


Síndrome congênita associada à 

infecção pelo vírus Zika



Síndrome congênita associada à infecção ZIKV com Microcefalia

 desproporção craniofacial e outras desproporções antropométricas,

 couro cabeludo redundante com aspereza,

 hipertonia ou espasticidade,

 irritabilidade,

 crises epilépticas

Outras alterações do SNC

 hipoplasia cerebral ou agenesia do corpo caloso;

 calcificações cerebrais (principalmente cortical e subcortical),

 alterações dos ventrículos cerebrais,

 anormalidades da fossa posterior e lisencefalia.



Síndrome congênita associada à infecção ZIKV com Microcefalia

Alterações auditivas de origem central

 Alterações visuais

pigmentações focais da retina;

atrofia corioretiniana e;

 hipoplasia do nervo óptico.

Alterações osteoarticulares podem ser secundárias ao

comprometimento grave do SNC ou por uma ação direta do vírus

pé torto;

artrogripose.



Microcefalia

Medida do perímetro cefálico (PC):

deve ser feita após 24 horas de vida e até 6 dias e 23 horas

de vida;

 obedecer à técnica e instrumentos de medição adequados
(Protocolo de Vigilância e Resposta à Ocorrência de Microcefalia e/ou Alterações do

Sistema Nervoso Central, MS 24/03/16).

 referência no MSP: tabela de Intergrowth 21

https://intergrowth21.tghn.org



Classificação das microcefalias (OMS e MS)

 Microcefalia leve: RN com um PC inferior a -2 desvios-

padrão para idade gestacional e sexo.

 Microcefalia grave: RN com um PC inferior a -3

desvios-padrão para idade gestacional e sexo.

Para os PIG (pequenos 

para idade gestacional), 

observar a 

proporcionalidade



O bebê pode ter 
estatura e peso abaixo 

do percentil 50 e ser 
proporcional...



Um bebê PIG proporcional 
tem também perímetro 

cefálico abaixo do normal...     



RN com microcefalia que apresentem anormalidades estruturais do cérebro, diagnosticadas

por exames de imagem ou anormalidades neurológicas ou de desenvolvimento, devem ser

classificados como tendo “Microcefalia com anormalidade do cérebro”.

Anormalidades do Sistema Nervoso

 recomenda-se a realização do US transfontanela quando o tamanho

da fontanela for suficiente para este procedimento.

A critério médico, a Tomografia Computadorizada do Cérebro ou

Ressonância Magnética poderá ser realizada para auxiliar no

diagnóstico

Para detecção de anormalidades 
estruturais do cérebro



Anormalidades do Sistema Nervoso

São considerados sugestivos de infecção congênita os casos com 

alterações do SNC:

 pelo menos um sinal maior como alterações ventriculares ou

calcificações, principalmente as subcorticais, etc ou;

 dois sinais menores (alterações de fossa posterior),

independentemente da medida do perímetro cefálico,

circunferência craniana ou resultados laboratoriais.

Todos os casos que se enquadrarem nessa condição, serão

considerados “confirmados por critério clínico-radiológico” e

poderão ser submetidos a investigações complementares e pesquisa

etiológica.







Puérpera e Recém Nascido



Notificação de microcefalia/ suspeita de Síndrome

Congênita associada à infecção pelo ZIKV no MSP

1.Diagnóstico das microcefalias pelos pediatras e 

neonatologistas.

2.Registro de todos os casos na Declaração de Nascido Vivo 

(Q02, de acordo com a CID-10). 

3.Digitação de todos os casos no SINASC (priorizar!)

4.Assim que for detectado o caso, encaminhar por email

imediatamente à Gerência do SINASC

Notificar no SINASC além da COVISA/CIEVS



Notificação de Microcefalia no SINASC...

Digitar a DN no SINASC, 

assim que confirmado o 

diagnóstico de microcefalia



Notificação de microcefalia no SINASC

Comunicar a Gerência do SINASC 

sinasc@prefeitura.sp.gov.br





Conduta na alta hospitalar
A equipe multiprofissional deve continuar seu trabalho de apoio e orientação à

família, no período puerperal.

Devem ser classificados como RN de risco e ter consulta agendada nos serviços

de reabilitação (NIR/CER) e na UBS de referência, por meio do “Alô Mãe”:

 Filhos de gestantes positivas para ZIKA, independentemente das condições do

RN ao nascimento;

 RN com alterações morfológicas, especialmente de Sistema Nervoso,

detectadas durante a gestação e;

 RN com microcefalia

ATENÇÃO!

Manter o acompanhamento de filhos de mães com histórico de exantema na

gestação que ainda estão em pesquisa para infecções congênitas e/ou outras

etiologias, independentemente das condições de nascimento do RN.



CASO DE MICROCEFALIA



RN de FCGG, sexo feminino, nascido em 26/03/2016 

estando a mãe na 39ª semanas de gestação, com PC de 

31 cm, peso de 2960g e comprimento de 49cm.

A mãe não apresentou história de febre ou exantema 

na gestação, todos os resultados dos exames de 

STORCH foram negativos bem como os PCR de 

ZIKA. O mesmo apresentou em USG transfontanela –

hemorragia grau II de papiline.

1. Quais as hipóteses diagnósticas?

2. Quais as condutas devem ser tomadas?



Análise das medidas 

antropométricas pelo 

padrão do intergrowth











MUITO OBRIGADA!


