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INTRODUÇÃO:

A microcefalia é um sinal de anormalidade do cérebro fetal em que o tamanho da cabeça é abaixo da média para sexo e 

idade(1). 

Em 2015 houve um aumento de 20 vezes na ocorrência de microcefalia neonatal em associação com infecções do vírus 

Zika (ZIKV) em mulheres grávidas na América Latina (2). 

A microcefalia pode ser acompanhada de epilepsia, paralisia cerebral, retardo no desenvolvimento cognitivo, motor e 

fala, além de problemas de visão e audição (3).

OBJETIVOS:

Descrever aspectos clínico-epidemiológicos de crianças com microcefalia e comparar as características das crianças 

com provável infecção congênita pelo ZIKV com as com microcefalia por outras causas.

MÉTODO: 

Estudo descritivo e transversal de revisão de prontuários. O projeto da pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética e 

Pesquisa (CAAE: 79512917.0.0000.0022).

RESULTADOS:

No período entre janeiro de 2016 e junho de 2017 foram admitidas 258 crianças com idade de até 3 anos e diagnóstico 

principal ou secundário de microcefalia. 39,1% tinham menos de 5 meses de idade, sendo aquelas com suspeita de Zika 

com as menores idades (p<0,001). Os meses de janeiro, março e abril houve um pico do número de admissões 

(p<0,001). 128 crianças foram do sexo feminino (49,6%) e 130 (50,4%) do sexo masculino. 

206 crianças realizaram tomografia computadorizada, em 70,9% haviam alterações. O ultrassom transfontanela foi 

realizado em 70 crianças e houve alteração em 56 (80%). A ressonância magnética foi descrita em 63 prontuários e em 

54 (85,71%) houve alterações. O videoeletroencefalograma apresentou alterações em 143 crianças (55,4%), porém 

aquelas com suspeita de Zika apresentaram 4,506 vezes mais chance de ter alteração quando comparadas a quem não 



teve (pYates =0,022). Foram citados comprometimento visual em 65 crianças (25,2%) e auditivo em 68 crianças 

(26,4%). 

A alteração de tônus está presente bilateralmente em 171 crianças (66,2%). Entre os paciente com suspeita de Zika, 

essa alteração estava presente em 86,8% (4,84 vezes maior quando comparado a quem não tem). Em 37 prontuários 

(14,34%) havia descrição de irritabilidade, havendo uma probabilidade 4,536 vezes superior naquelas crianças com 

suspeita de Zika em relação as demais (p<0,001).

CONCLUSÃO:

Houve um aumento das admissões de crianças com microcefalia no período analisado que correspondente ao surto de 

ZIKV na América Latina. As crianças com microcefalia de causa provável pelo Zika vírus foram admitidas mais 

precocemente e apresentaram maior probabilidade de alterações no tônus muscular, videoeletroencefalograma e 

presença de irritabilidade em comparação com as demais causas. 
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