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RESUMO 

 
 

INTRODUÇÃO: o vírus da Zika (ZIKV) é um emergente flavivírus transmitido pelo 

mosquito Aedes aegypti, seu principal vetor. Esse vírus foi isolado pela primeira vez no ano 

de 1947 na floresta de Zika em Uganda. Após essa descoberta, casos foram reportados em 

regiões do Caribe e nas Américas. Em outubro de 2015, houve um aumento inesperado no 

nascimento de crianças com microcefalia, o que aconteceu inicialmente em Pernambuco e 

posteriormente em outros estados da região Nordeste. Após esse evento, foi confirmada a 

relação causal entre a infecção por zika na gestação e a ocorrência de microcefalia. Além da 

microcefalia congênita há a possibilidade de bebês expostos ao zika nascer sem microcefalia e 

apresentar alterações neurológicas. Por isso, algumas crianças com a circunferência craniana 

normal, podem não ter sido diagnosticadas ao nascer e apresentar problemas no 

desenvolvimento neuropsicomotor tardiamente. OBJETIVO: avaliar o perfil antropométrico 

e os marcos de desenvolvimento de crianças que nasceram sem microcefalia cujas mães 

tiveram zika durante a gestação, em residentes da cidade de Fortaleza-Ceará, nos anos de 

2015 e 2016. MÉTODOS: estudo transversal descritivo, do tipo série de casos, no qual foi 

avaliado crianças cujas mães tiveram zika com confirmação laboratorial, nos anos de 2015 e 

2016, no Município de Fortaleza. Os dados foram coletados de janeiro a maio de 2018 após 

aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa. Inicialmente, foi realizada busca no Sistema de 

Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) para verificar a presença de malformações ao 

nascer. Em seguida, todos os bebês foram colocados na curva de INTERGROWTH-21st para 

verificar ausência de microcefalia. Para aquelas mães em que havia registro do número de 

telefone, a visita domiciliar foi previamente agendada. Realizada visita domiciliar para 

entrevista com a mãe e avaliação das crianças para verificar a antropometria e os marcos do 

desenvolvimento de acordo com o recomendado pelo Ministério da Saúde por meio da 

caderneta de saúde da criança. Durante a visita, as mães e as crianças foram entrevistadas e 

avaliadas, respectivamente, utilizando um questionário semi-estruturado. Os dados foram 

analisados por meio do software Epinfo. RESULTADOS: foram identificados 30 casos. 

Destes, 17 crianças participaram do estudo. A mediana de idade das mães no momento do 

parto foi de 26 anos, todas foram sintomáticas e com TORCH negativas. A maior parte das 

crianças nasceu a termo (11/17; 64,7%) e de parto vaginal (10/17; 58,8%). No momento da 

visita domiciliar todos apresentaram perímetro cefálico adequado para idade. No tocante a 

avaliação dos marcos de desenvolvimento, 15/17 (88,2%) apresentaram pelo menos um atraso 

nos marcos de desenvolvimento, quando considerada a faixa etária. 

CONCLUSÃO: há alterações tardias no desenvolvimento neuropsicomotor das crianças, 

sugerindo a necessidade de um acompanhamento médico especializado. 

 

 
Palavra-chave: Zika vírus, Microcefalia, Desenvolvimento infantil 

https://intergrowth21.tghn.org/articles/intergrowth-21st-newborn-size-birth-chart/
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ABSTRACT 

 
 

INTRODUCTON: Zika virus (ZIKV) is an emerging flavivirus transmitted by the Aedes 

aegypti mosquito, its main vector. This virus was first isolated in the year 1947 in the Zika 

forest of Uganda. Following this discovery, cases were reported in Caribbean regions and the 

Americas. In October 2015, there was an unexpected increase in the birth of children with 

microcephaly, which happened initially in Pernambuco and later in other states in the Northeast. 

After this event, the causal relationship between Zika infection in pregnancy and microcephaly 

occurrence was confirmed. In addition to congenital microcephaly there is the possibility of 

babies exposed to Zika being born without microcephaly and presenting neurological changes. 

Because of this, some children with normal head circumference may not have been diagnosed at 

birth and have late-onset motor development problems. OBJECTIVE: to evaluate the 

anthropometric profile and developmental milestones of children born without microcephaly 

whose mothers had zika during pregnancy, in residents of Fortaleza-Ceará, in 2015 and 2016. 

METHODS: descriptive cross-sectional study, case series, in which children whose mothers 

had Zika with laboratory confirmation were evaluated in the years of 2015 and 2016, in the city 

of Fortaleza. Data were collected from January to May 2018 after approval by the Research 

Ethics Committee. Initially, a search was performed in the Live Birth Information System 

(SINASC) to verify the presence of malformations at birth. All infants were then placed on the 

INTERGROWTH-21st curve to verify absence of microcephaly. For those mothers whose 

telephone number was registered, the home visit was previously scheduled. A home visit was 

conducted to interview the mother and the children were evaluated to verify anthropometry and 

developmental milestones, as recommended by the Ministry of Health through the child's health 

booklet. During the visit, mothers and children were interviewed and evaluated, respectively, 

using a semi-structured questionnaire. Data were analyzed using Epinfo software. RESULTS: 

30 cases were identified. Of these, 17 children participated in the study. The median age of 

mothers at birth was 26 years, all were symptomatic and with negative TORCH. Most children 

were born at term (11/17; 64.7%) and vaginal delivery (10/17; 58.8%). At the time of the home 

visit, all had age-appropriate head circumference. Regarding the evaluation of the 

developmental milestones, 15/17 (88.2%) presented at least one delay in the developmental 

milestones, when considering the age group. CONCLUSION: there are late changes in 

children's neuropsychomotor development, suggesting the need for specialized medical follow-

up. 
 

Key-words: Zika vírus, Microcephaly, Child Development 



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 
 

10 

 

 

Título da figura Página 

Figura 1. Países e regiões que reportaram casos autóctones de zika confirmados por 

laboratório. Janeiro de 2015 a fevereiro de 2016 
15 

Figura 2. Morfologia craniana fetal na Síndrome Congênita do Zika 20 

 

Figura 3. Alterações cerebrais em bebês com Síndrome Congênita do Zika 
 

21 

Figura 4. Distribuição de casos suspeitos com alterações no crescimento e 

desenvolvimento associados ao zika vírus, segundo classificação final e atenção à 

saúde, da semana epidemiológica 45/2015 até a 52/2018, Brasil, Brasil 2015 – 2018 

 

27 

Figura 5. Distribuição dos casos notificados e confirmados de SCZ por mês de 

ocorrência, Ceará, 2015-2018 

 
28 

Figura 6. Distribuição dos casos de microcefalia notificados e confirmados por 

município de residência, Ceará, 2015 -2017 

 
29 

 

Figura 7. Mapa do Município de Fortaleza, por bairro e Regional de Saúde 
 

34 

 
Figura 8. Marcos do desenvolvimento da criança segundo faixa etária 

 
37 

 
Figura 9. Avaliação do desenvolvimento: Orientação para tomada de decisão 

 
39 

 
Figura 10. Fluxograma de busca ativa dos participantes da pesquisa 

 
41 

 

Figura 11. Número de casos confirmados de SCZ e crianças expostas ao zika sem 

microcefalia ao nascer, segundo mês de nascimento. Fortaleza 2015 – 2016 

 
43 

Figura 12. Avaliação do perímetro cefálico, peso e altura das crianças de acordo 

com a curva da OMS 

 
54 



11 

 

 

LISTA DE TABELAS 
 

 

Título da tabela Página 

Tabela 1. Distribuição das notificações de casos com alterações no crescimento e 

desenvolvimento possivelmente relacionados à infecção pelo zika vírus e outras 

etiologias infecciosas, segundo classificação final, por ano de notificação, até a 

semana epidemiológica 52/2018, 2015 – 2018 

 
26 

Tabela 2. Perfil das crianças avaliadas no estudo, segundo sexo, mês de nascimento 

e faixa etária em residentes de Fortaleza, 2015-2016 
42 

Tabela 3. Perfil socioeconômico materno segundo idade da mãe, raça, 

escolaridade, estado civil e ocupação em residentes de Fortaleza, 2015-2016 
43 

Tabela 4. Antecedentes obstétricos e ginecológicos das mães das crianças avaliadas 

nascidas no ano de 2015 -2016 
45 

Tabela 5. Exposição ao vírus zika na gestação e a ocorrência de outras infecções 

segundo a presença de sinais e sintomas, idade gestacional, uso de medicação na 

gestação e exposição a substâncias químicas das mães 

46 

Tabela 6. Variáveis relativas ao pré-natal no que se refere ao número de consultas, 

unidade, complicações e situação vacinal das mães das crianças avaliadas 
47 

Tabela 7. Exames realizados no pré-natal da mãe das crianças avaliadas 
 

48 

Tabela 8. Avaliação da criança ao nascer segundo sexo, idade gestacional, peso ao 

nascer, perímetro cefálico e torácico e Apgar 

 
49 

Tabela 9. Descrição de intercorrências ao nascer, presença de malformações e 

resultado de exames laboratoriais nas crianças do estudo 

 

49 

Tabela 10. Descrição dos resultados dos exames complementares realizados ao 

nascer nas crianças do estudo segundo a realização de exames de imagem e 

avaliação audiológica e oftalmológica 

51 

Tabela 11. Variáveis relativas ao acompanhamento das crianças do estudo na 

puericultura segundo a presença de avaliação do desenvolvimento e 

acompanhamento pela unidade de saúde 

 

52 

Tabela 12. Antropometria das crianças do estudo no momento da avaliação na 

visita domiciliar no que se refere a idade, PC, peso, estatura e perímetro torácico e 

seus respectivos escores Z 

53 

Tabela 13. Avaliação das crianças do estudo de acordo com os marcos do 

desenvolvimento da caderneta de saúde da criança 
55 



12 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 

 

ZIKV – zika vírus 

SNC- Sistema Nervoso Central 

RNA- Ácido Ribonucléico 

IgM- Imunoglobulina M 

SCZ – Síndrome Congênita do Zika 

PC- Perímetro cefálico 

PT- Perímetro Torácico 

OMS- Organização Mundial de Saúde 

TN- Triagem Neonatal 

DNPM- Desenvolvimento Neuropsicomotor 

BPN- Baixo peso ao nascer 

RM- Ressonância Magnética 

COES- Comitê Operações de Emergências em Saúde 

SINAN- Sistema de Informações de Agravos de Notificação 

SINASC- Sistema de Informação de Nascidos Vivos 

UAPS- Unidade de Atenção Primária a Saúde 

CEP- Comitê de Ética em Pesquisa 

SIM- Sistema de Informações de Mortalidade 



13 

SUMÁRIO 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 14 

1.1 O vírus Zika ........................................................................................................................ 14 

1.2 O zika vírus no mundo ....................................................................................................... 14 

1.3 Vírus zika no Brasil ............................................................................................................ 16 

1.4 A doença causada pelo zika vírus ....................................................................................... 17 

1.5 Microcefalia e Síndrome congênita causada pelo Zika vírus ............................................. 18 

1.6 Desenvolvimento Neuropsicomotor em crianças com exposição ao Zika vírus ................ 23 

1.7 Zika e microcefalia: A emergência em saúde e epidemiologia .......................................... 24 

1.8 Casos de Microcefalia e SCZ no Ceará .............................................................................. 28 

1.9 Síndrome Congênita do Zika em crianças sem microcefalia ............................................. 30 

2 JUSTIFICATIVA .................................................................................................................. 31 

3 OBJETIVOS .......................................................................................................................... 32 

3.1 Objetivo Geral .................................................................................................................... 32 

3.2 Objetivos Específicos ......................................................................................................... 32 

4. MÉTODOS ........................................................................................................................... 33 

4.1 Tipo de Estudo .................................................................................................................... 33 

4.2 Local do Estudo .................................................................................................................. 33 

4.3 População do estudo ........................................................................................................... 34 

4.3.1 Critérios de Inclusão ........................................................................................................ 34 

4.3.2 Perdas do estudo .............................................................................................................. 34 

4.4 Coleta de Dados .................................................................................................................. 35 

4.5 Instrumento de coleta de dados .......................................................................................... 36 

4.6 Análise dos dados ............................................................................................................... 40 

4.7 Aspectos Éticos .................................................................................................................. 40 

5. RESULTADOS .................................................................................................................... 41 

6. DISCUSSÃO ........................................................................................................................ 56 

7. CONCLUSÃO ...................................................................................................................... 64 

8 REFERÊNCIAS .................................................................................................................... 66 

9. ANEXOS .............................................................................................................................. 73 

ANEXO A- PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP ................................................. 73 

ANEXO B - CURVAS DE PERIMETRO CEFÁLICO DAS CRIANÇAS AO NASCER. 77 

APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO DE INVESTIGAÇÃO PARA MICROCEFALIA E 

ALTERAÇÕES DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL (SNC) ......................................... 86 

APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO ............... 90 



14 
 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
 

1.1 O vírus Zika 

 
 

O vírus da Zika (ZIKV) foi isolado pela primeira vez no ano de 1947 na floresta de 

Zika em Uganda, durante o monitoramento da febre amarela em macacos Reshus. Após essa 

descoberta, foi registrada a primeira infecção humana pelo vírus, no sudeste Asiático e na 

África Subsaariana (DICK et. al. 1952; MENEZES et. al. 2016). 

O ZIKV é um flavivírus transmitido, principalmente, pelo mosquito Aedes aegypti, 

podendo ser transmitido também pelo Aedes albopictus. O A. aegypti também pode transmitir 

outras arboviroses como a dengue, febre amarela, chikungunya e a febre do Nilo ocidental 

(LUZ et al., 2015). 

Há duas linhagens do ZIKV, uma africana e outra asiática que é originaria da africana. 

Estudos indicam que a cepa que atingiu o Brasil pertença à linhagem asiática, bem parecida 

com a isolada na Polinésia Francesa que acabou se disseminando nas ilhas do Pacífico 

(HADDOW et al., 2012; GARCIA, 2018). 

Foram reportados alguns surtos da doença pelo vírus Zika nas ilhas Yap (Micronésia) 

e Polinésia Francesa, em 2007 e 2013, respectivamente. No ano de 2015, países como Brasil, 

Colômbia e Cabo Verde também apresentaram a ocorrência de casos da doença causada pelo 

vírus da Zika. Junto à ocorrência desses surtos, foram observadas algumas complicações 

autoimunes e do sistema nervoso central (SNC), como os casos de Síndrome de Guilain Barré 

(SGB) registrados na Polinésia Francesa (PACIFIC et al, 2014). 

 

 
 

1.2 O zika vírus no mundo 

 
 

Os primeiros registros de casos de zika fora da África e Ásia foram reportados no 

ano de 2007 nas ilhas Yap (Micronésia), onde médicos relataram um surto de uma doença 

caracterizada por rash cutâneo, conjuntivite e artralgia. Mesmo alguns pacientes apresentando 

sorologia positiva (IgM) pra dengue, essa doença parecia clinicamente diferente dos casos de 

dengue. Após testes laboratoriais foi isolado o RNA do zika vírus em alguns pacientes e 

confirmada que se tratava de infecção pelo vírus Zika (DUFFY et. al., 2009). 

Historicamente, os casos de zika foram limitados a casos esporádicos e a grupos 

pequenos de pessoas afetadas. Isso mudou a partir do surto nas ilhas Yap, no qual 70% das 
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pessoas foram infectadas e 18% apresentaram manifestações clinicas (PLOURDE; BLOCH, 

2016). 

Na Polinésia Francesa, região localizada no Sul do Pacífico, composta de um 

território de ilhas de aproximadamente 270.000 habitantes, foi relatado em 2013 os primeiros 

casos de uma doença exantemática com prurido parecido com a dengue. Estima-se que o surto 

nessa região tenha afetado aproximadamente 19.000 pessoas (PACIFIC et al., 2014). 

A infecção por zika se disseminou rapidamente ocorrendo surtos além da Polinésia 

Francesa, nas Ilhas Cook, Ilha de Páscoa, Nova Caledónia, e, mais recentemente, nas 

Américas (figura 1 – casos autóctones de zika) (PLOURDE; BLOCH, 2016). 

 
Figura 1. Países e regiões que reportaram casos autóctones de zika confirmados por 

laboratório. Janeiro de 2015 a fevereiro de 2016. 
 
 

 

Casos autóctones de zika com confirmação laboratorial 

Fonte: (PLOURDE; BLOCH, 2016) 

 

No ano de 2016 foram registrados casos autóctones de zika em 48 países das 

Américas, incluindo casos de transmissão via sexual (PAHO, 2015). Acredita-se que houve 

apenas uma introdução de Zika nas Américas, ocorrida entre maio e dezembro de 2013, ou 

seja, doze meses antes de sua detecção no Brasil (FARIA et al., 2016). 

A disseminação do vírus foi rápida nos países da América Central e do Sul. Isso se 

deve ao fato de serem áreas urbanas de uma grande densidade populacional, com um 
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agregado de áreas de pobreza, precárias condições de saneamento ambiental e a presença de 

um vetor eficiente (IMPERATO, 2016). 

 
1.3 Vírus zika no Brasil 

 
 

Em outubro de 2014 foram notificados em alguns municípios do Rio Grande do 

Norte, casos de uma doença exantemática não especificada, acompanhada de prurido, febre 

baixa e dor articular. A princípio houve suspeita de ser chikungunya, mas logo essa hipótese 

foi descartada após exames sorológicos nos pacientes. Em seguida, casos da mesma 

manifestação foram surgindo em outros estados como Maranhão e Paraíba (FANTINATO et 

al, 2016). 

No ano de 2015 foi descrita a transmissão autóctone do vírus da Zika, na cidade de 

Natal no Rio Grande do Norte, após pacientes apresentarem resultados laboratoriais positivos. 

Essas pessoas eram residentes de Natal, 7/8 eram do sexo feminino, com média de idade de  

39 anos e seus parentes também apresentavam os mesmos sintomas. No mesmo período foi 

isolado o vírus Zika em pacientes residentes no Municipio de Camaçari na Bahia cujos 

doentes apresentavam exantema maculopapular, febre, artralgia, mialgia e conjuntivite. Após 

a identificação do vírus no estado da Bahia vários outros estados começaram a sinalizar casos 

da doença (ZANLUCA et al., 2015; CAMPOS; BANDEIRA; SARDI, 2015). 

Em março de 2015, o Ministério da Saúde havia recebido notificações de casos 

semelhantes em todos os estados do Nordeste. Então, 2015 foi o ano que o Brasil enfrentou 

um surto do vírus Zika, com maior concentração na região Nordeste. Foram registrados 

174.003 casos, com uma incidência de 85,1 casos/1.000 habitantes, distribuídos em 2.251 

municípios, sendo confirmados 78.421 casos. Os estados com maior número de casos foram a 

Bahia (48.010), Alagoas (4.958) e Ceará com 3.641 casos de Zika (FANTINATO et al, 2016; 

VICTORA et al, 2016). 

Várias hipóteses foram lançadas para justificar a introdução do vírus zika no Brasil. 

Pode ter sido no ano de 2014, durante a copa do mundo de futebol ou durante o campeonato 

mundial de canoagem, no mesmo ano, quando equipes de canoagem vindas da região da 

Polinésia Francesa participaram de competições no Rio de Janeiro. Outra hipótese é que um 

viajante vindo das ilhas do Pacífico tenha visitado o Brasil fora do período dos eventos 

esportivos e, na ocasião, ele se encontrava em período de transmissibilidade da doença. 

Posteriormente foi visto que a introdução do vírus da Zika aconteceu mesmo entre maio e 

dezembro de 2013, durante os eventos realizados na Copa das Confederações (ZANLUCA et 

al., 2015; MUSSO et. al., 2015, IMPERATO, 2016; FARIA et. al., 2016). 
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O período de inicio do surto no Brasil coincide com o aumento no número de 

viajantes para o país a partir de áreas endêmicas do ZIKV. A epidemia de zika se propagou no 

mundo mais rapidamente devido à facilidade de viagens e globalização mundial (FARIA et 

al., 2016; IMPERATO, 2016). 

 

 
1.4 A doença causada pelo zika vírus 

 
 

Os principais sintomas da infecção pelo vírus da zika incluem febre baixa (37,8°C e 

38,5°C), artralgia (punhos e tornozelos, com ou sem presença de edema), mialgia, cefaleia, 

dor retro orbitária, exantema maculopapular e pruriginoso. A doença pode apresentar também 

dor abdominal, diarreia ou constipação, conjuntivite e pequenas úlceras na mucosa oral 

(BRASIL, 2015). 

O período de incubação da doença após a picada do mosquito é de 3 a 12 dias. Pelo menos 

80% dos casos são assintomáticos. Quando há sintomas, são pouco específicos, parecidos  

com outras infecções por arbovírus como dengue e chikungunya, o que pode confundir o 

diagnóstico (PLOURDE; BLOCH, 2016). 

Devido a esse alto percentual de infecções assintomáticas, a detecção do RNA do vírus 

é difícil. Sendo assim, não se pode descartar a doença diante de um resultado negativo. O teste 

sorológico também possui uma particularidade, pois a interpretação de resultados positivos se 

torna complicada pela reação cruzada em pessoas previamente contaminadas com doenças 

virais por outros flavivírus, como a dengue (FITZGERALD et al., 2018). 

A maioria dos casos de infecção pelo vírus Zika não apresentam sequelas e nem altas 

taxas de morbimortalidades, mas pode apresentar manifestações como a Síndrome de 

Guillain-Barré em adultos e microcefalia em bebês nascidos de mães infectadas durante a 

gestação (HEUKELBACH et al. 2016; PLOURDE; BLOCH, 2016). 

Os efeitos que o ZIKV pode ocasionar à saúde ainda são desconhecidos. Sabe-se que 

mulheres que são infectadas na gestação poderão passar o vírus para seu filho por meio da via 

transplacentária e causar a síndrome congênita de zika (SCZ). Essa síndrome gera defeitos 

congênitos como microcefalia, anormalidades cerebrais, oculares e auditivas, entre outras que 

ainda precisam ser melhor esclarecidas (CDC, 2016). 

A infecção por Zika na gestação pode ser assintomática, com baixas taxas de viremia 

e, mesmo assim, causar a SCZ. Por isso, é importante o rastreamento de zika no pré-natal para 

todas as gestantes fortalecendo a vigilância de defeitos congênitos (PAIXAO et al., 2018). 
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O tratamento farmacológico para casos sintomáticos é baseado no uso de 

acetaminofeno (paracetamol) ou dipirona para o controle da febre e da dor. Caso ocorram 

erupções pruriginosas pode ser utilizado um anti-histamínico. Não se recomenda o uso de 

ácido acetilsalicílico e outros anti-inflamatórios, devido ao risco de evoluir para complicações 

hemorrágicas como em outras infecções por flavivírus (BRASIL, 2015). 

Nenhum tratamento eficaz ou vacina está disponível para o vírus Zika, portanto, a 

resposta à saúde pública contra o vírus concentra-se, principalmente, na prevenção de 

infecções, particularmente em gestantes (PLOURDE; BLOCH, 2016). 

A orientação é basicamente, evitar a picada do mosquito usando meios de prevenção 

secundária, como estar em ambientes com ar condicionado, usar roupas que não deixem as 

partes do corpo muito expostas, instalar telas nas janelas e portas e o uso de repelentes. 

Alguns repelentes são indicados para gestantes e lactantes de acordo com a recomendação 

médica (HENNESSEY et al., 2016). 

 

 
 

1.5 Microcefalia e Síndrome congênita causada pelo Zika vírus 

 
 

A microcefalia é classificada como uma anomalia congênita e, portanto,  definida 

como alteração de estrutura ou função do corpo, presente ao nascimento, de origem pré-natal 

(GENEVA, 2014). Pode ser detectada ainda no período intra-útero ou após o nascimento, a 

partir da avaliação do perimetro cefálico (PC). Segundo a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) e a literatura científica internacional, valores de PC menores que dois ou mais desvios- 

padrões do valor de referência para o sexo, idade ou tempo de gestação são considerados 

como casos de microcefalia (DUNCAN et al., 2014). 

No início da emergência em saúde pública no ano de 2015 foi adotado para bebês 

suspeitos de SCZ, a medida de PC de 33 centímetros e como referência a curva da OMS. Essa 

foi uma definição de caso mais sensível, a fim de avaliar um maior número de crianças 

possíveis (BRASIL, 2016). 

Posteriormente, após avanço dos estudos o PC foi reduzido para menor ou igual a 31,5 

cm para meninas e 31,9 cm para meninos também baseado na curva da OMS (BRASIL, 2016 

c; ASHWAL et al., 2009). 

A medida do perímetro cefálico, apesar de simples e confiável, pode não identificar 

anormalidades cerebrais ou um cérebro pequeno. Algumas formas anormais de crânio, seja 

por características genéticas ou pelo modelamento durante o canal de parto, podem dificultar 

um diagnóstico de diminuição cerebral. Diante de uma medida limítrofe ou anormal, é 
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interessante uma nova avaliação para evitar que bebês aparentemente normais não sejam 

avaliados (CAUCHEMEZ et al., 2016). 

Portanto, em 2016 a OMS orientou a utilização de parâmetros antropométricos de 

acordo com o estudo de INTERGROWTH18 para ambos os sexos, nas primeiras 24 a 48 

horas de vida (BRASIL, 2016). 

O recém-nascido com anomalias congênitas, como é o caso da microcefalia, pode 

apresentar diversas etiologias que são complexas e multifatoriais, envolvendo fatores tanto 

genéticos como fatores ambientais (BRASIL, 2015). 

Algumas das causas de microcefalia, descritas na literatura, são: infecções congênitas 

como a sífilis, a toxoplasmose, a rubéola, o citomegalovírus, a herpes simples, o HIV e outros 

vírus. São também causas de microcefalia fatores teratogênicos como o álcool e outras drogas, 

radiação, diabetes materna mal controlada e outros fatores como acidente vascular encefálico, 

lesões traumáticas no cérebro, infecções como meningites, encefalites, encefalopatia 

congênitas pelo HIV, intoxicação por cobre, falência renal crônica entre outras diversas 

etiologias (ASHWAL et al., 2009). 

Crianças com microcefalia por Zika podem apresentar também manifestações 

neurológicas e osteomusculares. O quadro clínico apresentado por essas crianças é semelhante 

ao de outras síndromes congênitas como a rubéola congênita ou a infecção com 

citomegalovírus na gestação (BRASIL, 2016). 

Estima-se que o risco da criança desenvolver microcefalia por infecção congênita do 

zika é de 1% no primeiro trimestre de gravidez e diminui com a evolução do período 

gestacional. Esse risco é baixo em relação a outras síndromes congênitas como o 

citomegalovírus (13%), rubéola congênita que varia de 38% a 100% dependendo do período 

gestacional de infecção (CAUCHEMEZ et al., 2016). 

Além da medida do perímetro cefálico, os exames de neuroimagem também são 

usados para identificar, além da microcefalia, outras manifestações neurológicas apresentadas 

pelas crianças. As alterações neurológicas mais descritas são ventriculomegalia, calcificações 

intracranianas, hipoplasia de estruturas da fossa posterior e até casos mais graves de 

lisencefalia (SCHULER-FACCINI et al., 2016). 

Algumas manifestações cognitivas, sensoriais e motoras podem estar presentes nas 

crianças, o que pode ser visto em outras infecções congênitas, mas cinco características 

podem diferenciar a SCZ de outras síndromes. 1. Microcefalia severa com parcial colapso de 

crânio; 2. Córtex cerebral fino com calcificações subcorticais; 3. Alterações macular e no 

pigmento da retina; 4. Contraturas congênitas; 5. Hipertonia leve com envolvimento 

extrapiramidal (MOORE et al., 2017). 
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As crianças com SCZ apresentam características marcantes por possuírem 

manifestações como a microcefalia, geralmente grave, com desproporção crânio facial, 

protuberância óssea occipital e excesso de pele na nuca, além de comprometimento 

neurológico grave (figuras 2 e 3) (EICKMANN et al., 2016; MOORE et. al. 2017). 

 
Figura 2. Morfologia craniana fetal na Síndrome Congênita do Zika. 

 

A. Visão lateral de uma criança com SCZ. Observe a diminuição da espessura do arco, a irregularidade da  

cabeça e do couro cabeludo. B. Dobras típicas do couro cabeludo ou rugas em bebês de 3 meses de idade com 

presumível infecção congênita pelo zika vírus. C. Radiografia lateral do crânio em recém-nascido mostrando 

colapso parcial dos ossos cranianos com o occipital proeminente. D. Imagem de ressonância magnética do feto 

(RM) mostrando o mesmo fenótipo em feto com 29 semanas de gestação. A seta branca indica a área occipital. E 

e F. Reconstrução tridimensional do crânio em lactente de 3 meses de idade, mostrando deslocamento 

descendente dos ossos frontal e parietal, enquanto o osso occipital parece estável. 

Fonte: (Moore et. al, 2017) 
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Figura 3. Alterações cerebrais em bebês com Síndrome Congênita do Zika. 
 

Ressonância magnética em um lactente com exposição pré-natal ao zika mostra calcificações puntiformes 

esparsas (A, B, C e E; seta branca), cabeça muito baixa e abóbada craniana pequena (D), perda acentuada de 

volume espaço axial e ventriculomegalia (todas as imagens), desenvolvimento giral deficiente com poucos e 

rasos sulcos (A e E; setas brancas longas), desenvolvimento giral deficiente com córtex "frisado" irregular mais 

consistente com polimicrogiria (F, seta branca), achatado ponte e pequeno cerebelo (D; cabeça de seta preta e 

asterisco). A ―prateleira‖ occipital causada pelo colapso do crânio é observada em ambos os bebês (C, seta 

branca e D, cabeça da seta branca). 

Fonte: (MOORE, 2017) 

 

As manifestações mais presentes nessas crianças são espasticidade, contratura de 

membros, alterações cerebrais, convulsões, irritabilidade, alterações de deglutição, problemas 

auditivos e oculares (BRASIL, 2016). 

Algumas alterações no sistema nervoso central também foram observadas destacando 

ocorrência de hipertonia global grave com hipereflexia, irritabilidade, hiperexcitabilidade, 

choro excessivo, distúrbio de deglutição e distúrbios auditivos e visuais (EICKMANN et al., 

2016). 
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Crises epiléticas foram relatadas em 38,7% dos casos podendo iniciar no primeiro 

semestre de vida. A crise epilética com espasmo é a manifestação mais frequente ocorrendo 

em 43,3% dos casos (ALVES et al., 2016). 

Alterações auditivas em bebês expostos ao vírus Zika na gestação já foram descritas 

em alguns estudos. Segundo o protocolo do Ministério da Saúde, os recém-nascidos em risco 

devem passar por exames específicos mesmo sendo assintomáticos. Essa avaliação deverá ser 

feita nos primeiros dias de vida (24 a 48 horas). As crianças que não possuem alterações na 

triagem neonatal (TN) devem ser avaliadas nas consultas de puericultura, sendo importante a 

avaliação auditiva e do otorrinolaringologista entre 7 e 12 meses, pois manifestações tardias 

podem ocorrer (BRASIL, 2016). 

Também pode ocorrer óbito de feto e recém-nascido em decorrência da infecção por 

zika intra-útero. Os casos já registrados possuem características semelhantes, dentre elas, 

microcefalia, com casos de cérebros extremamente pequenos (micrencefalia). Foi identificado 

a presença do RNA do Zika vírus nos tecidos de alguns bebês que foram a óbito. Acredita-se 

que o vírus tenha uma predileção pelas células do sistema nervoso central visto que a maioria 

dos vírus foram isolados nesses tecidos (SCHWARTZ, 2017). 

Por existir poucos estudos sobre a infecção por Zika em fetos e recém-nascidos, tanto 

no que se refere sobre sua evolução como dos seus fatores de riscos associados, não se sabe a 

ocorrência ou frequência de abortos, morte fetal ou neonatal em decorrência da infecção pelo 

zika (EICKMANN et al., 2016). 

Diante da probabilidade de mulheres realizarem aborto de fetos com suspeita de SCZ, 

alguns problemas são levantados como a falta de acesso a métodos preventivos, 

consequentemente um planejamento familiar de qualidade. O aborto inseguro também é um 

outro problema visto que, em muitos países, este não é um ato legalizado colocando em risco 

a vida dessas mulheres. Alguns testes sorologicos podem ser feitos na gestante, mas não é 

possível afirmar se a criança está infectada ou irá desenvolver SCZ, o que pode levar ao 

aborto de fetos saudáveis (MOTA et al., 2018). 

Ainda são poucas as pesquisas realizadas para identificar fatores de risco para SCZ. 

Um estudo preliminar de caso controle realizado por Araújo et al. 2016, identificou uma forte 

associação entre a idade e a escolaridade materna da mãe e a ocorrência de casos de 

microcefalia. 

O estudo de Pamplona et al. 2016, lança a hipótese de que a vacina contra a febre 

amarela seria um fator de proteção para a ocorrência de casos, visto que em locais onde se  

tem maior cobertura vacinal contra febre amarela as gestantes apresentaram um menor risco 

de ter filhos com microcefalia, mas que precisa ainda de estudos mais aprofundados para 
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verificar essa possibilidade. Então, Vicente et. al. 2019, afirmam que há a possibilidade da 

vacina contra febre amarela poder proteger contra o vírus da zika, diminuir a mortalidade e 

reduzir os danos neurológicos possivelmente causados pelo vírus zika. 

A infecção pelo vírus zika traz implicações importantes não só para a clínica médica e 

para saúde materno-infantil, mas também traz consequências na área da saúde pública, 

entomologia, epidemiologia e ciências sociais. Há uma grande variedade de métodos 

utilizados por essas áreas do conhecimento para entender a causa e efeito de doenças 

emergentes, como o vírus zika (SCHWARTZ, 2017). 

 
1.6 Desenvolvimento Neuropsicomotor em crianças com exposição ao Zika vírus 

 
 

Crianças pós-infecção por Zika, sem microcefalia, podem sofrer alterações do 

desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM) que se tornam evidentes tardiamente. É de 

extrema importância monitorar os marcos do desenvolvimento dessas crianças durante os 

primeiros anos de vida, para identificar precocemente essas alterações. Crianças com ou sem 

microcefalia devem ser acompanhadas pelos serviços de saúde não só para avaliação do 

desenvolvimento, como também, para identificar dificuldades de alimentação, audição, 

problemas de visão e crescimento de cabeça não compatível com a idade (FITZGERALD et 

al., 2018; BRASIL, 2017). 

A doença causada pelo Zika vírus apresenta 80% de manifestações subclínicas, então a 

probabilidade de ter mais crianças expostas do que as já conhecidas é 4 vezes maior, elas 

poderão ter alterações no desenvolvimento neuropsicomotor (HASUE et al., 2017). 

As alterações no desenvolvimento da criança estão ligadas também às comorbidades 

decorrentes dessa exposição, entre elas convulsões e comprometimentos auditivos, visuais e 

osteomioarticulares (ORNELLAS; FERRAZ, 2018). 

O Ministério da Saúde do Brasil recomenda que a avaliação do DNPM seja baseada 

nos marcos do desenvolvimento contidos na Caderneta de Saúde da Criança, mantendo o 

envolvimento dos cuidadores para a identificação precoce de atrasos no desenvolvimento e 

outras manifestações (BRASIL, 2017). 

As crianças devem ser avaliadas utilizando protocolos estruturados de avaliação, 

validados e normatizados para o Brasil. Algumas características fundamentais devem ser 

observadas nas crianças no primeiro semestre de vida como o desenvolvimento físico (peso, 

altura, estatura, perímetro cefálico), desenvolvimento motor (avaliação de reflexos primitivos, 

sustentação de cabeça, pegar objetos, controle do tronco), habilidades de linguagem 

(balbuciar, olhar em direção aos sons, reconhecer seu nome) e habilidades cognitivas (sorriso 
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social, reconhecer pessoas, olhar objetos em movimento). Após seis meses de vida deverá ser 

avaliada a função motora (virar-se, sentar, ficar em pé com apoio) linguagem (pronuncia de 

sílabas, compreensão de sim ou não) e cognitivo pessoal (reconhecimento de objetos, busca 

por objetos escondidos, entre outros) (BRUNONI et al., 2016). 

Para tratar as alterações no DNPM dessas crianças a estimulação precoce é essencial 

sendo um programa de acompanhamento e intervenção clínica-terapêutica multiprofissional 

em bebês ou crianças em risco, a fim de minimizar as sequelas no desenvolvimento 

neuropsicomotor, alterações de linguagem, socialização, podendo contribuir também no 

vínculo mãe/bebê e acolhimento familiar (BRASIL, 2016). 

No Estado do Ceará, o Núcleo de Tratamento e Estimulação Precoce – NUTEP, 

instituição filantrópica ligada à Universidade Federal do Ceará, começou a receber as crianças 

com SCZ, principalmente as que residiam em Fortaleza, para início da estimulação precoce. 

Realizando um trabalho interdisciplinar, a fim de aproveitar o potencial de plasticidade do 

cérebro das crianças (MAIS INFANCIA, 2017). 

Foram implantados 19 Núcleos de Estimulação Precoce nas Policlínicas para 

intervenção do desenvolvimento das crianças. Esse serviço serve para atender principalmente 

as crianças com Síndrome Congênita do Zika evitando que as mães precisem se deslocar até o 

Município de Fortaleza para realizar o tratamento dos seus filhos. Esses Núcleos são  

formados por uma equipe multiprofissional capacitada e são constituídos por profissionais 

como fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos e enfermeiros 

(MAIS INFANCIA CEARÁ, 2017). 

O seguimento de crianças com síndrome congênita do zika pode ser realizado por uma 

equipe multidisciplinar com pediatra, neurologista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo e terapeuta 

ocupacional. De acordo com a evolução dos pacientes as avaliações oftalmológicas e 

auditivas deverão ser semestrais. O apoio psicológico às famílias também é de extrema 

importância para o bem-estar das famílias (EICKMANN et al., 2016). 

 

 
 

1.7 Zika e microcefalia: A emergência em saúde e epidemiologia 

 
 

Em outubro de 2015, no Estado de Pernambuco foi reportado um aumento no padrão 

de nascimentos de recém-nascidos com microcefalia. Os dados do Sistema de Informação de 

Nascidos Vivos (SINASC) mostravam que havia um aumento na prevalência de microcefalia 

na região (BRASIL, 2015). Esse fato coincidiu com a confirmação da transmissão autóctone 

do ZIKV no Brasil, em abril do mesmo ano, fato que levou aos cientistas estabelecerem uma 
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ligação entre os dois eventos, levantando a hipótese sobre a possibilidade da infecção na 

gestação pelo ZIKV causar microcefalia em bebês (HENRIQUES; DUARTE; GARCIA, 

2016). 

Um estudo realizado no Recife e região metropolitana no período de agosto a outubro 

de 2015 identificou 60 casos suspeitos de SCZ, com pico de nascimentos na semana 

epidemiológica 42. Esses casos estavam distribuídos em 8 municípios da região metropolitana 

do Recife, sendo a capital apresentou a maior concentração de casos (VARGAS et. al. 2016). 

O Brasil enfrentou um surto da doença causada pelo vírus zika e de um aumento no 

número de bebês com microcefalia, sendo a região Nordeste a mais acometida. Apesar da 

maioria dos casos de infecção por esse vírus serem autolimitados, não apresentar sequelas e 

nem altas taxas de morbimortalidade, ele trouxe consequências drásticas, deixando um 

aglomerado de casos de bebês com microcefalia em áreas de transmissão do vírus no Brasil. 

Esse fato fez com que o país adotasse medidas para proteger mulheres grávidas em todo o 

país (VICTORA et al., 2016). 

Em 28 de novembro de 2015, o Ministério da Saúde reconheceu a relação causal entre 

a ocorrência de microcefalia e a infecção pelo vírus Zika durante a gestação baseado nos 

estudos preliminares das investigações clínicas, epidemiológicas e laboratoriais acerca dos 

casos de microcefalia que estavam sendo reportados. Isso ocorreu após ter sido isolado o vírus 

da zika no líquido amniótico de duas gestantes da Paraíba e em tecido de um recém-nascido 

com microcefalia que evoluiu para óbito no estado do Ceará (BRASIL, 2016; OLIVEIRA et. 

al., 2016). 

O Ministério da Saúde declarou no dia seguinte estado de emergência sanitária de 

importância Internacional. Considerou a necessidade de realizar um plano de ação e traçar 

estratégias de acompanhamento de gestantes, crianças e puérperas, estabelecendo a formação 

do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COES) como mecanismo de 

gestão nacional coordenada da resposta à emergência no âmbito nacional (BRASIL, 2015). 

Em dezembro do mesmo ano, o Ministério da Saúde lançou o Protocolo de Atenção à 

Saúde e Resposta à ocorrência de Microcefalia relacionada a infecção pelo vírus zika. No 

manual foram abordadas orientações para os profissionais de como notificar, diagnosticar e 

conduzir os casos suspeitos (BRASIL, 2015). 

Em março de 2016, após a reunião de várias evidências científicas foi elaborado o 

segundo Protocolo de Vigilância e Resposta à Ocorrência de Microcefalia e/ou alterações do 

sistema nervoso central. Nesse manual, novas recomendações foram passadas aos 

profissionais de saúde e técnicos de vigilância em saúde, relacionadas ao diagnóstico e 

notificação de casos sugestivos de infecção congênita por zika (BRASIL, 2016). 
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Até semana epidemiológica 52 de 2018 haviam sido registrados no Brasil 17.041  

casos suspeitos de SCZ sendo 3.332 confirmados. Dos confirmados, 958 foram em 2015, 

1.912 em 2016, 338 em 2017 e 124 em 2018 (tabela 1 e figura 4). Em contraposição, a taxa 

anual média da ocorrência de microcefalia no Brasil era de 163 casos nos anos de 2010 a 2014 

o que confirma o aumento dos casos no ano de 2015 (HENRIQUES; DUARTE; GARCIA, 

2016; HEUKELBACH et al., 2016). 

 
Tabela 1. Distribuição das notificações de casos com alterações no crescimento e 

desenvolvimento possivelmente relacionados à infecção pelo zika vírus e outras etiologias 

infecciosas, segundo classificação final, por ano de notificação, até a semana epidemiológica 

52/2018 

 
  Ano de notificação    

Classificação 2015 2016 2017 2018 

 N % N % N % N % 

Em investigação 201 4,9 883 10,3 689 26,0 839 50,6 

Confirmado 958 23,2 1.912 22,2 338 12,7 124 7,5 

Provável 56 1,4 262 3,0 222 8,4 103 6,2 

Descartado 2.304 55,9 4.076 47,2 1.039 39,2 425 25,6 

Inconclusivo 115 2,8 234 2,7 80 3,0 57 3,4 

Excluídos 487 11,8 1.252 14,5 285 10,7 109 6,6 

Total 4.121 100,0 8.610 100,0 2.653 100,0 1.657 100,0 

Fonte: (BRASIL, 2019) 
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Figura 4. Distribuição de casos suspeitos com alterações no crescimento e desenvolvimento 

associados ao zika vírus, segundo classificação final e atenção à saúde, da semana 

epidemiológica 45/2015 até a 52/2018, Brasil, 2015 – 2018. 

Fonte: (BRASIL, 2019) 

 

 

Após o Brasil sinalizar a ocorrência de casos de microcefalia relacionados ao zika 

vírus, outros países e regiões também reportaram casos. A Polinésia Francesa registrou a 

ocorrência de casos de microcefalia, após um estudo retrospectivos realizado com as 

informações de nascimento de crianças com microcefalia e malformações do sistema nervoso 

central, no período do surto de zika no país. Foi calculado um risco para associação da 

microcefalia com zika, resultando em oito casos de microcefalia, onde sete ocorreram no 

período de 4 meses depois do surto, isso fortaleceu a associação entre os fatos (Cao-Lormeau 

et. al, 2014). 

Na província de Jaen na cidade de Cajamarca no Peru, região endêmica para 

arboviroses foram reportados casos de gestantes assintomáticas diagnosticadas por meio de 

diagnóstico molecular (WEILG et al., 2018). 

Nos anos de 2016 e 2017 foram reportados 7.054 casos de gestantes com evidência 

laboratorial de infecção por zika em territórios dos Estados Unidos. Entretanto, o número de 

mães infectadas por zika e crianças afetadas pela infecção congênita por zika é provavelmente 

muito mais elevada, pois muitas mulheres expostas ao vírus na gravidez não foram testadas ou 
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não fizeram exames em tempo oportuno para identificar a infecção (FITZGERALD et al., 

2018). 

 
1.8 Casos de Microcefalia e SCZ no Ceará 

 
 

Os primeiros casos de Síndrome Congênita do Zika no Estado do Ceará foram 

registrados a partir de outubro de 2015. Um total de 748 crianças notificadas e 163 

confirmadas, sendo 56 em 2015, 107 em 2016. Não houve registro de casos confirmados entre 

janeiro de 2017 e maio de 2018 (CEARÁ, 2018). 

No período de 2010 a 2014 foi registrado no Estado do Ceará uma média 7 casos de 

microcefalia por ano. Houve um aumento na ocorrência de microcefalia no estado, sendo 

registrados 72 casos em 2015 e 46 em 2016. A proporção de microcefalia aumentou de menos 

de 1% para 25,8% nesse período. A prevalência passou de 0,06/1.000 em 2010 para 3,22 por 

mil em 2016 (CAVALCANTI et al., 2017). 

A figura 5 mostra a distribuição dos casos notificados no estado do Ceará nos anos de 

2015 a 2018*. Pode-se verificar que os primeiros casos tiveram início em outubro de 2015 

com pico de casos no mês de dezembro. No início do ano de 2016 houve um decréscimo de 

casos notificados no primeiro trimestre, após isso, uma estabilização em baixos níveis de 

notificação até 2018 (CEARÁ, 2018). 

 
Figura 5. Distribuição dos casos notificados e confirmados de SCZ por mês de ocorrência, 

Ceará, 2015-2018* 

Fonte: (CEARÁ, 2018) 
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Dentre as crianças confirmadas, 55 tiveram resultados laboratoriais positivos para 

infecção congênita pelo vírus da zika e 106 foram confirmadas por critério clínico- 

epidemiológico-radiológico (exames de imagem + história). Os casos confirmados por critério 

clinico-radiológico possuem características radiológicas que levam a um diagnóstico de 

infecção congênita (MAIS INFANCIA, 2017). 

Os casos de SCZ foram reportados nas 22 regiões de saúde do Estado do Ceará, 

concentrando um maior número de casos na região de Fortaleza, com 56,2% de casos 

notificados (368/673) nos anos de 2015 a 2017. A figura 6 mostra os municípios do estado 

que tiveram casos notificados e confirmados. Observa-se que os casos se concentraram além 

da região de saúde de Fortaleza, na região do Sertão Central e Cariri (CEARÁ, 2018). 

 
Figura 6. Distribuição dos casos de microcefalia notificados e confirmados por município de 

residência, Ceará, 2015 -2017. 

Fonte: MAIS INFANCIA CEARÁ, 2017 
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No município de Fortaleza, até maio de 2017 havia 190 casos notificados de síndrome 

congênita associada a infecção por zika. Destes, 54 foram confirmados, 97 descartados, 9 

inconclusivos, 8 prováveis e 22 ainda estavam em investigação diagnóstica. Foram 

notificados 18 óbitos relacionados a infecção por zika na gestação, sendo confirmados 9 

óbitos por zika (CEARÁ, 2017). 

 
1.9 Síndrome Congênita do Zika em crianças sem microcefalia 

 

 
Embora a microcefalia seja o primeiro achado para o diagnóstico da infecção por zika, 

algumas alterações neurológicas foram percebidas em crianças que nasceram sem 

microcefalia, sendo evidenciadas por exames de neuroimagem. Isso gera uma preocupação, 

pois algumas crianças podem não ter sido diagnosticadas com SCZ ao nascer, por terem o PC 

normal no exame físico (BRASIL, 2016; FRANÇA et. al. 2016). 

No estudo feito por Van der Linden et al., (2016) foram avaliadas 13 crianças que 

apresentaram perímetro cefálico normal ao nascer e que confirmaram a infecção congênita  

por zika por meio de exames laboratoriais e exames de imagem. Foi observado desaceleração 

do crescimento cefálico a partir dos 5 meses de idade em 11 crianças que apresentaram 

microcefalia tardiamente. Esse trabalho expôs pela primeira vez a possibilidade dessas 

crianças apresentarem problemas no desenvolvimento, mesmo tendo nascido sem 

microcefalia, não excluindo manifestação da síndrome congênita pelo vírus zika. 

No estudo realizado por França et al., (2016), também foram identificados bebês com 

PC normais e exames de neuroimagem anormais. Os autores apontam a possibilidade de que 

recém-nascidos deixem de ser classificados ao nascer por ter a circunferência cefálica normal, 

e podem apresentar limitações num futuro próximo sendo negligenciados pelos serviços de 

saúde. 

Essas crianças podem apresentar anormalidades no desenvolvimento como hipotonia, 

hipertonia, sinais de ataxia, discinesia e irritabilidade. Também pode ocorrer alterações de 

tônus muscular, com predomínio da hipertonia, que pode ser um sinal de alerta para danos em 

vias piramidais e extrapiramidais (CARDOSO et. al, 2018). 

Carvalho (2017), observou que as crianças nascidas de mães que tiveram Zika na 

gestação e não apresentaram microcefalia ao nascer, podem apresentar, ao longo de seu 

desenvolvimento, convulsões e dificuldades para ver, aprender, ouvir falar, andar, ou ter 

alterações de crescimento e desenvolvimento. 



31 
 

 

2 JUSTIFICATIVA 

 
 

Considerando a magnitude da ocorrência de casos de síndrome congênita do Zika no 

Brasil, principalmente na região nordeste, e consequentemente o impacto psicológico em 

gestantes e a bebês que nasceram com a síndrome. 

Diante das evidências encontradas em estudos como os de Van der Linden et. al., 

(2016), França et. al (2016), Einspieler et. al., (2019) e Ventura et al., (2016) que mostram 

que crianças expostas ao vírus da Zika na gestação podem nascer sem microcefalia e, mesmo 

assim, apresentar alterações associadas a SCZ, não diagnosticadas ao nascer ou que pode se 

manifestar tardiamente. 

Esse fato gera diversos questionamentos acerca dos possíveis efeitos a longo prazo  

que o vírus pode causar aos bebês expostos na gestação. 

Crianças sem microcefalia, expostas ao zika na gestação, são acompanhadas em 

serviço de atenção primária, e não no serviço especializado, não realizam exames específicos 

que possam avaliar se há alterações cerebrais ou alterações de crescimento e 

desenvolvimento. 

Por ser uma doença nova, com uma série de manifestações ainda sendo descobertas, 

acredita-se que seja relevante avaliar e acompanhar esse grupo de crianças residentes no 

Município de Fortaleza, já que não há registros do seguimento dessas crianças pelos serviços 

de saúde. 

Sendo assim, a proposta é estudar as crianças expostas ao vírus da Zika na gestação, 

nas quais não foram identificadas alterações ao nascer, na cidade de Fortaleza, nos anos de 

2015 e 2016. 

Por meio dos resultados desse estudo poderemos perceber como essas crianças estão 

sendo avaliadas ao nascimento e se há alguma alteração de crescimento e desenvolvimento 

tardio. 
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3 OBJETIVOS 

 
 

3.1 Objetivo Geral 

 
 

 Avaliar o perfil antropométrico e os marcos do desenvolvimento de crianças que 

nasceram sem microcefalia cujas mães tiveram zika durante a gestação, em residentes 

da cidade de Fortaleza-Ceará, nos anos de 2015 e 2016. 

 
3.2 Objetivos Específicos 

 
 

 Descrever o perfil socioeconômico, clínico e gestacional das mães. 

 Comparar o período de nascimento de crianças com SCZ com as do estudo. 

 Verificar o perfil das crianças ao nascer e como elas foram avaliadas (exames 

realizados e antropometria). 

 Descrever o seguimento das crianças na puericultura. 

 Medir e classificar o perímetro cefálico, estatura, perímetro torácico e peso das 

crianças. 

 Avaliar os marcos do desenvolvimento das crianças. 

 Descrever possíveis alterações tardias no desenvolvimento neuropsicomotor das 

crianças. 
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4. MÉTODOS 

 
 

4.1 Tipo de Estudo 

 
 

Foi realizado um estudo transversal, do tipo série de casos, com abordagem descritiva. 

Foram estudadas as crianças que nasceram sem microcefalia, cujas mães tiveram confirmação 

laboratorial da infecção por zika na gestação, nos anos de 2015 e 2016, no Município de 

Fortaleza. 

Os estudos de série de casos são relatos detalhados de um grupo de casos, focando 

características não muito conhecidas de uma determinada doença ou descrevendo eventos 

possivelmente desconhecidos. Esse tipo de estudo visa chamar atenção de outros 

pesquisadores que tenham observado fatos semelhantes, criando condições para formulação 

de hipóteses (FLETCHER et al., 1996). 

Estudos descritivos são relevantes na pesquisa e é a primeira etapa do método 

epidemiológico subsidiando a compreensão do comportamento de um agravo em uma 

determinada população. Nessa fase são respondidas questões relativas à pessoa, tempo e 

lugar, que são pilares na epidemiologia descritiva (GRIMES & SCHULTZ, 2002 [b]). 

 
4.2 Local do Estudo 

 
 

A pesquisa foi realizada na cidade de Fortaleza, por meio de visita à residência das 

crianças participantes do estudo (figura 7). 

O município de Fortaleza fica localizado no litoral norte do estado do Ceará, abrange 

uma área territorial de 313,8 km². Faz limite com o Oceano Atlântico ao norte, com o 

município de Aquiraz ao leste, Pacatuba ao Sul, Caucaia e Maracanaú ao Oeste. Possui uma 

população estimada de 2.647.482 habitantes para o ano de 2017, com densidade populacional 

de 8.373 habitantes por km² (FORTALEZA, 2017). 
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Figura 7: Mapa do Município de Fortaleza, por bairro e Regional de Saúde. 
 

Fonte: CIEVS/COVIS/SMS Fortaleza 

 
 

4.3 População do estudo 

 
Foi identificado no Sistema Nacional de Agravos de Notificação (Sinan), a ocorrência 

de 30 gestantes que possuem resultado laboratorial positivo para infecção por zika. Portanto, o 

estudo foi realizado por meio de visita domiciliar para avaliação de 30 crianças. 

 
4.3.1 Critérios de Inclusão 

 
 

Criança que nasceu sem microcefalia cuja mãe tem resultado laboratorial positivo para 

zika na gestação. 

 
4.3.2 Perdas do estudo 

 
 

 Casos de recusa – os casos em que a mãe se recusar a responder ao questionário e 

impedir a avaliação clínica do bebê. 
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 Quando não for possível localizar a mãe na sua residência, após três tentativas de 

visita domiciliar, em dias e horários alternados. 

 As mães que mudaram de endereço e encontram-se residindo fora de Fortaleza, no 

momento da realização da pesquisa. 

 As crianças que evoluíram para óbito. 

 

4.4 Coleta de Dados 

 
Os dados foram coletados entre janeiro e maio de 2018, após aprovação do Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) (anexo A). 

A definição do período de coleta de dados obedeceu ao fato de que as gestações se 

iniciaram em 2015 e em 2016 e que as crianças foram visitadas apenas após completarem seis 

meses de vida. Pode ser que nessa faixa etária as crianças já manifestem alterações 

relacionadas ao crescimento e desenvolvimento associados à exposição materna ao vírus zika. 

A princípio, para identificar as crianças a serem estudadas, foram seguidos os 

seguintes passos: 

1. Realizado levantamento de casos de gestantes notificadas com zika e, que foram 

confirmadas laboratorialmente. Essas informações foram obtidas utilizando o Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação – Sinan. 

2. Após esse procedimento, foi identificado no Sistema de Informação de Nascidos Vivos 

(SINASC) no campo 41, onde o profissional de saúde registra o tipo de malformação 

encontrada no recém-nascido, se a criança apresentou microcefalia ao nascer. 

3. Verificado os dados do nascimento da criança para avaliar a presença de SCZ 

4. Em seguida as crianças tiveram o perímetro cefálico avaliado pela curva de 

INTERGROWTH-21st para identificar se alguma possuía perímetro cefálico ao nascer 

abaixo de 2 desvios padrões para o sexo e idade gestacional (Anexo B). 

5. Feito busca no Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) para verificar a possível 

ocorrência de óbitos. 

 
Após essa etapa inicial foi organizada a visita a residência da criança para entrevista 

com a mãe e avaliação das crianças. O objetivo é verificar o perfil das mães, realizar a 

antropometria e os marcos do desenvolvimento com base na caderneta de saúde da criança 

recomendado pelo Ministério da Saúde do Brasil. 

Para organizar a visita domiciliar foram seguidos os seguintes passos: 

https://intergrowth21.tghn.org/articles/intergrowth-21st-newborn-size-birth-chart/
https://intergrowth21.tghn.org/articles/intergrowth-21st-newborn-size-birth-chart/
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1. Para aquelas mães em que havia registro do número de telefone, a visita domiciliar foi 

previamente agendada. 

2. Nas áreas consideradas de risco (violência) foi agendado com o gestor da unidade de 

atenção primária à saúde (UAPS), a visita acompanhada do agente comunitário de 

saúde da área de abrangência do domicilio. 

3. Na visita domiciliar em que não foi possível localizar o endereço ou a mãe na 

residência, realizou-se pesquisa em outros sistemas de informações (fastmedic, 

cadastro único, bolsa família) a fim de buscar um endereço mais atualizado ou  

telefone de contato. 

 
Durante a visita, as mães foram entrevistadas utilizando um questionário semi- 

estruturado (apêndice A) contendo dados socioeconômicos, dados sobre a gestação materna e 

nascimento da criança. 

Nas crianças realizou-se avalição antropométrica (medição de peso, altura, PC e PT) e 

dos marcos do desenvolvimento de acordo com a faixa etária no momento da avaliação. 

 
4.5 Instrumento de coleta de dados 

 
 

Foi elaborado pelos pesquisadores um questionário (APÊNDICE A) aplicado para 

entrevista com a mãe. Esse instrumento foi dividido em oito seções contendo: dados 

socioeconômicos da mãe, antecedentes obstétricos e ginecológicos, antecedentes patológicos 

maternos, dados do pré-natal, dados do nascimento do bebê, exames complementares. 

Para tanto foram abordadas questões relativa: a idade da mãe e/ou responsável, 

escolaridade, trabalho, renda familiar, doença pré-existentes maternas, dados gestacionais e 

exames laboratoriais. 

Informações sobre o nascimento da criança também foram coletadas como: idade 

gestacional ao nascer, sexo, peso, estatura, perímetro cefálico, perímetro torácico e exames 

realizados. 

O instrumento para avaliação da antropometria e dos marcos do desenvolvimento da 

criança foram extraídos da caderneta de saúde da criança. 

Para avaliação antropométrica das crianças foram utilizados no estudo dados como: 

peso (gramas), estatura (centímetros), perímetro cefálico (centímetros), perímetro torácico 

(centímetros). 
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Para a avaliação antropométrica o pesquisador foi previamente treinado. Foi 

necessário utilizar alguns instrumentos e técnicas de avaliação como: 

 
- Peso: O peso da criança foi mensurado por meio da balança digital do tipo plataforma, 

colocada em superfície plana. Para essa avaliação as crianças estavam descalças, vestindo 

apenas a fralda ou roupa intima. As crianças que não ficavam de pé na balança, foi avaliado o 

peso em conjunto (mãe e criança) e depois subtraído o peso da mãe. 

 
- Altura: A medida do comprimento da criança em centímetros foi realizada sobre uma 

superfície plana utilizando uma régua antropométrica. 

 
- Perímetro cefálico: Realizada medição com a fita métrica não extensível, posicionada em 

cima da proeminência occipital e sobre o arco das orelhas. A fita foi colocada ao redor do 

osso frontal sobre o sulco supraorbital, passando no mesmo nível de cada lado e colocando 

sobre a proeminência occipital. 

 
Para classificar as medidas obtidas pela avaliação antropométrica foi utilizado o escore 

Z. Esse escore representa a distância, medidas em unidades de desvio padrão, que os valores 

podem assumir em uma população em relação ao valor médio que a mesma representa 

(BRASIL, 2012). 

No protocolo de Orientações integradas de vigilância e atenção à saúde no âmbito da 

emergência de saúde pública de importância nacional, recomenta-se que para avaliar o 

desenvolvimento neuropsicomotor de crianças, com ou sem microcefalia, deve-se utilizar os 

marcos do desenvolvimento contidos na Caderneta de Saúde da Criança afim de identificar 

possíveis atrasos no desenvolvimento e outras anormalidades neurológicas (BRASIL, 2016) 

Diante dessa recomendação oficial do Ministério da Saúde optou-se por avaliar o 

desenvolvimento das crianças utilizando os marcos do desenvolvimento contidos na caderneta 

de saúde da criança. 

 
Figura 8. Marcos do Desenvolvimento da Criança segundo faixa etária 

 

Idade 
Marcos de 

desenvolvimento 
Como pesquisar 

 
12 a 15 meses 

 

A criança indica o que quer 

A criança indica o que quer sem que seja pelo 

choro, podendo ser com palavras ou sons, 

apontando ou estendendo a mão para alcançar. 

Considere a informação do acompanhante 
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Coloca blocos na caneca 

Coloque 3 blocos e a caneca sobre a mesa, em 

frente à criança. Estimule-a a colocar os blocos 

dentro da caneca, mediante demonstração e fala. 

Observe se a criança consegue colocar pelo menos 

um bloco dentro da caneca e soltá-lo 

 

Diz uma palavra 

Observe se durante o atendimento a criança diz 

pelo menos uma palavra que não seja nome de 

membros da família ou de animais de estimação. 

Considere a informação do acompanhante. 

Anda sem apoio 
Observe se a criança já anda bem, com bom 

equilíbrio, sem se apoiar. 

 

 

 

 
 

15 a 18 meses 

 
Usa colher ou garfo 

A criança usa colher ou garfo, derramando pouco 

fora da boca. Considere a informação do 

acompanhante. 

Constrói torre de 2 cubos 
Observe se a criança consegue colocar um cubo 

sobre o outro sem que ele caia ao retirar sua mão. 

 

Fala 3 palavras 

Observe se durante o atendimento a criança diz três 

palavras que não seja nome de membros da família 

ou de animais de estimação. Considere a 

informação do acompanhante. 

Anda para trás 
Peça à criança para abrir uma porta ou gaveta e 

observe se dá dois passos para trás sem cair. 

 

 

 

 
18 a 24 meses 

 

Tira roupa 

Observe se a criança é capaz de remover alguma 

peça do vestuário, tais como: sapatos que exijam 

esforço para sua remoção, casacos, calças ou 

camisetas. Considere informação do acompanhante 

Constrói torre de 3 cubos 
Observe se a criança consegue empilhar 3 cubos 

sem que eles caiam ao retirar sua mão 

Aponta 2 figuras 
Observe se a criança é capaz de apontar 2 de um 

grupo de 5 figuras. 

Chuta bola 
Observe se a criança chuta a bola sem apoiar-se em 

objetos. 

 

 

 

 

 

 

 
24 a 30 meses 

 

Veste-se com supervisão 

 
Pergunte aos cuidadores se a criança é capaz de 

vestir alguma peça do vestuário tais como: cueca, 

meias, sapatos, casaco, etc. 

Constrói torres de 6 cubos 

Observe se a criança 

consegue empilhar 6 cubos 

sem que eles caiam ao 

retirar sua mão. 

 

 
Observe se a criança consegue empilhar 6 cubos 

sem que eles caiam ao retirar sua mão 

 

Frases com 2 palavras 

Observe se a criança combina pelo menos 2 

palavras formando uma frase com significado, que 

indique uma ação. Considere a informação do 

acompanhante 

 
Pula com ambos os pés 

Observe se a criança pula com os dois pés, 

atingindo o chão ao mesmo tempo, mas não 

necessariamente no mesmo lugar. 
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30 a 36 meses 

Brinca com outras crianças 
Pergunte ao acompanhante se a criança participa de 

brincadeiras com outras crianças de sua idade 

 
Imita linha vertical 

Observe, após demonstração, se a criança faz uma 

linha ou mais (no papel), de pelo menos 5 cm de 

comprimento. 

 
Reconhece 2 ações 

Observe se a criança aponta a figura de acordo com 

a ação, por exemplo: quem mia? quem late? quem 

fala? quem galopa? 

Arremessa bola 
Observe se a criança arremessa a bola acima do 

braço. 

*Créditos: Adaptação da tabela contida no Manual de Crescimento do Ministério da Saúde/ 2002 por 

Amira Figueiras 

 
Figura 9. Avaliação do desenvolvimento: Orientação para tomada de decisão 

 

Dados da avaliação Impressão diagnóstica Conduta 

• Perímetro cefálico < -2 escores 

z ou > +2 escores z, ou presença 

de 3 ou mais alterações 

fenotípicas, ou ausência de 2 ou 

mais marcos para a faixa etária 

anterior 

 

 
Provável atraso no 

desenvolvimento 

 

 
- Referir para avaliação 

neuropsicomotora 

 
Ausência de 1 ou mais marcos 

para a sua faixa etária 

 
Alerta para o 

desenvolvimento 

- Orientar a mãe/ cuidador 

sobre a estimulação da 

criança 

- Marcar retorno em 30 dias 

Todos os marcos para a sua 

faixa etária estão presentes, 

mas existem 1 ou mais fatores 

de risco 

Desenvolvimento 

adequado com fatores 

de risco 

 

- Informar a mãe/ cuidador 

sobre os sinais de alerta* 

 

 

 

Todos os marcos para a sua 

faixa etária estão presentes 

 

 

 

Desenvolvimento 

adequado 

- Elogiar a mãe/cuidador 

- Orientar a mãe/ cuidador 

para que continue 

estimulando a criança 

- Retornar para 

acompanhamento conforme 

a rotina do serviço de saúde 

- Informar a mãe/ cuidador 

sobre os sinais de alerta* 

*Créditos: Adaptação da tabela contida no Manual de Crescimento do Ministério da Saúde/ 2002 por 

Amira Figueiras 
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4.6 Análise dos dados 

 
 

Os dados coletados foram digitados e analisados por meio do software Epinfo 7. Foi 

criada uma máscara com os dados contidos no questionário, em seguida digitados nesse 

programa. Os dados foram analisados por meio de frequência simples, relativas e percentual, 

sendo apresentados por meio de tabelas e gráficos. 

 
4.7 Aspectos Éticos 

 
 

A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa e aprovada por meio da 

CAAE nº 75393417.4.0000.5054 (ANEXO A), no dia 04 de dezembro de 2017. Foram 

seguidos os princípios éticos previstos na Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 

(BRASIL, 2012). Todos os responsáveis assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE) autorizando a aplicação do questionário e avaliação das crianças. 
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5. RESULTADOS 

 
 

Foram identificadas 30 crianças que atendiam aos critérios de inclusão na pesquisa. 

Após busca ativa na residência dessas pessoas e contato telefônico, quatro (04) mães não 

foram localizadas no domicilio, mesmo após três tentativas em dias alternados. Nove (9) 

mudaram de endereço e estavam residindo no interior do estado do Ceará. Ao final da 

atividade de busca ativa, 17 crianças participaram do estudo (Figura 10). 

 
Figura 10. Fluxograma de busca ativa dos participantes da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 
 

Entre as 17 crianças avaliadas, 9 (52,9%) eram do sexo masculino. Nascidas entre 

abril e novembro de 2016, com maior número de nascimentos nos meses de julho e agosto de 

2016. A faixa etária das crianças variou de 10 a 25 meses, sendo a maior parte (15/17) entre 

13 e 24 meses (tabela 2). 
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Tabela 2. Perfil das crianças avaliadas no estudo, segundo sexo, mês de nascimento e faixa 

etária em residentes de Fortaleza, 2015-2016. 

Variável N (17) % 

Sexo 
  

Feminino 8 47,1 

Masculino 9 52,9 

Mês de nascimento   

Abril 2 11,8 

Maio 1 5,9 

Junho 1 5,9 

Julho 6 35,3 

Agosto 4 23,5 

Setembro 1 12,5 

Outubro 1 11,1 

Novembro 1 5,9 

Idade   

< de 12 meses 1 5,9 

13 a 24 meses 15 88,2 

acima de 24 meses 1 5,9 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor 
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A figura 11 mostra o histograma com os casos confirmados de SCZ e as crianças 

avaliadas no estudo, segundo o mês de nascimento. Verifica-se que as crianças com SCZ 

começaram a nascer no mês de setembro, com pico nos meses de dezembro, janeiro e 

fevereiro. As crianças do estudo nasceram a partir de abril de 2016, com pico de nascimento 

em julho e agosto de 2016. 

 
Figura 11. Número de casos confirmados de SCZ e crianças expostas ao zika sem 

microcefalia ao nascer, segundo mês de nascimento. Fortaleza 2015 – 2016 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

 

 

A maior parte das mães 41,7% (07/17) concluiu o ensino médio, 41,2% (07/17) eram 

casadas, 47,1% (8/17) eram donas de casa, sendo que 3 delas disseram que saíram  do 

emprego para cuidar do filho, 64,7% (11/17) ganhavam menos de 1 salário mínimo, 

considerando o salário em R$ 954,00 reais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que se refere a idade materna 70,6% (12/17) das mães tinham entre 20 e 29 anos 

com mediana de idade de 26 anos. Segundo a raça/cor 70,6% (12/17) se declararam brancas. 
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Tabela 3. Perfil socioeconômico materno segundo idade da mãe, raça, escolaridade, estado 

 civil e ocupação em residentes de Fortaleza, 2015-2016  
 

Variável 17 % 

Idade   

20 - 29 anos 12 70,6 

30- 39 anos 4 23,5 

Acima de 40 1 8,3 

Cor/raça   

Branca 12 70,6 

Parda 5 29,4 

Escolaridade   

Fundamental 6 35,3 

Médio 7 41,2 

Superior 4 23,5 

Estado civil   

Solteira 4 23,5 

Casada 7 41,2 

União estável 6 35,3 

Ocupação   

Dona de casa 8 47,1 

Autônoma 5 29,4 

CLT 2 11,8 

Estudante 1 5,9 

Servidora Pública 1 5,9 

Renda familiar   

< 1 salário 11 64,7 

1 a 3 salários 5 29,4 

acima de 4 salários 1 5,9 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

 

Todas as mães que foram entrevistadas não tinham grau de parentesco com o pai da 

criança, mas duas relataram ter histórico de microcefalia na família. 

Três possuíam doenças preexistentes, uma relatou que tinha asma e diabetes e as 

outras duas tinham anemia. Quando foi questionado sobre a quantidade de vezes que já 

estiveram grávidas, 7/17 referiram ser primíparas, 6/17 seriam a segunda gravidez, 1/17 a 

terceira e 1/17 era multípara. Cinco (5) delas possuem histórico de aborto anterior (tabela 4). 
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Tabela 4. Antecedentes obstétricos e ginecológicos das mães das crianças avaliadas nascidas 

 no ano de 2015 -2016  
 

Variável Nº % 

Parentesco com o companheiro   

Não 17 100,0 

História de microcefalia na família   

Sim 2 11,8 

Não 15 88,2 

Doença pré-existente   

Sim 3 17,6 

Não 14 82,4 

Quantas vezes esteve grávida   

1 7 41,2 

2 6 35,3 

3 1 5,9 

4 ou mais 3 17,6 

Histórico de aborto   

Sim 5 29,4 

Não 12 70,6 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

 

 

Todas as gestantes tiveram a forma sintomática do Zika com rash cutâneo e 16/17 

(94,1%) apresentaram prurido. Segundo o momento da infecção pelo vírus zika na gravidez, 

47,1% referiram os sintomas no segundo trimestre de gestação e 35,3% no terceiro trimestre. 

Grande parte das mães 58,8% (10/17) não fizeram uso de qualquer tipo de medicação 

durante a fase sintomática da doença. Das sete que usaram, os medicamentos utilizados foram 

paracetamol (03), loratadina (03) e nitrofuratoina (01). Quando foi questionado quanto a 

presença de outra infecção durante a gestação, 14/17 (82,4%) referiram não apresentar outro 

tipo de manifestação. 

Na avaliação sobre o uso de álcool, drogas ou exposição a substâncias tóxicas na 

gestação 14/17 (82,4%) não usaram essas substâncias. Das que responderam ter tido contato, 

as substâncias mencionadas foram o fumo (03) e inseticida (01) (tabela 5). 
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Tabela 5. Exposição ao vírus zika na gestação e a ocorrência de outras infecções segundo a 

presença de sinais e sintomas, idade gestacional, uso de medicação na gestação e exposição a 

substâncias químicas das mães  
 

Variável 17 % 

Rash cutâneo   

Sim 17 100,0 

Prurido   

Sim 16 94,1 

Não 1 5,9 

Febre   

Sim 9 52,9 

Não 8 47,1 

Período gestacional no 

momento da infecção pelo 

vírus zika 

  

< 13 semanas (1° trimestre) 3 17,6 

14 – 28 (2° trimestre) 8 47,1 

>29 (3º trimestre) 6 35,3 

Uso de medicamento 

durante a infecção 

  

Sim 7 41,2 

Não 10 58,8 

Outros sinais e sintomas na 

gravidez sugestivos de 

infecção 

  

Sim 3 17,6 

Não 14 82,4 

Exposição substâncias 

químicas* 

  

Sim 3 17,6 

Não 14 82,4 

*Uma mãe relatou contato com inseticida 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

 

 

Na tabela 6 pode-se observar as variáveis referentes ao pré-natal. Todas as mães 

(100%) fizeram pré-natal a maioria teve um número adequado de consultas (acima de 7 

consultas) representando 76,4% das mães (13/17). 

As unidades de saúde em que as mães realizaram o pré-natal foram as seguintes: 

Unidade de Atenção Primária a Saúde - UAPS (7/17), UAPS e Maternidade Escola Assis 

Chateubriand – MEAC (03/17), hospital secundário (3/17), somente MEAC (1/17), com 

médico da rede privada (2/17) e uma (1/17) na rede pública (UAPS) e privada. 

Cinco (5) pessoas referiram ter apresentado complicações na gestação como pré- 

eclâmpsia (1), diabetes gestacional (2), anemia (1) e pielonefrite (1). Apenas uma (1) tinha 

vacina prévia contra febre amarela. 
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Tabela 6. Variáveis relativas ao pré-natal no que se refere ao número de consultas, unidade, 

 complicações e situação vacinal das mães das crianças avaliadas.  
 

Variável Nº % 

Fez pré-natal 
  

Sim 17 100,0 

Número de consultas   

< 7 consultas 4 23,5 

7 a 9 consultas 11 64,7 

Acima de 10 consultas 2 11,8 

Unidade de Pré-natal   

UAPS 7 41,2 

UAPS/ MEAC 3 17,6 

Hospital secundário 3 17,6 

MEAC 1 5,9 

Particular 2 11,8 

Particular/UAPS 1 5,9 

Complicação na gravidez   

Pré-eclâmpsia 1 5,9 

Diabetes gestacional 2 11,8 

Anemia 1 5,9 

Pielonefrite 1 5,9 

Vacina febre amarela   

Sim 1 5,9 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

 

Alguns exames laboratoriais foram realizados durante o pré-natal das mães como o 

teste para dengue, HIV, toxoplasmose e citomegalovírus. Todas as sorologias foram negativas 

com exceção de dengue que teve IgM positivo em duas mães. 

 
Tabela 7. Exames realizados no pré-natal da mãe das crianças avaliadas 

 

Exames 
 Resultado  

 Reagente Não reagente Não realizado 

Dengue 2 15 0 

HIV 0 17 0 

Toxoplasmose 0 13 4 

Citomegalovírus 0 13 4 

Zika 17 0 0 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor 
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Em relação ao nascimento, 11/17 foram a termo (entre 37 e 40 semanas) 

correspondendo a 64,7% das crianças. Quanto ao tipo de parto, o mais realizado foi vaginal 

(10/17). 

A tabela 8 mostra a antropometria realizada ao nascer. Foi visto que o peso variou de 

2.270 a 3.950 gramas, 15/17 estavam acima de 2.500 gramas; a estatura foi entre 42 e 52 cm; 

perímetro cefálico de 29 a 34 cm, todos acima de dois desvios-padrão pela curva de 

intergrowth (ANEXO B); perímetro torácico de 29 a 36 cm; o Apgar entre 8 e 10, mostrando 

que os bebês nasceram bem. 

 
Tabela 8. Avaliação da criança ao nascer segundo sexo, idade gestacional, peso ao nascer, 

perímetro cefálico e torácico e Apgar.  

 
Nº de 

ordem 
Sexo Id gest 

Peso ao 

nascer 

Z 

escore 

Peso 

Estatura 
Z 

escore 

estatura 

PC 
Z 

escore 

PC 

PT 

1 M 35 2.790  46  34,0  30,5 

2 M 37 3.105  51  34,5  33,0 

3 M 38 3.295  47  32,5  31,5 

4 M 41 3.750  51  37,0  36,0 

5 F 39 3.580  52  35,0  33,0 

6 F 38 2.760  47  34,0  31,5 

7 F 37 2.275  46  33,0  29,0 

8 F 37 2.270  42  34,5  30,5 

9 F 38 3.950  49  34,0  34,0 

10 F 36 2.634  49  35,5  30,5 

11 M 40 3.600  51  33,5  - 

12 M 39 3.264  51  35,0  33,0 

13 M 40 3.190  50  35,0  33,0 

14 M 38 3.536  48  34,5  34,0 

15 F 37 3.235  48  33,1  - 

16 F 38 3.140  48  35,0  32,0 

17 M 36 2.820  47  33,0  - 

Legenda: Id gest = idade gestacional ao nascer; PC = perímetro cefálico; PT = perímetro 

torácico; M = masculino; F = feminino. 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

 

Das 17 crianças, sete (7/17) apresentaram intercorrências ao nascer como icterícia 

(5/17) e desconforto respiratório (2/17). Cinco crianças (5/17) fizeram exame sorológico ao 

nascer, com todos os resultados de RT-PCR negativos para infecção por zika. Duas crianças 

foram testadas no líquor, uma (01) soro, uma (01) soro e placenta e uma no cordão umbilical 

(tabela 9). 
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Tabela 9. Descrição de intercorrências ao nascer, presença de malformações e resultado de exames laboratoriais nas crianças do estudo 
 

Nº de 

ordem 
Intercorrência ao nascer? Qual 

Exame 

para zika 

Tipo de 

exame 
Resultado Material 

1 Desconforto respiratório Não    

2 Icterícia/fototerapia por 2 dias Sim RT-PCR Não detectável Cordão umbilical 

3 Não Não    

4 Icterícia/gemência/taquipnéico Não    

5 Fototerapia Sim RT-PCR Não detectável soro e placenta 

6 Não Não    

7 Icterícia/Fototerapia Sim RT-PCR Não detectável líquor 

8 Icterícia/Fototerapia Sim RT-PCR Não detectável líquor 

9 Não Sim RT-PCR Não detectável soro 

10 Desconforto respiratório Não    

11 Não Não    

12 Não Não    

13 Não Não    

14 Não Não    

15 Não Não    

16 Não Não    

17 Não Não    

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor 
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A maior parte das crianças do estudo não realizaram exames de imagem ao nascer. Apenas 

quatro (04) crianças fizeram ultrassom transfontanelar, duas (02) apresentaram exame normal e 

duas (2) tiveram alterações como discreto sangramento em matriz germinativa em sulcos cauculo- 

talamicos bilateral caracterizando papilite grau um e persistência do cavum do septo pelúcido 

variante da normalidade. 

No exame audiológico, cinco crianças (05/17) realizaram o exame, mas apenas uma (01) 

teve alteração no ouvido esquerdo, as outras crianças apresentaram resultados normais. 

Oito crianças fizeram avaliação oftalmológica ao nascer apresentando resultados normais 

(tabela 10). 
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Tabela 10. Descrição dos resultados dos exames complementares realizados ao nascer nas crianças do estudo segundo a realização de exames de 

imagem e avaliação audiológica e oftalmológica  
 

Nº de 

ordem 

 

Ultrassom transfontanelar 

 

Resultado- USTF 
Exame 

audiológico 

(EOA) 

Resultado 

EOA 

Avaliação 

oftalmológica 

Resultado 

oftalmo 

1 Não  Não  Sim Normal 

2 Sim Sem alterações Não  Sim Normal 

3 Sim 
Persistência do cavum do septo pelúcido variante 

da normalidade 
Não 

 
Não 

 

4 Não  Não  Sim Normal 

5 Sim Sem alterações Não  Sim Normal 

6 Não  Não  Não  

7 Não  Não  Não  

8 Não  Não  Não  

 
9 

 
Sim 

Discreto sangramento em matriz germinativa em 

sulcos calculo-talâmicos bilateral caracterizando 

papilite grau I 

 
Sim 

Alterado 

OE 

 
Sim 

 
Normal 

10 Não  Sim Normal Sim Normal 

11 Não  Não  Não  

12 Não  Sim Normal Sim Normal 

13 Não  Sim Normal Não  

14 Não  Não  Sim Normal 

15 Não  Não  Não  

16 Não  Sim Normal Não  

17 Não  Não  Não  

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 
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A tabela 11 mostra as variáveis relativas ao acompanhamento das crianças na puericultura. 

Das 17 crianças avaliadas, 16 tinham a caderneta de saúde da criança. Dessas, 5/16 tinham registros 

do desenvolvimento neuropsicomotor e nenhuma apresentou alterações de desenvolvimento. No 

que se refere a unidade de acompanhamento das crianças, sete (7) não faziam acompanhamento 

algum, cinco (5) na UAPS, quatro (4) em serviço privado, um (1) na maternidade terciária. 

 
Tabela 11. Variáveis relativas ao acompanhamento das crianças do estudo na puericultura segundo 

 a presença de avaliação do desenvolvimento e acompanhamento pela unidade de saúde 
 

Variável N (17) % 

Possui caderneta da criança   

Sim 16 94,1 

Há registro do DNPM na caderneta? 
  

Sim 5 29,4 

Não 12 70,6 

Há alterações no DNPM nos que tinham registro 

na caderneta? 

 

(N=5) 

 

Não 5 100,0 

Unidade de acompanhamento 
  

UAPS 5 29,4 

Serviço privado 4 23,5 

Maternidade terciária 1 5,9 

Não faz acompanhamento 7 41,2 

DNPM- Desenvolvimento neuropsicomotor 

UAPS- Unidade de Atenção Primária à Saúde 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 
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Na avaliação do crescimento realizado pelo pesquisador (tabela 12 e figura 12), o perímetro 

cefálico das crianças variou de 42 a 48 cm no momento da avaliação. Todas as crianças 

apresentaram PC adequado para idade. O escore Z variou de +1 a -2 não sendo resultado de alerta 

para microcefalia. 

O peso foi verificado em gramas com valor mínimo de 10.100 e máximo de 15.200 gramas. 

Todas as crianças avaliadas tinham peso adequado para a idade. 

A estatura das crianças teve variação de 75 cm (valor mínimo) e 88 cm (valor máximo). Foi 

visto que 13 (13/17) estavam com estatura adequada para idade. Vale destacar que duas estavam 

com comprimento baixo para idade e 01 com comprimento elevado para idade. 

 
Tabela 12. Antropometria das crianças do estudo no momento da avaliação na visita domiciliar no 

que se refere a idade, PC, peso, estatura e perímetro torácico e seus respectivos escores Z 

Nº de 

ordem 

Idade 

bebê 
(meses) 

 

PC (cm) 
Escore Z 

(PC) 

Peso 

(gramas) 

Escore Z 

(peso) 

Altura 

(cm) 

Escore Z 

(altura) 

 

PT 

1 10 47 Média 10.100 1 76 1 40 

2 15 48 Média 11.000 média 78 -1 42 

3 16 46 Média 12.800 1 82 3 44 

4 18 45 Média 13.100 1 80 1 44 

5 20 47,5 Média 10.900 -1 84 1 42 

6 20 48 1 15.000 2 77 -1 44 

7 20 46 Média 15.000 2 78 -1 42 

8 20 46 Média 10.600 -1 80 -1 42 

9 20 48 Média 12.500 1 84 1 40 

10 21 47 Média 11.250 -1 80 -3 42 

11 21 47 Média 11.000 -1 79 -3 58 

12 21 47 Média 12.500 1 86 1 48 

13 21 42 -2 10.100 -1 75 -2 38 

14 22 46 -1 14.600 1 88 1 46 

15 23 46 Média 12.300 1 86 1 40 

16 24 47 Média 15.200 1 88 1 46 

17 25 46 -1 12.000 -1 79 -2 40 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 



54 
 

Figura 12. Distribuição das crianças do estudo segundo resultado do escore Z em relação ao 

perímetro cefálico, peso e altura das crianças. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

 

 

Os marcos do desenvolvimento das crianças foram avaliados com base na caderneta de 

saúde da criança. Assim, verificou-se que das 17 crianças, 15 delas (88,2%) apresentaram um ou 

mais atrasos no desenvolvimento para a faixa etária. Desses que estavam em alerta, cinco 

alcançaram três marcos de desenvolvimento, cinco dois marcos e cinco alcançaram apenas um 

marco de desenvolvimento. O marco menos alcançado foi o de construir torre com cubos (dois e 

três cubos). Esse marco representa a coordenação mão-olho e motora fina. 
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Tabela 13. Avaliação das crianças do estudo de acordo com os marcos do desenvolvimento da caderneta de saúde da criança 
 

 

 
Nº 

 
 

IG na 

infecção 

 
 

Idade 

(M) 

 

 
Sexo 

 
 

Avaliação 

DNPM 

 
 

Marcos 

alcançados 

 
Mostra 

o que 

quer 

 
Coloca 

blocos 

na 

caneca 

 
Fala 

uma 

palavra 

 
Anda 

sem 

apoio 

 
Usa 

colher 

ou 

garfo 

 
Constrói 

torres 

de dois 

cubos 

 
 

Fala 3 

palavras 

 
Anda 

para 

trás 

 
Tira 

a   

roupa 

 
Constrói 

torre 

com 3 

cubos 

 
Aponta 

duas 

figuras 

 
 

Chuta 

a bola 

 
Veste-se 

com 

supervisão 

 
Constrói 

torres 

de 6 

cubos 

 
Frases 

com duas 

palavras 

 
Pula 

dois 

pés 

1 35 10 M Alerta 1 + - - -             

2 19 15 M Normal 4 + + + + + + + +         

3 10 16 M Alerta 1 + - - + - - - +         

4 10 18 M Alerta 1 + + - + - - - +         

5 15 20 F Alerta 3 + + + + + + + + + - + +     

6 34 20 F Alerta 2 + - + + + - + + + - - +     

7 24 20 F Alerta 2 + + + + + - - + + - - +     

8 24 20 F Alerta 2 + + + + + - + + - - + +     

9 12 20 F Alerta 2 + + + + + - + + + - + +     

10 26 20 F Normal 4 + + + + + + + + + + + +     

11 28 21 M Alerta 1 + + + + + - - + - - - +     

12 24 21 M Alerta 3 + + + + + + - + - + + +     

13 15 21 M Alerta 2 + + + + + - - + - - + +     

14 20 22 M Alerta 1 - - - + + - - + - - - +     

15 24 23 F Alerta 3 + - + + + - + + + - + +     

16 28 24 F Alerta 3 + - + + + - + + + - + +     

17 32 25 M Alerta 3 + - + + + - + + + - + + + - + + 
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6. DISCUSSÃO 

 

 
O presente estudo descreve uma série de casos de 17 crianças cujas mães tiveram zika na 

gestação, com confirmação laboratorial, nascidas sem microcefalia ou alterações relacionadas a 

SCZ. Foram avaliados fatores maternos e gestacionais, informações sobre a infecção por zika na 

gestação, assim como o perfil antropométrico e os marcos de desenvolvimento de cada criança. 

Detectamos alerta no desenvolvimento neuropsicomotor das crianças, sugerindo a necessidade de 

uma reavaliação e acompanhamento médico especializado. 

É importante destacar que, por não terem sido diagnosticadas com microcefalia ao nascer, 

essas crianças não realizaram avaliação de acordo com o protocolo de orientação para diagnósticos 

de crianças com SCZ do Ministério da Saúde. Portanto, elas foram avaliadas apenas na 

maternidade, não foram encaminhadas aos serviços especializados e o seguimento foi realizado na 

atenção primária a saúde. 

Diante da possibilidade de elas também apresentarem alterações tardiamente, acredita-se  

que seja importante reavaliá-las, principalmente quanto ao DNPM. Essa recomendação já é dada 

pelo próprio Ministério da Saúde do Brasil, quando recomenda que seja realizada uma vigilância 

rigorosa do crescimento e do desenvolvimento das crianças sem manifestações da SCZ, para que ao 

primeiro indício de atraso em seu desenvolvimento haja o encaminhamento em tempo oportuno aos 

serviços especializados (BRASIL, 2016). 

Além de avaliar o crescimento e desenvolvimento dessas crianças é importante conhecer o 

perfil das mães e do nascimento do bebê, para compreender possíveis fatores que possam estar 

associados ao fato das crianças não apresentarem sintomas ao nascimento. 

Apesar do predomínio de crianças do sexo masculino essa diferença não teve um resultado 

significante pois a diferença entre os sexos foi pequena. O mesmo ocorreu no estudo de Einspieler 

et al, (2019). O trabalho de Vargas et al., (2016) encontrou uma proporção semelhante entre os 

sexos. Ventura et. al. (2016) descreve maior proporção de crianças do sexo feminino em uma 

população pequena de crianças com SCZ. Destaca-se que mesmo nos estudos em que houve 

diferença entre os sexos, essa diferença não foi considerada importante ou se apresentou 

estatisticamente significante. Diante desse achado é possível que não haja predominância de gênero 

específico em crianças sem microcefalia que foram expostas ao zika vírus durante a gestação. 

Os primeiros casos de microcefalia associados ao vírus Zika no Município de Fortaleza 

começaram a ser registrados em outubro de 2015 e o último caso confirmado foi em dezembro de 

2016, com pico de nascimentos entre dezembro de 2015 e janeiro de 2016 (CEARÁ, 2018). Na 
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região metropolitana do Recife o pico de nascimento de crianças com microcefalia/SCZ foi no mês 

de outubro de 2015 (VARGAS et. al, 2016), tendo sido o primeiro estado a registrar esses casos. 

As crianças desse estudo, sem microcefalia, nasceram em um período diferente dos casos 

confirmados de SCZ de Fortaleza e Recife. Nos meses de julho e agosto de 2016, período de pico 

de nascimentos do estudo, não houve confirmação de casos de crianças com SCZ; evidenciando que 

o período de ocorrência entre os eventos foi distinto. Infelizmente, não há registro de isolamento 

viral das cepas que circularam durante a epidemia para avaliar, por exemplo, se há diferença ou 

possiblidades de maior virulência no período do surto de casos (dezembro de janeiro), o que poderia 

justificar a não ocorrência de crianças sintomáticas nos meses de nascimento das crianças do nosso 

estudo. 

Não se sabe ao certo o motivo pelo qual no período de pico de nascimentos de crianças com 

microcefalia e SCZ (outubro 2015 – janeiro de 2016) não foi registrado casos de crianças sem 

microcefalia. Uma justificativa pode ser o fato de que, no início da ocorrência dos casos a 

microcefalia era um sinal clínico que excluía/descartava a infecção pelo vírus Zika na criança, então 

crianças sem microcefalia não eram avaliadas ao nascer, nem suas mães faziam exames 

laboratoriais para confirmação da infecção por Zika na gestação, pois não havia um protocolo de 

diagnóstico bem definido. 

O perfil das mães das crianças avaliadas foi em sua maioria composto de mulheres jovens, 

brancas, casadas, com ensino médio e de baixa renda. A maior parte se declarou dona de casa e com 

renda familiar média inferior a um salário mínimo. Carvalho-Sauer (2019) encontrou características 

maternas um pouco diferentes em crianças com SCZ na Bahia, quando predominou mulheres 

pardas, muito jovens, solteiras e de baixa escolaridade. Gonçalves et al. (2018) também 

encontraram as mesmas características em mães de crianças com SCZ, predominando mulheres 

solteiras, donas de casa e a maior parte com renda mensal de até 1 salário mínimo. 

Percebemos que o perfil das mães das crianças do estudo foi um pouco diferente daquelas 

que tiveram seus filhos com SCZ. Destaca-se que é preciso considerar que esses estudos foram 

realizados em populações pequenas, mas esses achados não podem ser desconsiderados. Além 

disso, reforça o fato de que ter um bebê especial pode influenciar na vida conjugal das mães, como 

documentados em outros estudos qualitativos, por isso a diferença no estado civil entre as mães de 

bebês com microcefalia e as do estudo (sem microcefalia). 

O exantema na gestação apresentado por todas as mães, foi de forma pruriginosa na maior 

parte delas. Um estudo em gestantes com sorologia positiva para zika também teve 100% de 

exantema, mostrando que esse é um sintoma importante para o diagnóstico de Zika na população 

geral e, principalmente nas gestantes (OLIVEIRA et al., 2016). Por outro lado, além de o exantema 
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ser um importante sinal clínico, a presença dele não afirma que a criança tenha manifestações da 

SCZ, 

Nesse estudo os sintomas da infecção por Zika predominaram no segundo e terceiro 

trimestre de gestação, corroborando com os achados de outros estudos de crianças sem microcefalia 

como o de Einspieler et al., (2019). Em crianças com SCZ há um predomínio do período de 

infecção no primeiro trimestre de gestação (MARTINS et. al, 2018). No Estudo de França et al. 

(2016), foi avaliado crianças com microcefalia associada ao vírus zika, e constatou que 61,4% das 

mulheres apresentaram exantema na gravidez, predominando também o primeiro trimestre.  

Segundo Brady et al. (2019) as mulheres infectadas com o vírus Zika no início da gestação 

possuíam 17 vezes mais chances de ter um filho com microcefalia. Isso ajudaria a justificar os 

resultados sobre o período de infecção da gestante encontrados nesse estudo. 

Nos três primeiros meses de gestação existe maior suscetibilidade a infecções, pois 

corresponde ao período germinativo e embrionário sendo o início do desenvolvimento do feto com 

a formação de estruturas internas (BEE; BOYD, 2011) isso contribui para um maior risco de 

crianças com exposição ao Zika no primeiro trimestre de gestação desenvolver a SCZ. 

Esse período de infecção na gestação também tem influência em outras síndromes 

congênitas como a toxoplasmose congênita e a síndrome da rubéola congênita. Em comparação 

com outros vírus, o risco de desenvolver SCZ é baixo em relação a outras síndromes congênitas 

como o citomegalovírus (13%), rubéola congênita que varia de 38% a 100%, dependendo do 

período gestacional de infecção (CAUCHEMEZ et al., 2016). 

A maior parte das gestantes desse estudo realizou um número adequado de consultas de pré- 

natal. O mesmo é percebido na maior parte dos estudos envolvendo gestantes do Nordeste, 

independente da presença de sinais e sintomas clínicos (VILELAS, et. al. 2016; GUIMARÃES, 

2016). O número de consultas de pré-natal é importante para identificar fatores de riscos na 

gestação e patologias fetais como a SCZ. 

Complicações desenvolvidas pelas mães na gestação como pré-eclâmpsia, diabetes 

gestacional, anemia e pielonefrite são diferentes de outros estudos com crianças com SCZ. Em mães 

de crianças com microcefalia as doenças pré-existentes mais relatadas foram pneumopatias, doenças 

metabólicas e hemoglobinopatias (VARGAS, et. al. 2016). Entretanto é importante registrar 

novamente que se tratam de estudos com pequeno número de casos, o que pode limitar a 

extrapolação desses achados. 

Apenas uma gestante tinha registro de vacina contra febre amarela. Na pesquisa realizada 

por Cavaltanti et al. (2016), foi levantada a hipótese que a vacina contra febre amarela poderia 

diminuir o risco de o bebê apresentar microcefalia em decorrência da infecção materna pelo vírus 
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Zika. O estudo de Vicente et al. (2019), reforça essa hipótese, após testar a vacina contra febre 

amarela em camundongos e verificar que ela confere uma forte proteção contra o vírus resultando 

em uma menor mortalidade, menores cargas virais e sinais neurológicos da infecção por Zika. 

Infelizmente, essa hipótese não pôde ser testada nesse estudo, em virtude no pequeno número de 

mulheres vacinadas e limitado tamanho amostral. 

Foram realizadas nas mães algumas sorologias no pré-natal. Todas as mães apresentaram 

resultado negativo para as sorologias testadas, mas duas apresentaram IgM positivo para dengue. 

Cavalcanti et al., (2016), não encontrou evidências de infecção por outro agente infeccioso, seja 

TORCH ou outro arbovírus (dengue e chikungunya) em gestantes com resultados laboratoriais 

positivos para infecção pelo vírus zika. Ribeiro et al., (2018) pesquisou sobre os exames 

laboratoriais realizados pelas mães de crianças com microcefalia em decorrência da infecção por 

zika. Foi visto que dois resultados tiveram IgM reagentes: um para dengue, outro para chikungunya 

e não foram obtidos resultados positivos para o vírus Zika nas gestantes, apenas em algumas 

crianças. Pode ocorrer também, sendo mais raro acontecer, a coinfecção de zika com outro 

arbovírus como o da dengue ou chikungunya, sendo assim, não se pode descartar essa possibilidade 

visto que Fortaleza é uma área de tripla circulação desses arbovírus (BRASIL, 2017; 

CAVALCANTI et al., 2018). 

Todas as crianças avaliadas nasceram a termo e com peso normal. Mesmos achados do 

estudo de Cardoso et al. (2018) com crianças na mesma situação. Van der Linden et. al. (2016) na 

avaliação de crianças sem microcefalia e exposição ao vírus Zika na gestação também verificou 

crianças com peso adequado ao nascer. O peso é um dos indicadores que melhor representa o que 

ocorre no período fetal, sendo abaixo de 2.500 g pode estar relacionado à prematuridade ou déficit 

de crescimento intrauterino, assim como em doenças infecciosas, uso de álcool, hipertensão  

materna entre outros (BRASIL, 2002). Kreling; Brito; Matsuo, (2006) relacionam o baixo peso ao 

nascer com um maior risco para o bebê desenvolver atrasos no DNPM aos doze meses de vida. 

Nas intercorrências identificadas após o nascimento, cinco apresentaram icterícia com níveis 

de bilirrubina indicativos para fototerapia e duas tiveram desconforto respiratório. A icterícia 

também foi uma complicação encontrada em nascimentos de crianças com síndrome congênita do 

Zika (VARGAS et. al. 2016). 

Quatro crianças fizeram o ultrassom transfontanelar, sendo que uma delas apresentou no 

exame de imagem resultado identificando uma persistência no cavum do septo pelúcido variante da 

normalidade. Essas alterações no cavum do septo pelúcido são encontradas com frequência na 

população geral. Quando não ultrapassam 4 mm, não acarreta problemas ao desenvolvimento 

cerebral, não significando um achado patológico (HAGINO et. al. 2001; BORN et. al. 2004; 
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Known, et. al. 1998). Outra criança apresentou um discreto sangramento em matriz germinativa em 

sulcos cálculo-talâmicos bilateral caracterizando papilite grau I. Apesar desses resultados não 

representarem achados patológicos importantes, podemos perceber que apenas quatro das dezessete 

crianças realizaram exames de imagem ao nascer, representando 23,5% de exames realizados. 

Estudos como o de Martins et. al. (2018) mostram que todas as crianças sem microcefalia 

avaliadas, tinham alguma alteração nos exames de imagem compatível com a SCZ, além do 

resultado laboratorial reagente na gestante e/ou criança. Linden et al., (2016), ao avaliar treze 

crianças sem microcefalia, mostram por meio de tomografia computadorizada do cérebro, que todas 

elas apresentavam malformações de sistema nervoso central. Einspieler et. al., (2019) descreveu 

essa possibilidade em crianças sem microcefalia, sendo em proporção menor. De treze crianças,  

seis apresentaram anormalidades cerebrais após a realização de exames de imagem, correspondendo 

a 46,1% de alterações neurológicas encontradas. Diante das evidências sobre manifestações 

neurológicas faz-se necessário a avaliação por meio de exames de imagem (Ultrassom 

transfontanelar, ressonância magnética ou tomografia cerebral) de todas as crianças expostas ao 

vírus da zika durante a gestação, mesmo que ela nasça sem microcefalia. Esse estudo atestou que 

essas crianças não estão sendo avaliadas por meio de exames especializados para o diagnóstico ou 

descarte de SCZ. 

Na avaliação auditiva apenas cinco crianças realizaram o exame adequado, sendo que uma 

criança teve alterações no ouvido esquerdo. Em crianças com ou sem microcefalia a prevalência de 

falha na avaliação auditiva foi de 6,6% (BORJA; LOIOLA; ARAUJO, 2017). 

Todas as crianças que fizeram avaliação oftalmológica ao nascer não apresentaram 

alterações. Das que foram avaliadas, foi utilizado apenas o teste do olhinho e nenhuma realizou 

fundoscopia para diagnóstico de alterações oculares. A fundoscopia é um exame em que se 

visualizam as estruturas do fundo de olho, avaliando principalmente o nervo óptico, os vasos 

retinianos e a retina, especialmente sua região central chamada mácula (BRASIL, 2017). 

Alguns estudos mostram que crianças com IgM positivo para vírus Zika e sem microcefalia, 

apresentaram alterações oftalmológicas do nervo óptico como hipoplasia, atrofia parcial ou 

completa do nervo óptico, assim como aumento da escavação papilar, podendo até apresentar 

catarata e glaucoma congênito (BRASIL, 2017). Apesar desses achados serem em crianças com 

sorologia positiva para zika, mais especificamente com anticorpos IgM, não se pode descartar a 

possibilidade dessas manifestações acometerem também crianças sem microcefalia, ou que tenha 

RT-PCR negativo. 

Ventura et al. (2016), também identificou lesões oculares em crianças sem microcefalia. 

Sendo assim, os autores acreditam que os achados oculares podem ser subdiagnosticados caso os 
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exames especificos sejam realizados apenas em crianças com microcefalia. Assim como nosso 

estudo, os autores também sugerem que o exame de fundo de olho seja incluido nos protocolos do 

Ministério da Saúde para o seguimento de crianças sem microcefalia expostas ao vírus zika. 

Segundo o último protocolo de Orientações Integradas de vigilância e atenção à saúde no 

âmbito da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional do Ministério da Saúde (2017) é 

recomendo realizar mapeamento de retina nas crianças cujas mães apresentem histórico de doença 

exantemática na gestação e/ou tenham sorologia positiva para vírus Zika e/ou com alterações 

neurológicas relacionadas à infecção pelo vírus Zika (BRASIL, 2017). 

Diante da possibilidade dessas crianças apresentarem alterações oftalmológicas, que não são 

diagnosticadas pelo teste do olhinho realizado após o nascimento, e por orientação do Ministério da 

Saúde faz-se necessário uma avaliação mais especializada e deve ser instituído como rotina o 

encaminhamento para o serviço especializado após o nascimento para realizar os exames 

necessários para diagnóstico precoce de qualquer alteração oftalmológica. 

Além disso, as alterações na visão também podem afetar o desenvolvimento infantil 

influenciando no desenvolvimento motor, cognitivo e pessoal-social da criança. Sendo assim, a 

criança com perda na capacidade visual pode sofrer problemas de integração e socialização e 

independência (BRASIL, 2016). Isso pode representar mais um problema para o desenvolvimento 

desse grupo de crianças. 

A maioria das crianças possuía a caderneta de saúde da criança. Das que tinham, cinco tinha 

registro do desenvolvimento neuropsicomotor na caderneta. Entre essas, nenhuma apresentou 

alterações de desenvolvimento. 

Cabe destacar que 41,2% (7/17) não faziam qualquer tipo de acompanhamento médico. 

Alves et al. (2009) mostraram que apenas 18,9% das cadernetas avaliadas tinham pelo menos três 

registros do desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM). Outro estudo com profissionais de saúde 

de Belém mostrou que 70% dos profissionais faziam avaliação do DNPM na rotina, mas apenas 

32% utilizavam algum instrumento para o registro das informações (FIGUEIRAS et al., 2003). Na 

Bahia 8% das cadernetas tinham os registros de desenvolvimento completo no Cartão da Criança 

(VIEIRA et al. 2005). Portanto, nesse estudo não foi possível avaliar se as crianças acompanhadas 

nas unidades de atenção primária à saúde ou em clinicas particulares, não foram avaliadas quanto ao 

desenvolvimento neuropsicomotor ou não houve o registro dessas informações na caderneta de 

saúde da criança. 

No momento da avaliação as crianças apresentaram perímetro cefálico entre 1 e -2 desvios 

padrões para sexo e idade, sendo a maioria com PC dentro da média para a idade. Cardoso et. al. 

(2018) também não identificou variação de PC ao longo do tempo em crianças que nasceram sem 
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microcefalia. O perímetro cefálico é um preditor de gravidade em crianças com microcefalia, 

quanto menor essa medida maior comprometimento neurológico a crianças pode ter (BRASIL, 

2015). Todas as crianças tinham pesos normais, com valores de escores Z dentro do recomendado. 

Duas crianças apresentaram estatura abaixo da média para idade e sexo. Os primeiros cinco anos de 

vida extra-uterina é o período de maior velocidade de crescimento, sendo o período mais vulnerável 

aos distúrbios do desenvolvimento. Caso apresente condições adversas em decorrência de doenças 

infecciosas, essa velocidade de crescimento pode diminuir ou ser interrompida (BRASIL, 2002). 

Na avaliação dos marcos do desenvolvimento, quinze das dezessete crianças avaliadas 

apresentaram alerta para o desenvolvimento por não ter alcançado um ou mais marcos no 

desenvolvimento para sua faixa etária. Resultado diferente foi encontrado por Oliveira et al. (2018), 

que avaliou crianças ―normais‖, na faixa etária até 24 meses, onde 62,9% possuem todos os marcos 

de desenvolvimento para idade, e 28% apresentaram ausência de um ou mais marcos no 

desenvolvimento. Diante de uma criança apresentando um resultado de alerta para o 

desenvolvimento o profissional deve agendar uma nova avaliação com trinta dias e orientar a 

família sobre como estimular a criança (BRASIL, 2012). As crianças com atrasos podem ter um 

menor desempenho escolar e para realizar suas atividades de vida diária, por isso a importância do 

diagnóstico precoce, bem como estimulação e correção de possíveis atrasos. 

Em crianças sem microcefalia, expostas ao zika, que foram avaliadas por meio do score do 

Motor Optimality Score (MOS), mostraram que elas apresentaram uma pontuação bem menor, 

quando comparado as crianças sem exposição ao vírus zika (normais) (EINSPIELER, 2019). 

Cardoso et. al. (2018) avaliou crianças sem microcefalia, com exposição pré-natal ao vírus zika, 

onde 18/19 tiveram anormalidade no desenvolvimento. Segundo os autores a exposição ao vírus 

Zika na gravidez pode levar a anormalidades de neurodesenvolvimento em crianças, mesmo que 

não apresentem microcefalia. 

Existem fatores ligados ao comprometimento do desenvolvimento infantil, entre eles estão a 

prematuridade, asfixia perinatal, distúrbios neurológicos, bebês pequeno para a idade gestacional 

e/ou com baixo peso ao nascer (BPN), microcefalia e as infecções congênitas, como a do zika, 

também podem levar a esse atraso no DNPM (ABREU, NOVAIS, GUIMARÃES, 2016). 

Após esse resultado acredita-se que crianças expostas ao vírus zika sem microcefalia 

apresentem mais alterações nos marcos do desenvolvimento do que crianças sem exposição. 

Segundo o Ministério da Saúde do Brasil (2016) recém-nascidos e crianças de mães infectadas por 

zika na gestação, mesmo não apresentando microcefalia ao nascer, deveriam ser acompanhadas para 

detectar ou investigar a presença de atraso no DNPM, assim como outras alterações que pudessem 

aparecer mais tardiamente como dificuldades de deglutição, audição, visão, entre outros. A 
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recomendação ainda deixa claro que, caso sejam observadas alterações, essas crianças devem ser 

encaminhadas para o acompanhamento adequado. 

O que se observa é que as crianças aqui avaliadas, em sua maioria, não tiveram 

acompanhamento adequado no que se refere a vigilância do desenvolvimento, pois uma grande 

parte não estava indo às consultas regularmente. 

Durante a avaliação foram identificadas algumas características nas crianças, segundo a 

percepção do pesquisador, destacando-se crianças com um nível de agitação elevado. Esse sintoma 

já foi relatado em outro estudo com crianças sem microcefalia, no qual a metade das crianças 

avaliadas apresentavam esse sintoma, que é bem comum estar presente em crianças com SCZ 

(CARDOSO et al. 2018; DE FATIMA, 2016). 

Uma delas tinha suspeita de autismo, ainda não diagnosticado pelos médicos, pois a criança 

não fazia acompanhamento sistemático com o pediatra. A mãe percebeu que o filho tinha atrasos no 

desenvolvimento, mas pela dificuldade em encaminhar essa criança para um especialista não 

procurou nenhum outro serviço de saúde para avaliá-lo. Mesmo não tendo evidências cientificas 

que a infecção pelo vírus da zika pode desenvolver na criança esse tipo de manifestação, não se 

pode descartar essa possibilidade por se tratar de uma doença que ainda se encontra em estudo, 

principalmente, sobre seus efeitos na criança ao longo prazo. 

Uma criança apresentou atraso para falar, outra atraso para andar, ambos relatados pelas 

mães. Não foi encontrado na literatura pesquisas que relatem atrasos de fala em crianças sem 

manifestações da SCZ. 

Uma limitação desse estudo foi o tamanho amostral e por isso ressaltamos que os resultados 

não são generalizados, mas retratam a real situação do desenvolvimento de crianças que foram 

expostas ao zika vírus na gestação, mas que não desenvolveram alterações ao nascer. 

Outra limitação importante é a negação das mães diante da possibilidade de seus filhos 

terem alguma alteração de desenvolvimento relacionado ao zika, pois já tiveram esse estresse na 

gravidez que foi aliviado ao nascimento, diante de um bebê sem microcefalia (aparentemente 

normal). Saber que a criança pode ter alguma manifestação tardia causa apreensão e algumas mães 

ficaram relutantes para participar da pesquisa podendo omitir alguns fatos em relação a criança 

importantes para o estudo. 
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7. CONCLUSÃO 

 

 
O resultado da avaliação de desenvolvimento mostrou-se diferente quando comparado com 

estudos realizados em crianças na população geral. As crianças expostas ao zika na gestação, sem 

microcefalia, apresentaram mais atrasos nos marcos do desenvolvimento para idade, quando 

comparado a crianças ―normais‖, indicando alerta para o desenvolvimento, de acordo com a análise 

recomendada na caderneta de saúde da criança. Isso reforça que é preciso uma vigilância rigorosa 

do desenvolvimento dessas crianças até os cinco anos de idade, como recomenda o Ministério da 

Saúde. 

Não houve alterações significativas no perímetro cefálico, estatura, peso e perímetro 

torácico das crianças avaliadas. Mesmo não havendo desaceleração de crescimento, não se pode 

descartar a possibilidade delas apresentarem alguma manifestação no futuro, pois a influência de 

fatores externos no crescimento se dá principalmente até os cinco anos de idade. 

Um ponto importante do estudo é perceber que uma grande parte dessas crianças não faz 

acompanhamento médico de rotina, principalmente para avaliação do crescimento e 

desenvolvimento, de fundamental importância para esse grupo de crianças. Portanto, pode haver 

subnotificação de manifestações tardias em crianças sem microcefalia, sendo um prejuízo para o 

avanço nas pesquisas voltadas para esse tema e impossibilitando que a criança tenha um diagnóstico 

precoce dos atrasos no desenvolvimento, consequentemente, terá um tratamento tardio. 

As mães das crianças estudadas foram caracterizadas em sua maioria como jovens, pardas, 

casadas com ensino médio e de baixa renda. Esse resultado se diferenciou um pouco do perfil de 

mães de crianças com microcefalia e SCZ, principalmente no que se refere ao estado civil e a 

escolaridade. 

O exantema pruriginoso foi o principal sintoma apresentado pelas mães na gestação e o 

período gestacional de exposição foi em sua maioria no segundo e terceiro trimestre. Isso pode 

justificar o fator delas terem um menor comprometimento neurológico relacionados a infecção por 

zika. 

O período de nascimento das crianças do estudo foi diferente das crianças com SCZ na 

cidade de Fortaleza. Os meses de maio e junho de 2016 foi o pico de nascimento das crianças do 

estudo, não sendo registrado a ocorrência de casos de SCZ nesse período. Não há uma justificativa 

para esse fato, e ele até pode não ser importante, mas não podemos desconsiderar a possibilidade de 

existência de fatores ligados ao vírus que tenham gerado casos menos graves nesse período. Esse 
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aspecto deverá ser explorado em outro tipo de estudo e o estímulo ao isolamento e sequenciamento 

dessas cepas é importante. 

Nem todas as crianças fizeram uma avaliação específica ao nascer (exames laboratoriais e  

de imagem e TN) recomendados pelo protocolo do Ministério da Saúde, mostrando que, mesmo 

depois do protocolo implantado, uma grande parte desse grupo de crianças não era avaliada 

adequadamente por não apresentarem alterações como microcefalia ou outras malformações 

congênitas. Já foi visto em vários estudos que a ausência dessas manifestações não exclui a infecção 

por zika na criança, portanto não foi valorizada a história materna de zika na gestação, apenas a 

presença ou não de manifestações da SCZ para avaliação adequada. 

Algumas crianças apresentaram agitação, atraso para andar, na fala e autismo. Mesmo sendo 

um grupo pequeno de crianças e não tenho uma avaliação específica para relacionar essas 

manifestações com a infecção por zika, não se pode desvalorizar esses achados, pois ainda não se 

saber como a infecção pelo vírus da zika pode se manifestar na criança a longo prazo, visto que os 

primeiros relatos de crianças infectadas são de 2015, portanto, ainda há um longo tempo para o 

seguimento desse grupo de crianças. 

Espera-se que com os resultados encontrados seja possível perceber o perfil dessas crianças 

e buscar um fortalecimento na rede de atenção não só das crianças com SCZ, mas também desse 

grupo de crianças expostas ao zika na gestação, sem microcefalia ou outras manifestações, 

garantindo acesso aos exames específicos ao nascer, aos serviços especializados, se necessário, e a 

puericultura, para evitar perder a continuidade do acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento dessas crianças ao longo dos anos. 
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APÊNDICES 

 
 

APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO DE INVESTIGAÇÃO PARA MICROCEFALIA E 

ALTERAÇÕES DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL (SNC) 
 

 

IDENTIFICAÇÃO DA CRIANÇA 

1. Nome: 

2.    Data de nascimento:  /  /   Idade:  (meses) 

3.   Sexo: ( ) Feminino ( ) Masculino 

4. Endereço de residência: 
 

 

5. Regional:    

6. O bebê está vivo? ( ) Sim ( ) Não 

IDENTIFICAÇÃO DA MÃE 

7. Nome da mãe: 

8. Idade: 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS E SOCIOECONÔMICAS DA MÃE 

 

9.   Raça/Cor: ( ) Branca  ( ) Preta ( )  Amarela ( ) Parda  ( ) Indígena ( ) Ignorado 

10. ( ) Sem escolaridade ( )  Fundamental incompleto ( ) Fundamental completo ( ) Médio 

incompleto 

( ) Médio completo ( )Superior ( ) Ignorado 

11.  Estado civil: ( ) Solteira ( ) Casada ( ) Viúva ( ) Separada/Divorciada ( ) União 

estável ( ) Ignorado 

12. Ocupação: ( ) Dona de casa ( ) Trabalho autônomo  ( ) Trabalho regime CLT  ( ) 

Servidor Público 

( ) Desempregada 

13. Se desempregada, largou/perdeu o emprego por causa da gestação:  ( ) Sim ( ) Não 

14. Qual a renda familiar do domicílio? 

1. ( ) < 1 salário mínimo 2. ( ) 1 a 3 salários mínimos 

3. ( ) 4 a 5 salários mínimos 4. ( ) > 5 salários mínimos 

ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS/GINECOLÓGICOS 

15.  Há algum grau de parentesco com o seu companheiro? ( ) Sim  ( ) Não Qual? 

16.  Há história de microcefalia na família? ( ) Sim  ( ) Não 

17.  Diagnóstico de doença pré-existente? ( ) Sim ( ) Não Qual 
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18.  Quantas vezes você já esteve grávida? ( ) 1  ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ou mais  

19. Abortos: ( ) Sim  ( ) Não 

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS MATERNO 

20.  Rash cutâneo: ( ) Sim ( ) Não Duração:  Período:  (IG) Data: 

  /  /   

21. Prurido: ( ) Sim ( ) Não 

22. Febre: ( ) Sim ( ) Não Duração:  Período:  (IG) 

23.  Uso de medicação nesse período: ( ) Sim ( ) Não Se sim, quais e por quanto tempo: 

24.  Outros sinais e sintomas sugestivos de infecção:  ( ) Sim ( ) Não Período:  

(IG) 

Descrever:   

25. Exposição a substancias tóxicas com potencial teratogênico (drogas ilícitas, álcool, 

inseticidas, cosméticos, tabagismo, entre outras): ( ) sim ( ) não Quais: 

26.  Exposição à radiação ionizante: ( ) sim ( ) não 

Qual:      

Se sim, período na gestação   

DADOS DO PRÉ NATAL 

27.  Fez pré-natal? ( ) Sim, N consultas  ( ) Não 

28. Unidade de Saúde que fez PN:    Regional: 

29.  Desenvolveu alguma complicação na gravidez? ( ) sim ( ) não 

Qual:   

30.  A senhora foi vacinada contra a febre amarela? 1. ( ) Sim 2. ( ) Não 3. ( ) Não sabe 

31. Exames de Ultrassonografia 

 Data da 

realização 
IG PC Microcefalia 

Alterações do 

SNC 
Achados 

  

   
( )sim ( )não ( )sim ( ) não 

   

   
( )sim ( ) não ( )sim ( ) não 

   

SOROLOGIAS NO PRÉ 
NATAL 

 

32.  CMV:   IgM: Positivo (   )   Negativo (  ) IgG: Positivo (  ) Negativo (  
) Período: 
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33.  TOXOPLASMOSE:  IgM: Positivo (  ) Negativo  

(  ) IgG: Positivo (  ) Negativo ( ) Período:     

34.    PARVOVÍRUS B19:  IgM: Positivo ( ) Negativo ( ) IgG: 

Positivo ( ) Negativo ( ) Período:   

35. DENGUE : Reagente ( )  Não reagente ( ) Periodo  
 Periodo   

36.  VDRL  Reagente ( ) Não reagente ( ) Periodo    

37.  HIV: Reagente ( ) Não reagente ( ) 

38.  ZIKA: Reagente ( ) Não reagente ( ) 

DADOS DO NASCIMENTO 

39. IG ao nascimento:  ( ) pré-termo ( ) a termo ( ) pós-termo 

40. Tipo de parto: ( ) Vaginal  ( ) Cesária ( ) Fórceps 

41. Peso ao nascer:  gramas 

42. Estatura:  cm 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Você está sendo convidado por Ana Maria Peixoto Cabral Maia a participar da pesquisa 

intitulada ―Avaliação de alterações tardias em bebês de mães com histórico de Zika Vírus na 

gestação, que não presentaram microcefalia ao nascer, no Município de Fortaleza-Ceará, nos anos 

de 2015 – 2016.". Você não deve participar contra a sua vontade. Leia atentamente as informações 

abaixo e faça qualquer pergunta que desejar, para que todos os procedimentos desta pesquisa sejam 

esclarecidos. 

 

Sobre a pesquisa: 

 

1. Natureza da pesquisa: Está pesquisa tem como finalidade as crianças expostas ao vírus da 

zika intraútero que nasceram sem microcefalia no Município de Fortaleza. 

2. Participantes da pesquisa: Crianças cujo as mães tiveram zika na gravidez confirmadas 

laboratorialmente. 

3. Envolvimento na pesquisa: O participante tem a liberdade de se recusar a participar e ainda 

de se recusar a continuar participando em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo 

para você. Sempre que quiser poderá pedir mais informações sobre a pesquisa através do 

telefone do coordenador do projeto e, se necessário, por meio do telefone do Comitê de Ética 

em Pesquisa. 

4. Sobre as coletas e entrevistas: A coleta de dados será por meio da aplicação de um 

questionário. Além disso, as crianças serão avaliadas no que se refere ao desenvolvimento e 

antropometria. 

5. Instrumentos: O questionário foi elaborado pela pesquisadora. Sua aplicação será em torno 

de 30 minutos e para avaliação da criança 15 minutos. 

6. Riscos e desconfortos: Os procedimentos utilizados nesta pesquisa obedecem à resolução 

n.º 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). Informo que a pesquisa não oferece 

risco para as mães ou crianças, pois os mesmos estão com acompanhamento e atendimento 

assegurados nos três níveis da rede de Atenção à Saúde. 

7. Confidencialidade: Todas as informações coletadas neste estudo são estritamente 

confidenciais. Os dados da voluntária serão identificados com um código, e não com o nome 

Somente a pesquisadora e a orientadora terão conhecimento dos dados. 

8. Benefícios: Ao participar desta pesquisa a senhora não terá nenhum benefício direto. 

Entretanto, esperamos que este estudo contribua com informações importantes, que 

acrescente elementos importantes a literatura, de forma que o conhecimento que será 
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construído ofereça ao serviço dados que possam ser avaliados e buscar estratégias para o 

acompanhamento precoce de crianças expostas ao vírus zika. A pesquisadora  se 

compromete a divulgar os resultados obtidos. 

9. Pagamento: O participante não terá nenhum tipo de despesa, bem como nada será pago pela 

participação. 

10. Liberdade de recusar ou retirar o consentimento: O participante tem a liberdade de 

retirar seu consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo sem 

penalidades. 

 
Destaco, ainda, que a qualquer momento o participante poderá recusar a continuar participando da 

pesquisa e que também poderá retirar o seu consentimento, sem que isso lhe traga qualquer 

prejuízo. Garanto que as informações conseguidas através da sua participação não permitirão a 

identificação da sua pessoa, exceto aos responsáveis pela pesquisa, e que a divulgação das 

mencionadas informações só será feita entre os profissionais estudiosos do assunto. 

Endereço do responsável pela pesquisa: 
 

 

Telefones para contato: 85 987881658 

Nome: Ana Maria Peixoto Cabral Maia 

Instituição: Universidade Federal do Ceará 

Endereço: Rua 6 casa 321 Planalto Itaperi 
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Eu;  ,     anos,   RG:  , declara 

que é de livre e espontânea vontade que está como participante de uma pesquisa. Eu declaro que li 

cuidadosamente este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e que, após sua leitura, tive a 

oportunidade de fazer perguntas sobre o seu conteúdo, como também sobre a pesquisa, e recebi 

explicações que responderam por completo minhas dúvidas. E declaro, ainda, estar recebendo uma 

via assinada deste termo. 

 
Fortaleza, / / _ 

 

 

 

 
Nome do participante da pesquisa Data Assinatura 

 

Nome do pesquisador 

 

Data 

 

Assinatura 

 

Nome da testemunha 

(se o voluntário não souber ler) 

 

Data 

 

Assinatura 

Nome do profissional 

que aplicou o TCLE 

 

Data 

 

Assinatura 

 


