características, além de distintas, são mais graves (ARAGÃO et al., 2016; HAZIN; 

et al., 2016). 

No final do ano de 2015, foi publicada a “Avaliação Rápida de Risco da 

Microcefalia no Brasil potencialmente relacionada à epidemia do vírus Zika”, realizada pelo 

Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças - ECDC (BRASIL, 2016c). E em 2016 

foi implantado pelo MS o Protocolo de Vigilância e Resposta à Ocorrência de Microcefalia 

e/ou Alterações do Sistema Nervoso Central/ Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional - ESPII (BRASIL, 2016c) 

Devido à diversidade de achados nesses recém-nascidos, o MS para melhor 

compreender o comportamento desta síndrome, elaborou critérios diagnósticos para auxiliar 

na identificação, notificação e investigação do casos. Deverão ser notificados, quando 

identificada condição no pré-natal de feto com suspeita da síndrome congênita, todos os casos 

suspeitos da síndrome congênita (recém-nascidos com até 48h de vida, recém-nascidos ou 

criança após as primeiras 48h de vida), óbito suspeito de síndrome congênita (aborto 

espontâneo até a 22ª semana de gestação; óbito fetal; natimorto; e óbito neonatal precoce); e 

os fetos em risco de apresentar essa síndrome (gestante com exames laboratoriais positivos ou 

reagentes para STORCH+Zika) (BRASIL, 2017c). Durante o pré-natal de feto com suspeita 

de síndrome congênita, deve ser notificado o feto a partir da 8ª semana de gestação, que 

apresente alteração nos exames de imagem (calcificações cerebrais e alterações ventriculares), 

exames laboratoriais (fetos submetidos a cirurgia fetal para correções de malformações 

congênitas com resultado laboratorial positivo ou reagente para STORCH+Zika) e/ou 

positividade na avaliação clínica (BRASIL, 2017c). 

O recém-nascido com até 48h de vida, para ser notificado tem que apresentar um 

ou mais desses critérios: perímetro cefálico (PC) menor que -2 desvios-padrão para idade 

gestacional ao nascer e sexo, como critério antropométrico; na avaliação clínica apresentar 

desproporção craniofacial (macro ou microcrania em relação à face) e malformação articular 

dos membros (artrogripose); ou quando a gestante tiver alguma alteração no exame de USG 

(BRASIL, 2017c). 

Em RN ou criança após as primeiras 48h de vida, também deverá ser avaliado 

com base em critérios antropométricos e clínicos. Dentre os critérios antropométricos: pré-

termo (idade gestacional menor que 37 semanas) com PC menor que -2 desvios-padrão, 

segundo critérios da INTERGROWTH21th, de acordo com idade e sexo; RN a termo ou pós-

termo (idade gestacional igual ou maior que 37 semanas) com PC menor que -2 desvios-

padrão, segundo a tabela da OMS, de acordo com a idade e sexo. Nos critérios clínicos 
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quando observado: desproporção craniofacial, artrogripose, observação da persistência de 

duas ou mais manifestações neurológicas, visuais ou auditivas, quando não houver outra 

causa conhecida, independente do histórico materno; e quando não persistente são incluídas 

quando as mães durante a gestação, tiverem o histórico de suspeita ou confirmação de 

STORCH+Zika; e alteração do desenvolvimento/crescimento, sem causa definida, 

independente do histórico clínico de infecção na gestação (BRASIL, 2017c). 

Também é obrigatória a notificação dos RN que evoluíram a óbito com suspeita 

da síndrome congênita. Quando o aborto for espontâneo até 22ª semana de gestação, e a 

gestante apresentou um ou mais dessas alterações: exantema e/ou febre sem causa definida, 

STORCH+Zika positivo durante a gestação (ou até 48h após o abortamento), ou com US 

apresentando alterações prévias (BRASIL, 2017c). 

O óbito fetal (atestado o óbito antes da expulsão ou da extração completa do corpo 

da mãe) ou natimorto (óbito atestado após separação da mãe) devem ser notificados, baseados 

em critérios antropométrico (PC menor ou igual a -2 desvios-padrão para idade gestacional e 

sexo baseado nos critérios da INTERGROWTH21th , mensurado logo após o parto ou obtido 

durante a gestação); critério clínico (apresentando desproporção craniofacial, artrogripose, 

exantema e/ou febre sem causa definida durante a gestação); e critério laboratorial (gestante 

ou dentro das primeiras 48h após o parto, com positividade para STORCH+Zika). Quando 

ocorrer o óbito neonatal precoce (ocorrido até o 7º dia de vida), deve ser notificado quando hà 

relato de exantema e/ou febre sem causa definida durante a gestação ou gestante (ou até 48h 

após o parto) reagente para STORCH+Zika (BRASIL, 2017c). 

As notificações são para controle do quantitativo de crianças acometidas e 

principalmente monitoramento. Por isso que este deve ser iniciado ainda durante a gestação, 

posterior à confirmação da infecção pelo ZIKV na gestante e a continuação até, no mínimo, 

três anos de vida. Nesse período caso o feto, RN ou criança apresente alguma alteração que se 

enquadre nas definições de caso vigente, ele deverá ser notificado novamente, passando a ser 

considerado como caso suspeito de síndrome congênita. 

Existem várias ferramentas em que deve ser realizada a notificação dependendo 

do período em que foi identificado. O RESP (pré-natal, ao nascer e na puericultura), SINASC 

(ao nascer), Sistema de Informações sobre mortalidade - SIM (ao nascer - natimorto e óbito e 

na puericultura - óbito) e Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN (Pré-

natal, ao nascer e na puericultura) (BRASIL, 2017c). 
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Não há cura para essa SCVZ e não é possível estabelecer prognóstico único, uma 

vez que as disfunções são dependentes da gravidade da lesão, dos sinais clínicos presentes e 

dos sistemas comprometidos (CUNHA et al., 2016). 

Elas deverão se comportar como crianças com paralisia cerebral e precisam ser 

assistidas por equipe multidisciplinar, que terão como principal papel: auxiliar a criança em 

seu desenvolvimento e fornecer a atenção necessária para detecção de possíveis alterações 

precoces no desenvolvimento neuropsicomotor (BRASIL, 2016c). Pela gravidade dos casos 

essas crianças acometidas pela SCVZ, devem ser assistidas por equipe multidisciplinar 

(pediatra, neuropediatra, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo) para a 

estimulação precoce. Conforme a evolução, é primordial avaliações pediátricas mensais e 

neurológicas trimestrais, sendo essencial reavaliações oftalmológicas e auditivas semestrais. 

Diante do impacto familiar é importante o acompanhamento com o psicólogo e assistente 

social para os responsáveis (EICKMANN, et al; 2016). 
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4 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

4.1 Delineamento do estudo 

 

Trata-se de um estudo transversal, baseado em dados de nascimento da coorte 

BRISA (Estudos de Coortes Brasileiras em Ribeirão Preto e São Luís) em 2010 e coleta de 

dados em 2016. Foram utilizados dados das mesmas maternidades nos dois momentos da 

pesquisa. 

A metodologia da coorte de nascimento BRISA está descrita em publicação 

específica (SILVA, et al, 2018). 

Em Ribeirão Preto a coleta foi de agosto a dezembro de 2016, foram selecionados 

para o nosso estudo as mesmas maternidades do BRISA. Em São Luís foram coletados dados 

de nascimentos de maio a setembro, no município de São Luís em quatro maternidades, que 

possuem maior volume de nascimentos por ano e que equivalem a 79,13% do total dos 

nascimentos.  

 

 

4.2 População e amostra do estudo   

 

Na amostra do estudo da coorte de nascimentos BRISA, foram incluídos todos os 

recém-nascidos de parto hospitalar, de mães residentes nos municípios de Ribeirão Preto e 

São Luís, no período de janeiro a dezembro de 2010. Os nascidos domiciliares representaram 

menos de 2% de todos os partos para as duas cidades. Em Ribeirão Preto, foram incluídos 

todos os partos hospitalares (98% dos partos), totalizando a amostra inicial de 7.117 recém-

nascidos. As perdas por recusa ou alta precoce somaram 3.8% (SILVA et al., 2015). Após as 

exclusões (Figura 1), foi obtida uma amostra de 6.725 casos para a análise. Em São Luís, a 

amostra foi aleatória, sistemática, com um em cada três partos hospitalares, e estratificada, 

proporcional para cada hospital. A amostra inicial incluiu 3.131 nascimentos hospitalares. As 

perdas por recusa ou alta precoce totalizaram 4,6% (SILVA et al., 2015). Após as exclusões 

(Figura 1), foi obtida uma amostra de 2.571 casos para a análise.  

Em 2016 na cidade de Ribeirão Preto, foram incluídos na amostra inicial todos os 

nascidos vivos, com mais de 500 g ou 20 semanas de idade gestacional, totalizando 4.392. 

Depois das exclusões, foi obtida uma amostra de 2.698 casos para a análise. Neste mesmo ano 

em São Luís, foram incluídos na amostra inicial todos os nascidos vivos, nas quatro 
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maternidades, com mais de 500 g ou 20 semanas de idade gestacional, totalizando 4.510. 

Foram feitas as exclusões necessárias (Figura 1), obtendo ao final uma amostra de 4.125 casos 

para a análise.  

Foi necessária a exclusão dos recém-nascidos cuja a idade gestacional foi menor 

que 24 semanas e maior ou igual a 43 semanas, porque não estava disponível critérios 

específicos para estas idades gestacionais pela INTERGROWTH21th (VILLAR et al., 2014). 

As exlusões estão ilustradas por um fluxograma na Figura 1. 

 

4.3 Procedimentos de coleta de dados  

 

A coleta de dados das coortes de nascimento BRISA, em ambas cidades, foi 

realizada de janeiro a dezembro de 2010, por equipe treinada e padronizada. Diariamente 

foram realizadas entrevistas com as puérperas nas primeiras 48h após o nascimento e os dados 

foram complementados com informações do prontuário da mãe e da criança. O cadastramento 

dos nascimentos foi feito por ordem de ocorrência (SILVA et al., 2015). 

Em 2016 nas duas cidades, os dados foram coletados a partir do livro de registro 

de nascimentos das salas de parto das maternidades, por equipe devidamente treinada. Os 

hospitais tinham equipe de pediatras e a equipe de enfermagem nas salas de parto que 

realizaram e anotaram as medidas antropométricas.  

O livro de registro foi preenchido pelo (a) pediatra da sala de parto e as medidas 

antropométricas, foram aferidas pelo (a) técnico (a) de enfermagem. Não houve interferência 

da equipe de pesquisa nas práticas de rotina das maternidades. 

  

4.4 Instrumentos de coleta de dados 

 

Na coorte BRISA em São Luís e Ribeirão Preto, foram aplicados dois 

questionários padronizados no momento do nascimento: questionário do nascimento para o 

RN (ANEXO B) e questionário do nascimento para mãe (ANEXO C), ambos divididos em 

blocos de perguntas e respondidos pela mãe. Para este estudo utilizaram-se dados dos blocos 

de identificação e antropometria do questionário do nascimento para o RN e a idade 

gestacional do questionário do nascimento para a mãe. 

Para a coleta de dados em 2016, nas duas cidades, foi utilizada uma ficha de 

extração de dados do livro da sala de parto com as variáveis de interesse (ANEXO F). A 

coleta nas maternidades foi realizada diariamente e estas informações da ficha repassadas para 
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uma planilha no Excel e para posterior análise estatística. Nos casos de dados faltantes foi 

realizada uma segunda visita as maternidades para confirmar os dados em prontuário. Em 

Ribeirão Preto, nos casos de dados não preenchidos, as informações foram buscadas em outra 

fonte como no Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) ou dados do 

prontuário da puérpera através da ficha de extração de dados do prontuário (ANEXO G). 

 

4.5 Variáveis utilizadas 

 

As variáveis incluídas no estudo em 2010 e 2016 foram: idade gestacional em 

semanas calculada pela data da última menstruação (DUM) ou pela USG, sexo do RN, peso, 

comprimento e PC ao nascimento. 

 

4.6 Análise estatística e processamento dos dados 

 

Os dados foram analisados no programa STATA®14. As variáveis quantitativas 

categóricas foram apresentadas por frequências e porcentagens. A normalidade das variáveis 

numéricas foi verificada pelo teste Shapiro Wilk, análise de Boxplot e histogramas. Como 

todas as variáveis tiveram distribuição normal, foram apresentadas em média e desvio padrão 

(média±DP). Para comparar as prevalências de microcefalia no ano de 2010 e 2016 foi 

utilizado o teste Qui-quadrado para amostras independentes.  

A microcefalia foi classificada de acordo com dois critérios: nos padrões da 

INTERGROWTH 21th (VILLAR et al., 2014) e do MS (BRASIL, 2016c). Microcefalia foi 

definida de acordo com o PC menor que -2 DP abaixo da média da idade gestacional (entre 24 

e 43 semanas) e baseado no sexo. A microcefalia grave foi definida como PC menor que -3DP 

abaixo da média segundo critérios do INTERGROWTH 21th. 

De acordo com os critérios do MS a microcefalia para pré-termos foi definida 

levando em consideração os padrões da INTERGROWTH 21th. Para crianças a termo, a 

microcefalia foi considerada menor ou igual a 31,5 cm para o sexo feminino e menor ou igual 

a 31,9 cm para o sexo masculino (BRASIL, 2016c), valores que correspondem a menor que -

2DP por sexo nos padrões de crescimento da OMS (WHO, 2007). Para microcefalia grave foi 

adotado para crianças a termo o valor menor ou igual a 30,3 cm para o sexo feminino e menor 

ou igual a 30,7 cm para o sexo masculino, valores que correspondem a menor que -3DP para 

cada sexo para os padrões da OMS (WHO, 2007). 
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A medida de proporcionalidade entre o PC e o z-score do comprimento ou peso 

foi calculada para avaliar se o crescimento da cabeça não acompanhou o crescimento 

somático. A microcefalia foi considerada desproporcional se o PC fosse menor que -2DP da 

média para a idade gestacional e sexo, mas o comprimento ou o peso ao nascimento não eram 

menor que -2DP da média; ou proporcional se o PC, comprimento e peso ao nascer eram 

todos menores que - 2DP da média para a idade gestacional e sexo (LEVITON et al., 2002). 

Para o cálculo das estimativas do número de casos esperados de microcefalia e 

microcefalia grave, utilizou-se a seguinte fórmula: prevalência do número de casos vezes o 

número de nascidos vivos nos respectivos anos (notificados pelo SINASC)/100. O número de 

nascidos vivos em 2010 foi de 8.141 em Ribeirão Preto e 17.295 em São Luis; em 2016 foram 

11.913 nascidos em Ribeirão Preto e 15.924 em São Luís.  

Para comparar as prevalências de microcefalia proporcional e desproporcional 

entre o ano de 2010 e 2016 foi utilizado o teste Qui-quadrado para amostras independentes. 

Para todas as análises foi considerado nível de significância de 5%. 

 

4.7 Aspectos éticos 

 

Esta pesquisa trabalhou com bancos de dados provenientes de duas pesquisas. O 

primeiro banco do BRISA (Estudos de Coorte Brasileiras em Ribeirão Preto e São Luís) que 

obedeceu à Resolução n. 196/96 do Conselho Nacional de Saúde do Brasil e suas normas 

complementares. As mães que concordaram em participar do estudo BRISA assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (ANEXO A). O projeto e o formulário 

de consentimento informado foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário UFMA (nº 4.771/2008-30) (ANEXO D), do Hospital das Clínicas da Faculdade 

de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (nº 4.116/2008). 

O segundo banco de dados foi proveniente da pesquisa intitulada “Síndrome 

congênita pelo vírus Zika, soroprevalência e análise espacial e temporal de vírus Zika e 

Chikungunya no Maranhão”, que atendeu aos critérios da Resolução número 466, de 12 de 

dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde e suas complementares, e também foi 

aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário da UFMA (nº 

2111.125) (ANEXO E). 
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5 RESULTADOS 
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MICROCEFALIA EM RECÉM-NASCIDOS: ANTES E APÓS EPIDEMIA PELO 
VÍRUS ZIKA 

 

RESUMO 

Introdução: Em 2015, no Brasil, houve um súbito aumento dos casos de microcefalia, 
acompanhada de graves alterações neurológicas, motoras e cognitivas, os quais foram 
relacionados à infecção pelo vírus Zika em gestantes. Objetivo: Analisar como a prevalência 
de microcefalia, microcefalia grave e microcefalia desproporcional, em relação ao 
comprimento e peso, se comportou antes e após o pico da epidemia pelo vírus Zika. 
Métodologia: foram realizados dois estudos transversais, com dados coletados em 2010 e 
2016 em maternidades dos municípios de Ribeirão Preto/SP e em São Luís/MA. As variáveis 
utilizadas foram: sexo, perímetro cefálico, peso, comprimento dos recém-nascidos e a idade 
gestacional ao nascimento. Na análise estatística utilizou-se o programa STATA®14; 
comparou-se as proporções com o teste Qui-quadrado para amostras independentes. 
Resultados: nas duas cidades o número esperado de casos de microcefalia ao nascimento foi 
maior que o número total de casos ocorridos. A prevalência de microcefalia e de microcefalia 
grave foi maior antes da epidemia (2010), comparado com 2016 e dentre esses recém-
nascidos a maior prevalência foi da microcefalia desproporcional em relação ao crescimento 
somático, nas duas cidades nos períodos estudados.  
Palavras-chave: Microcefalia, Zika vírus, Anomalias Congênitas, Recém-nascido. 

 

 

ABSTRACT 

Introduction: In 2015, in Brazil, there was a sudden increase in cases of microcephaly, 
accompanied by severe neurological, motor and cognitive alterations, which were related to 
Zika virus infection in pregnant women. Objective: To analyze how the prevalence of 
microcephaly, severe microcephaly and disproportionate microcephaly, in relation to length 
and weight, behaved before and after the peak of the Zika virus epidemic. Methods: Two 
cross - sectional studies were carried out, with data collected in 2010 and 2016 in maternity 
hospitals of Ribeirão Preto / SP and São Luís / MA. The variables used were: gender, cephalic 
perimeter, weight, newborn length and gestational age at birth. Statistical analysis was 
performed using the STATA®14 program; The proportions were compared with the Chi-
square test for independent samples. Results: in both cities the expected number of cases of 
microcephaly at birth was greater than the total number of cases occurred. The prevalence of 
microcephaly and severe microcephaly was higher before the epidemic (2010), compared to 
2016, and among those newborns, the highest prevalence was of disproportionate 
microcephaly in relation to somatic growth in the two cities in the studied periods. 
Key words: Microcephaly, Zika virus, Congenital abnormalities, Newborn. 
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INTRODUÇÃO 

 

A microcefalia é um achado clínico em que o cérebro não se desenvolve 

adequadamente em relação a idade e sexo, estando associada a malformações estruturais do 

cérebro ou a outras causas1. O Ministério da Saúde (MS), atualmente, define microcefalia 

como um perímetro cefálico igual ou inferior a 30,54 cm para o sexo masculino e 30,24 cm 

para o feminino, conforme os parâmetros do INTERGROWTH21th 2. 

A média anual de casos de microcefalia ao nascimento apresentou uma 

estabilidade, de 2000 a 2014, com 164 casos no Brasil. Entretanto, a partir de outubro de 

2015, observou-se um aumento inesperado de casos, com 1.608 casos registrados de 

microcefalia (54,6 casos por 100 mil nascidos vivos) e destes, 71% eram filhos de mães 

residentes na região Nordeste do país 3. Em novembro de 2015 o MS declarou este aumento 

súbito como uma Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIN 4. 

Este aumento foi atribuído à exposição intrauterina ao vírus Zika 5,6. É provável 

que este vírus circula desde de dezembro de 2013, no Brasil 7, porém, sendo confundido, pela 

sua similaridade de sinais e sintomas, com outras arboviroses aqui preexistentes e bem 

adaptadas como: dengue e chikungunya; dificultando assim a identificação desse novo vírus 

circulante 8. 

Após o persistente aumento das notificações dos casos de microcefalia, em 

fevereiro de 2016, foi declarado pelo Comitê de Emergência de Saúde Pública da 

Organização Mundial de Saúde (OMS), essa situação como Emergência de Saúde Pública de 

Importância Internacional – ESPII 9. Nesse mesmo ano foi confirmada a existência da relação 

causal entre a exposição intrauterina deste vírus com a microcefalia ao nascer 10. 

Esses recém-nascidos com microcefalia possuem uma série de alterações 

congênitas, como por exemplo: desproporção craniofacial, espasticidade, convulsões, 
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irritabilidade, disfunção do tronco encefálico, anormalidades auditivas e oculares, problemas 

de deglutição, contraturas de membros e anomalias cerebrais detectadas por neuroimagem 

11,12,13,14.  

Desde novembro 2015 até julho de 2017, foram notificados no Registro de 

Eventos em Saúde Pública (RESP - microcefalia), 14.258 casos suspeitos de alterações no 

crescimento e desenvolvimento possivelmente relacionado à infecção pelo vírus Zika e outras 

etiologias infecciosas, desses casos 3.063 (21,5%) permaneciam em investigação, 2.869 

(20,1%) foram confirmados e 170 (1,2%) foram classificados como prováveis para infecção 

congênita durante a gestação. Entre os casos confirmados, 1.541 (61,6%) receberam cuidados 

na puericultura, 978 (39,1%) permanecem com estimulação precoce e 1.593 (63,7/5) sendo 

atendido em serviços de atenção especializada (BRASIL, 2017a).Diante desse contexto, com 

uma nova epidemia, que ocasionou mudanças significativas, na incidência e prevalência de 

microcefalia, analisou-se como a prevalência de microcefalia e de microcefalia grave em 

recém-nascidos se comportou antes e após a epidemia pelo vírus Zika em São Luís e Ribeirão 

Preto. Analisou-se ainda dentre essas crianças com microcefalia quantas possuíam 

microcefalia desproporcional em relação ao crescimento somático e comparou-se o número de 

casos de microcefalia e microcefalia grave esperados com os ocorridos. 

 

MÉTODOS 

 

Delineamento do estudo 

 

Trata-se de um estudo transversal, baseado em dados de nascimento da coorte 

BRISA (Estudos de Coortes Brasileiras em Ribeirão Preto e São Luís) em 2010 e coleta de 
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dados em 2016. Foram utilizados dados das mesmas maternidades nos dois momentos da 

pesquisa. 

A metodologia da coorte de nascimento BRISA está descrita em publicação 

específica (SILVA, et al, 2018). 

Em Ribeirão Preto a coleta foi de agosto a dezembro de 2016, foram selecionados 

para o nosso estudo as mesmas maternidades do BRISA. Em São Luís foram coletados dados 

de nascimentos de maio a setembro, no município de São Luís em quatro maternidades, que 

possuem maior volume de nascimentos por ano e que equivalem a 79,13% do total dos 

nascimentos.  

 

População e amostra do estudo   

 

Na amostra do estudo da coorte de nascimentos BRISA, foram incluídos todos os 

recém-nascidos de parto hospitalar, de mães residentes nos municípios de Ribeirão Preto e 

São Luís, no período de janeiro a dezembro de 2010. Em Ribeirão Preto, foram incluídos 

todos os partos hospitalares (98% dos partos), totalizando a amostra inicial de 7.798 recém-

nascidos. As perdas por recusa ou alta precoce somaram 3,8% 15. Após as exclusões, foi 

obtida uma amostra de 7.376 casos para a análise (Figura 1). Em São Luís, a amostra foi 

aleatória, sistemática, com um em cada três partos hospitalares, e estratificada, proporcional 

para cada hospital. A amostra inicial incluiu 5.236 nascimentos hospitalares. As perdas por 

recusa ou alta precoce totalizaram 4,6% 15. Após as exclusões, foi obtida uma amostra de 

4.220 casos para a análise (Figura 1).  

Em 2016 na cidade de Ribeirão Preto, foram incluídos na amostra inicial todos os 

nascidos vivos, com mais de 500 g ou 20 semanas de idade gestacional, totalizando 5.236. 

Depois das exclusões, foi obtida uma amostra de 4.220 casos para a análise (Figura 1). Neste 
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mesmo ano em São Luís, foram incluídos na amostra inicial todos os nascidos vivos, com 

mais de 500 g ou 20 semanas de idade gestacional, totalizando 4.510. Após as exclusões 

necessárias, obteve-se uma amostra final de 4.125 casos para a análise. Foi necessária a 

exclusão dos recém-nascidos cuja a idade gestacional foi menor que 24 semanas e maior ou 

igual a 43 semanas, porque não estava disponível critérios específicos para estas idades 

gestacionais pela INTERGROWTH21th 16. 

 

Procedimentos de coleta de dados  

 

A coleta de dados das coortes de nascimento BRISA, em ambas as cidades, foi 

realizada, de janeiro a dezembro de 2010, conforme descrito anteriormente15. 

Em 2016 nas duas cidades, os dados foram coletados a partir do livro de registro 

de nascimentos das salas de parto das maternidades, por equipes devidamente treinadas. Os 

hospitais tinham equipe de pediatras e a equipes de enfermagem nas salas de parto que 

realizaram e anotaram as medidas antropométricas.  

O livro de registro foi preenchido pelo (a) pediatra da sala de parto e as medidas 

antropométricas, foram aferidas pelo (a) técnico (a) de enfermagem. Não houve interferência 

da equipe de pesquisa nas práticas de rotina das maternidades. 

 

Instrumentos de coleta de dados 

 

Na coorte BRISA em Ribeirão Preto e em São Luís, foi utilizado dados dos blocos 

de identificação e antropometria do questionário do nascimento para o RN e a idade 

gestacional do questionário do nascimento para a mãe 15. 
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Para a coleta de dados em 2016, nas duas cidades, foi utilizada uma ficha de 

extração de dados do livro da sala de parto com as variáveis de interesse. Nos casos de dados 

faltantes foi realizada uma segunda visita as maternidades para confirmar os dados em 

prontuário. Em Ribeirão Preto, nos casos de dados não preenchidos, as informações foram 

buscadas em outra fonte como no Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) ou 

dados do prontuário da puérpera através da ficha de extração de dados do prontuário. 

 

Variáveis utilizadas 

 

As variáveis coletadas para o estudo em 2010 e 2016 foram: idade gestacional em 

semanas calculada pela data da última menstruação (DUM) ou pela USG, sexo do recém-

nascido, peso, comprimento e PC ao nascimento.  

A microcefalia foi classificada segundo o INTERGROWTH 21th 16. Microcefalia 

foi definida de acordo com o PC menor que -2 desvios padrão (DP) abaixo da média da idade 

gestacional (de 24 a 43 semanas) e baseado no sexo. A microcefalia grave foi definida como 

PC menor que -3DP abaixo da média segundo critérios do INTERGROWTH 21th 15. De 

acordo com os critérios do MS a microcefalia para pré-termos infantis foi definida levando 

em consideração os padrões da INTERGROWTH 21th. 

A medida de proporcionalidade entre o PC e o z-score do comprimento ou peso 

foi calculada para descobrir se o crescimento da cabeça não acompanhou o crescimento 

somático. A microcefalia foi considerada desproporcional se o PC fosse menor que -2DP da 

média para a idade gestacional e sexo, mas o comprimento ou o peso ao nascimento não eram 

menor que -2DP da média; ou proporcional se o PC, comprimento e peso ao nascer eram 

todos menores que - 2DP da média para a idade gestacional e sexo 17. 
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Análise estatística e processamento dos dados 

 

Os dados foram analisados no programa STATA® 14. As variáveis categóricas 

foram apresentadas por frequências e porcentagens. A normalidade das variáveis numéricas 

foi verificada pelo teste Shapiro Wilk, análise de Boxplot e histogramas. Como todas as 

variáveis tiveram distribuição normal, foram apresentadas em média e desvio padrão (média ± 

DP). Para comparar as prevalências de microcefalia no ano de 2010 e 2016 foi utilizado o 

teste Qui-quadrado para amostras independentes.  

Para o cálculo das estimativas do número de casos esperados de microcefalia e 

microcefalia grave, utilizou-se a seguinte fórmula: prevalência do número de casos vezes o 

número de nascidos vivos nos respectivos anos (notificados pelo SINASC)/100. O número de 

nascidos vivos em 2010 foi de 8.141 em Ribeirão Preto e 17.295 em São Luis, em 2016 foram 

11.913 nascidos em Ribeirão Preto e 15.924 em São Luís.  

Para comparar as prevalências de microcefalia proporcional e desproporcional 

entre o ano de 2010 e 2016 foi utilizado o teste Qui-quadrado para amostras independentes. 

Para todas as análises foi considerado nível de significância de 5%. 

 

Aspectos éticos 

 

Esta pesquisa trabalha com bancos de dados provenientes de duas pesquisas. O 

primeiro banco do BRISA (Estudos de Coorte Brasileiras em Ribeirão Preto e São Luís) que 

obedeceu à Resolução n. 196/96 do Conselho Nacional de Saúde do Brasil e suas normas 

complementares. As mães que concordaram em participar do estudo BRISA assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). O projeto e o formulário de 

consentimento informado foram aprovados pelo Comitê  de Ética em Pesquisa do Hospital 
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Universitário UFMA (nº 4771 / 2008-30), do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 

de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (parecer nº 4116 / 2008). 

O segundo banco de dados foi proveniente da pesquisa intitulada “Síndrome 

Congênita pelo vírus Zika, soroprevalência e análise espacial e temporal de vírus Zika e 

Chikungunya no Maranhão”, que atendeu aos critérios da Resolução número 466, de 12 de 

dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde e suas complementares, e também foi 

aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário da Universidade 

Federal do Maranhão (parecer nº 2111.125). 

 

RESULTADOS 

O total de recém-nascidos no primeiro ano da pesquisa (2010) em Ribeirão Preto 

foi de 7.376 e em São Luís 4.220. Em 2016, foi de 3.225 e 4.125 recém-nascidos em Ribeirão 

Preto e São Luís, respectivamente (Figura 1). 

A distribuição dos recém-nascidos por sexo e por peso, assim como a média ± DP 

do comprimento e da IG em ambas as cidades são apresentados na Tabela 1. 

Utilizando-se os critérios do Ministério da Saúde, em Ribeirão Preto a prevalência 

de recém-nascidos com microcefalia ao nascimento foi de 3,15% em 2010 e 1,67% em 2016; 

a prevalência de microcefalia grave foi 0,75% em 2010 e 0,43% em 2016. Enquanto na cidade 

de São Luís, em 2010, 4,12% nasceram com microcefalia e 0,78% com microcefalia grave; 

em 2016 a prevalência de microcefalia caiu para 1,65% e a de microcefalia grave para 0,32% 

(Tabela 2). 

Utilizando-se os critérios da INTERGROWTH-21th a prevalência de microcefalia 

e de microcefalia grave foi maior em 2010 do que em 2016, tanto em Ribeirão Preto quanto 

em São Luís. A queda da prevalência de microcefalia foi mais expressiva em São Luís 

(Tabela 2). 
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Quando comparamos os dois critérios utilizados para classificar a microcefalia e 

microcefalia grave observamos que pelo critério do Ministério da Saúde foi identificado um 

maior número de casos, nos dois momentos da pesquisa e nas duas cidades (Tabela 2). 

Quanto aos recém-nascidos com microcefalia, no ano de 2010, 1,57% 

apresentaram microcefalia desproporcional em relação ao comprimento e 1,80% em relação 

ao peso na cidade de Ribeirão Preto. No mesmo ano, em São Luís, esses valores foram mais 

elevados, 2,73% nasceram com microcefalia desproporcional em relação ao comprimento e 

2,94% em relação ao peso. Nas duas cidades em 2016, houve uma diminuição do número dos 

recém-nascidos com microcefalia desproporcional em relação ao comprimento e ao peso 

(Tabela 3). 

O número de casos esperados de microcefalia e microcefalia grave, segundo os 

critérios do INTERGROWTH21th foi maior que o número de casos ocorridos em ambas as 

cidades e nos dois momentos da pesquisa (Tabela 4).  

 

DISCUSSÃO 

 

O número de nascimentos em 2010 foi maior em Ribeirão Preto, cidade mais 

desenvolvida e localizada na região Sudeste; o inverso ocorreu em 2016 quando houve mais 

nascimentos em São Luís, cidade menos desenvolvida e localizada na região Nordeste. A 

prevalência de microcefalia em recém-nascidos, segundo critérios do INTERGROWTH21th e 

do MS, foi maior em São Luís em 2010, diferença estatisticamente significante (p-valor 

<0,001). Em 2010 as regiões Nordeste e Sudeste apresentaram maior frequência absoluta de 

microcefalia em nascidos vivos 3. Naquele ano, um estudo sobre a microcefalia ao nascimento 

foi descrito nestas duas cidades como endêmica. Esses casos foram associados a variáveis 

intimamente relacionadas à pobreza (baixa escolaridade materna, vivendo em união 
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consensual ou sem companheiro, tabagismo materno durante a gravidez, primiparidade, parto 

vaginal e aumento de peso durante a gravidez) ou outras infecções congênitas não 

diagnosticadas, já que o vírus Zika não circulava no país 15 . 

A prevalência de microcefalia diminuiu em 2016 comparada a 2010 (Figura 2), 

esperava-se que esta aumentasse após a epidemia pelo vírus Zika, devido à relação causal 

comprovada da infecção pelo ZIKV em gestantes e microcefalia em recém-nascidos10. 

Entretanto, em 2016, a prevalência de microcefalia em recém-nascidos diminuiu para 0,93% 

em Ribeirão Preto e para 1,09% em São Luís, essas diferenças são estatisticamente 

significantes (p-valor <0.001).  

Isso pode estar relacionado ao fato do surto de microcefalia ao nascimento ter sido 

em 201518, com aumento súbito de notificações no mês de novembro, mas ocorreu posterior 

redução até o mês de abril de 2016, tendo uma estabilização no número mensal de 

notificações até o mês de agosto e em seguida um decréscimo significativo das notificações 19, 

mês do início da nossa coleta de dados nas duas cidades. Mesmo com a diminuição da 

incidência a região Nordeste continua com o maior número absoluto de casos, comparado 

com as demais 6. 

Outra possível justificativa para essa diminuição do número de casos é que em 

outubro de 2015 foi decretada Situação de Emergência em Saúde Pública Nacional (ESPIN) 

pelo MS, pelo número exorbitante de casos de microcefalia notificados. Pode ter havido uma 

tendência a priorizar a digitação de casos de microcefalia no SINASC em detrimento dos 

nascidos vivos com PC normal 3. 

Mesmo com o aumento do número de notificações em 2015, pela sensibilização 

dos profissionais da saúde e da vigilância epidemiológica (NASCIMENTO et al., 2016), o 

Estudo Latino Americano de Malformações Congênitas, estimou que 66% dos casos de 

microcefalia grave no nascimento no Brasil são subestimados 20. 
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Podemos também, inferir essa diminuição pelo aumento da imunidade da 

população ao vírus. A “imunidade de rebanho” trata-se da redução dos susceptíveis, o sistema 

imunológico gera anticorpos para matar o vírus após a primeira infecção, não podendo ser 

afetada outra vez pelo mesmo vírus. Logo a epidemia atinge um estágio em que há poucas 

pessoas que ainda podem ser infectadas e o número de casos passa a cair drasticamente 21.  

Outra possível justificativa é que em São Luís, segundo dados do SINASC, houve 

uma diminuição do número de nascidos vivos em 2016 (15.924) comparado ao ano de 2010 

(17.295). Este fato pode estar relacionado com a diminuição do número de recém-nascidos 

com microcefalia. Porém na cidade de Ribeirão Preto o número de nascidos vivos aumentou 

em 2016 (11.913), comparado a 2010 (8.141). 

Observa-se nesse estudo que a queda da prevalência de microcefalia e 

microcefalia grave, de 2010 para 2016, foi mais expressiva em São Luís, comparado a 

Ribeirão Preto. Esse resultado pode ter sido influenciado pelo direcionamento das campanhas 

do Ministério da Saúde, para a região Nordeste no final do ano de 2015. Pois em outubro de 

2015 (54,6 casos por 100 mil nascidos vivos), 71% das crianças com microcefalia eram filhos 

de mães residentes na região Nordeste do país e de acordo com dados do SINASC 3. 

Essas campanhas e ações do Ministério da Saúde foram voltadas para os 

profissionais de todos os níveis de atenção (primária, secundária e terciária), disponibilizando 

cursos gratuitos para atualização profissional sobre a infecção pelo vírus Zika e protocolos 

específicos que orientaram o planejamento das ações de saúde, melhorando assim a 

conscientização destes para trabalhar a prevenção da infecção em gestantes, orientação sexual 

para os casais, estimular à contracepção no período de epidemia, esclarecer sobre a 

importância de se iniciar o pré-natal tão logo a pessoa suspeite de uma possível gravidez e a  

melhoria do acesso ao teste rápido para diagnóstico de gravidez 22.  
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Analisamos dois critérios para classificar a microcefalia e a microcefalia grave, o 

INTERGROWTH21th e o do MS e percebemos que nos dois anos da pesquisa nas duas cidades 

o segundo critério adota medidas maiores do perímetro cefálico, identificando um maior 

número de recém-nascidos com microcefalia e microcefalia grave comparado ao critério do 

INTERGROWTH21th. Porém no final de 2016 a OMS recomendou que os países adotassem 

como referência para recém-nascidos, nas primeiras 24 a 48 horas de vida, os parâmetros do 

INTERGROWTH21TH para ambos os sexos 23. 

Tanto em Ribeirão Preto quanto em São Luís o número esperado de casos de 

microcefalia ao nascimento foi maior que o número total de casos ocorridos, segundo critérios 

do INTERGROWTH21th. Mas é interessante ressaltar que a microcefalia desproporcional em 

relação ao comprimento e ao peso foi mais prevalente, indicando que é uma microcefalia com 

perímetro cefálico ao nascimento inferior ao crescimento somático. Como a maioria dos 

recém-nascidos com o crescimento inferior do cérebro em relação ao crescimento somático, 

não consegue preservar o crescimento cerebral, as consequências futuras bem como a 

expectativa de vida tornam-se desconhecidas, sendo necessário acompanhamento 

especializado, gerando maiores custos para o tratamento 24.  

E mesmo que a epidemia do vírus Zika, já tenha atingido o seu pico, esta ainda 

deve seguir se propagando por pelo menos mais dois a três anos no Brasil e, 

consequentemente, deve haver novos casos de microcefalia 25. Há estimativas da diminuição 

do número de casos de infecções pelo vírus Zika no Nordeste e aumento em outras regiões 

brasileiras, onde boa parte da população ainda não está imunizada 26. 

Como pontos fortes do estudo destacamos que foi realizado em duas cidades 

localizadas em regiões brasileiras com realidades socioeconômicas contrastantes, que foram 

vastamente acometidas pela epidemia do vírus Zika e apresentaram números relevantes e 

preocupantes de registros do aumento de casos de crianças com microcefalia. Utilizamos nos 
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dois momentos do estudo, critérios padronizados para identificar a microcefalia com base no 

MS do Brasil e no estudo INTERGROWTH21th, podendo ser analisado o real comportamento 

da microcefalia, antes e após a epidemia pelo vírus Zika. Dentre as limitações ressalta-se que 

houve muitas exclusões por dados faltantes nos prontuários, amenizada pela procura em 

outras fontes de informações como o SINASC; e quantidade reduzida de variáveis 

relacionadas com a microcefalia, como ausência de variáveis sociodemográficas da mãe. 
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microcefalia e/ou alterações do sistema nervoso central (SNC). Brasília: Ministério da Saúde; 
2016. 
 
23 World Health Organization. Avaliação de bebês com microcefalia no contexto do vírus 
Zika: orientações provisórias. 30/08/2016. 2016. 
 
24 Cohen E, Baerts W, van Bel F. Brain-Sparing in Intrauterine Growth Restriction: 
Considerations for the Neonatologist. Neonatology. 2015; 108(4): 269-76. 
 
25 Ferguson NM, Cucunubá ZM, Dorigatti I, Nedjati-Gilani GL, Donnelly CA, Basáñez MG, 
et al. Countering the Zika epidemic in Latin America. Science. 2016; 353(6297): 353-354. 
 
26 Cunha RV, Geniole LAI, Brito CAA, França NS, Santos Neto OG, Nascimento DDG, et 

al. Zika: abordagem clínica na atenção básica [curso completo]. 2016. 
 
 
 
 
 



58 

 

ILUSTRAÇÕES 
 
             Ribeirão Preto                                     Ribeirão Preto                                    São Luís                                        São Luís 
                        A                                                           B                                                      C                                                     D 

                               

Figura 1: Fluxogramas amostrais das perdas nas amostras em Ribeirão Preto e São Luís, 2010 e 2016. A: Exclusões em Ribeirão Preto/2010; B: Exclusões em Ribeirão 
Preto/2016; C: Exclusões em São Luís/2010; D: Exclusões em São Luís/2016.



59 

 

Tabela 1. Caracterização da amostra dos recém-nascidos em Ribeirão Preto e São Luís, 2010 e 2016. 

Variáveis Ribeirão Preto São Luís 
2010* 2016 2010* 2016 

 n % n % n % n % 
Número de nascimentos 7.376 69,58 3.225 30,42 4.220 50,57 4.125 49,43 
Sexo 
Feminino 3.722 50,46 1.627 50,45 2.072 49,10 2.042 49,50 

Masculino 3.654 49,54 1.598 49,55 2.148 50,90 2.083 50,50 
Peso 
Peso Normal (≥2500) 6.739 91,36 2.948 91,41 3.871 91,73 3.693 89,53 

Baixo Peso (<2500) 637 8,64 277 8,59 349 8,27 432 10,47 
 média DP média DP média DP média DP 
Comprimento 48.33 2.55 48.29 3.53 48.64 2.76 48.16 3.01 
Idade gestacional 38.63 2.24 38.89 1.92 38.43 2.43 38.61 2.32 

n: frequência absoluta. %: frequência relativa; média; DP: desvio padrão 
*Fonte: Silva, et al, 2018 

 
Tabela 2: Distribuição de microcefalia e microcefalia grave segundo os critérios da INTERGROWTH 21th e Ministério da 
Saúde em Ribeirão Preto e São Luís, 2010 e 2016. 

Variáveis Ribeirão Preto São Luís 
2010* 2016 p-valor* 2010* 2016 p-valor* 

n % n %  n % n %  
Microcefalia 
Intergrowth 187 2,54 30 0,93 <0,001 148 3,51 45 1,09 <0,001 

MS 232 3,15 54 1,67 <0,001 174 4,12 68 1,65 <0,001 

Microcefalia grave 
Intergrowth 37 0,50 9 0,28 0,109 28 0,66 8 0,19 <0,001 

MS 55 0,75 14 0,43 0,066 33 0,78 13 0,32 0,004 

*Teste de Qui-quadrado; MS: Ministério da Saúde; p-valor significante menor 5%. 
*Fonte: Silva, et al, 2018 

 
Tabela 3: Distribuição de microcefalia proporcional e desproporcional em relação ao comprimento e ao peso em Ribeirão 
Preto e São Luís, 2010 e 2016. 

Variáveis Ribeirão Preto  São Luís  

2010 a* 2016 b p-
valor*

* 

2010 c* 2016 d p-
valor** n % n % n % n % 

Microcefalia proporcionalidade – comprimento <0,001  <0,001 
Sem microcefalia 7.155 97,51 3.194 99,13  4.063 96,51 4.045 98,90  

Microcefalia proporcional 68 0,93 11 0,34  32 0,76 19 0,46  

Microcefalia desproporcional 115 1,57 17 0,53  115 2,73 26 0,64  

Microcefalia proporcionalidade – peso <0,001  <0,001 

Sem microcefalia 7.189 97,46 3.195 99,07  4.072 96,49 4.079 98,91  

Microcefalia proporcional 54 0,73 10 0,31  24 0,57 14 0,34  

Microcefalia desproporcional 133 1,80 20 0,62  124 2,94 31 0,75  

**Teste de Qui quadrado 
*Fonte: Silva, et al, 2018 

a 38 recém-nascidos foram excluídos porque não foi mensurado o comprimento  
b 3 recém-nascidos foram excluídos porque não foi mensurado o comprimento 
c 10 recém-nascidos foram excluídos porque não foi mensurado o comprimento 
d 35 recém-nascidos foram excluídos porque não foi mensurado o comprimento e 1 por não ter sido mensurado o peso 
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Tabela 4: Casos de microcefalia e microcefalia grave esperados e ocorridos, segundo os critérios da INTERGROWTH 
21th, Ribeirão Preto e em São Luís - 2010 e 2016. 

Variáveis Ribeirão Preto São Luís 
2010* 2016 2010* 2016 

esperadoa ocorrido esperadob ocorrido esperadoc ocorrido esperadod ocorrido 

Microcefalia 
Intergrowth 207 187 111 30 607 148 173 43 

Microcefalia grave 
Intergrowth 41 37 33 9 114 28 30 8 

a Foram 8141 nascidos vivos em Ribeirão Preto, de acordo com o SINASC. 
b Foram 11913 nascidos vivos em Ribeirão Preto, de acordo com o SINASC. 
c Foram 17295 nascidos vivos em São Luís, de acordo com o SINASC 
d Foram 15924 nascidos vivos em São Luís, de acordo com o SINASC 
*Fonte: Silva, et al, 2018 
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6 CONCLUSÃO 

 

A prevalência de microcefalia e microcefalia grave ao nascer, segundo critérios do 

INTERGROWTH21th, em Ribeirão Preto e em São Luís, foi maior no primeiro ano da 

pesquisa (2010), comparado a 2016. Dentre os recém-nascidos com microcefalia, a 

prevalência de microcefalia desproporcional em relação ao peso e comprimento foi maior em 

2010 em relação a 2016, em Ribeirão Preto e em São Luís. A prevalência do número de casos 

ocorridos foi menor que a prevalência do número de casos esperados nas duas cidades do 

estudo e nos dois momentos. 
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ANEXO A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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ANEXO B - QUESTIONÁRIO DO NASCIMENTO – RECÉM-NASCIDO 
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ANEXO C - QUESTIONÁRIO DO NASCIMENTO – MÃE 
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ANEXO D: PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA/ BRISA 2010 
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ANEXO E: PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA/ 2016 
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ANEXO F – FICHA DE EXTRAÇÃO DE DADOS DO LIVRO DA SALA DE PARTO 
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ANEXO G - FICHA DE EXTRAÇÃO DE DADOS DE PRONTUÁRIOS 
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ANEXO H – NORMAS DA REVISTA “CIÊNCIAS E SAÚDE COLETIVA” 
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