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RESUMO 

 

 

CARNEVALE-SILVA, A. Infecção congênita por CMV: potenciais marcadores 
preditivos de alterações tardias em crianças assintomáticas. 2017. 77f. Dissertação 
(Mestrado). Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão 
Preto, 2017. 
 
Os objetivos do estudo consistiram em verificar o impacto da infecção congênita  por CMV ao nascer 
e avaliar potenciais preditores prognósticos de anormalidades tardias em uma coorte de criança s com 
esta infecção. Métodos: Por meio de uma triagem neonatal, 66 de 11.957 crianças foram identificadas 
como portadoras de infecção congênita por CMV. Todas as crianças infectadas sintomáticas e 
assintomáticas foram avaliadas ao nascimento por meio de exame físico detalhado, avaliação auditiva, 
fundoscopia ocular, neurossonografia transfontanelar (NTF) realizada por neurorradiologista infantil e 
quando alterada, foram submetidas à ressonância magnética de encéfalo (RMc). Análise de regressão 
logística foi realizada para verificar a associação de potenciais fatores de risco para ocorrência de 
surdez neurossensorial relacionada ao CMV e/ou presença de achados anormais em NTF e/ou RMc. A 
análise da Curva ROC foi utilizada  para avaliar a associação da carga do DNA do CMV expresso em 
log10, com a presença de sintomas ao nascer, achados anormais em NTF e/ou RMc e ocorrência de 
surdez neurosensorial. Resultados: Em 66 crianças infectadas, os sinais clínicos sugestivos de infecção 
congênita ao nascer foram observados em 8/66 (12,12%; IC95%: 5,74-23,03), sendo considerados 
sintomáticos. As 58 crianças restantes foram considerados assintomáticos. A surdez neurossensorial 
foi observada em 8/66 (12,12%; IC95%: 5,74-23,03%) das crianças. Destas, 4/58 (6,9%; IC95%: 
2,23- 17,54%) e 4/8 (50%; IC95%: 17,44-82,55%) crianças eram assintomáticas e sintomáticas, 
respectivamente. Achados de NTF e/ou RMc sugestivas de infecção congênita foram observadas em 7 
de 8 crianças sintomáticas (87,5%; IC95%: 46,67-99,34%). Dentre as 58 assintomáticas, 53 (92,4%) 
completaram todas as avaliações e destas 29/52 apresentaram alterações sugestivas de infecção 
congênita em NTF e/ou RMc (55,7%; IC95%: 41,41 – 69,27%).  O achado mais comum foi a 
vasculopatia lenticuloestriada acompanhado ou não de cistos subpendimários (13/29: 43.3%). Outros 
achados anormais foram os cistos subpendimários como achado isolado (11/29: 37.9%), calcificação 
única ou periventricular com ou sem áreas de gliose (4/29: 13,8%) e ventriculomegalia (4/29: 13,8%). 
Análise de regressão logística mostrou que apenas a presença de sintomas clínicos ao nascer foi 
preditivo para a ocorrência de surdez neurossensorial. Achados de neuroimagens (NTF e/ou RMc) 
foram observados em 3 de 4 crianças assintomáticas (75%) enquanto 26 (54,2%) de 48 crianças sem 
surdez tinham avaliações normais de NTF e/ou RMc (p=0,42; RR:2,38:  IC95%: 0,26-21,39). 
Nenhum dos outros fatores de risco foram independentemente associados com surdez. A presença de 
plaquetopenia e/ou níveis altos de gama glutamil transferase (ϒGT) foi associado com a presença de 
achados anormais em NTF e/ou RMc uma análise univariada. O poder discriminatório pela 
determinação do ponto de corte do valor da carga do DNA do CMV  foi avaliada pela área abaixo da 
curva ROC (AUC) e não houve associação entre a carga viral e a ocorrência de surdez e/ou achados 
anormais de NTF e/ou RMc. Conclusões: Embora a triagem neonatal da infecção congênita por CMV 
permita identificar a maioria das crianças infectadas que são clinicamente assintomáticas ao nascer, 
uma proporção significante destas crianças poderá ser beneficiada por uma avaliação do sistema 
nervoso central através de NTF, uma vez que, achados anormais são muito frequentes. Embora não 
tenha sido possível determinar fatores independentemente preditivos de ocorrência de surdez 
neurossensorial, os achados de NTF podem ser potenciais fatores preditivos de anormalidades tardias 
em crianças assintomáticas. 
 
Palavras-chave: Citomegalovírus; Infecção congênita; Neurossonografia transfontanelar; 
Surdez Neurossensorial. 



 

ABSTRACT 

 

 

CARNEVALE-SILVA, A. Congenital CMV infection: potential prognostic predictors of 
late abnormalities in asymptomatic infants. 2017. 77f. Dissertação (Mestrado). Faculdade 
de Medicina de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017. 
 
The objectives of this study were to verify the impact of congenital cytomegalovirus (CMV) 
infection at birth and to evaluate potential prognostic predictors of late abnormalities in a 
cohort of children with this infection. Methods:  By means of a CMV neonatal screening, 66 
of 11.957 infants were identified as congenitally infected.  Infants with and without clinical 
abnormalities detectable at birth underwent physical examination, cranial ultrasound 
performed by a paediatric radiologist and/or cranial magnetic resonance imaging, ocular 
fundoscopy, and hearing evaluation using evoked otoacoustic emissions  and auditory 
brainstem response. Logistic regression analysis was carried out to verify the association  
between the risk factors for occurrence of hearing loss related to CMV and/ or abnormal 
cranial ultrasound findings. ROC curve was plotted using the log10 value of CMV DNA load 
to evaluate the association between viral load and clinical symptoms at birth, abnormal cranial 
ultrasound findings and hearing loss. Results: Of all 66 infected children, the clinical signs 
suggestive of congenital infection at birth were observed in 8/66 (12.12%; IC95%: 5.74-
23.03) symptomatic infants. Sensorineural hearing loss was observed in 8/66 (12,12%; 
IC95%: 5.74-23.03%) children. Of these, 4/58 (6,9%; IC95%: 2.23-17.54%) and 4/8 (50%; 
IC95%: 17,44-82.55%) children were asymptomatic and symptomatic, respectively. Cranial 
ultrasound findings suggestive of congenital infection were observed in 7 of the 8 
symptomatic children (87.5%; IC95%: 46.67-99.34%). Among the 58 asymptomatic infants, 
53 underwent complete evaluation and 29/52 had abnormal cranial ultrasound results (55,7%; 
IC95%: 41.41 - 69,27%). The most prevalent findings was lenticulostriate vasculopathy with 
subependymal pseudocysts present in 13 of the /29 (43.3%) infants with cranial ultrasound. 
Other abnormal findings were isolated subependymal pseudocysts (11/29: 37.9%); single or 
periventricular calcifications and/or gliosis (4/29: 13.8%); and ventriculomegaly (4/29: 
13,8%). Logistic regression analysis showed that only the presence of clinical findings 
predicted the occurrence of hearing loss. Cranial ultrasound findings were observed in 3 of 
asymptomatic infants (75.0%) while 26 (54.2%) of 48 infants with no hearing loss had 
abnormal imaging features (p=0,42; RR:2,38:  IC95%: 0,26-21,39). None of the other factors 
risk were independely associated with development of hearing loss. The presence of 
thrombocytopenia and/or high level of gamma-glutamyltranspeptidase (ϒGT) was associated 
with cranial ultrasound findings on univariated analysis. No discrimination power was 
achieved using the area under the ROC curve to verify   the association between CMV DNA 
load in the urine of the infected children and the developing of hearing loss, presence of 
cranial ultrasound findings and  clinical signs at birth. Conclusions: Although a neonatal 
screening of cCMV will identify the majority of infected infants who are clinically 
asymptomatic, a significant proportion of them could benefit from a central nervous system 
image evaluation, since abnormal findings are frequent. Althoug it was not possible to 
determine risk factors that are independently associated to development of sensorineural 
hearing loss, cranial ultrasound findings could be a potential prognostic markers of adverse 
outcomes of congenital CMV in asymptomatic infants. 
 
Keywords: Cytomegalovirus; Congenital infection; Cranial ultrasound; Sensorineural 

hearing loss. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Citomegalovírus humano (CMV) são vírus da família Herpesviridae, subfamília 

Betaherpesvirinae e gênero citomegalovirus. O CMV é reconhecido como o maior membro 

desta família, com diâmetro de aproximadamente 200 nm, constituído por um  envelope 

glicoproteico, tegumento e capsídio com simetria icosaédrica. O genoma é constituído por 

ácido desoxirribonucleico (DNA) de fita dupla contendo cerca de 230.000 pares de bases 

(1,2,3). 

O único reservatório do CMV é o próprio homem, que o transmite por meio de contato 

próximo com fluidos corporais tais como a saliva, sangue, urina, secreções cervicais, 

esperma, colostro e leite materno (2). Desta forma, as infecções por estes vírus são muito 

frequentes, e ocorrem em todo o mundo, mais comumente em populações de nível 

socioeconômico mais baixo (4,5,6). 

A infecção primária pode ocorrer no período pré-natal (infecção congênita), perinatal 

ou pós-natal. Em indivíduos imunocompetentes, geralmente, a infecção é assintomática  mas, 

a exemplo de outros herpesvírus, o CMV pode permanecer latente no interior de vários órgãos 

e tecidos com períodos de reativação. As células mononucleares do sangue periférico parecem 

ser os maiores sítios de latência do CMV (7). Após a infecção primária, o vírus pode manter a 

replicação no hospedeiro infectado, durante meses a anos, caracterizando as infecções 

persistentes (8). 

As infecções recorrentes ou não primárias por CMV podem ser secundárias à 

reativação do vírus ou à  reinfecção por cepas virais diferentes  (8,9).  Em contraste com a 

maioria das infecções virais congênitas, a infecção congênita por CMV pode ocorrer em 

recém nascidos filhos de mulheres com imunidade pré-concepcional, sendo a causa mais 

comum de infecções virais intrauterinas e perinatais em todo o mundo (10,11,12).  

A prevalência desta infecção ao nascer varia em diferentes populações de 0,2 a 2,2% 

(4,13,14). Altas taxas de infecção congênita por CMV tem sido relatadas em populações com 

alta soroprevalência materna como no Brasil (15). No Brasil, na cidade de Ribeirão Preto, a 

prevalência da infecção congênita por CMV é de 1% em uma população com soroprevalência 

materna de 97% (16,17). Uma triagem neonatal sistemática para infecção congênita por CMV 

foi realizada nesta região, durante um período de 4 anos, incluindo 85,3% de todos os 

nascidos vivos ou 44% dos nascimentos nessa região de São Paulo. O estudo foi realizado em 

dois hospitais públicos (Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo, Brasil - HCFMRP  e Centro de Referência em Saúde da Mulher 
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(CRSM - Mater). Do total de 8047 triados, 87 eram infectados com o CMV (1,08%). A taxa 

de infecção congênita por CMV foi semelhante aos relatados em estudos norte-americanos e 

europeus (18,19,20). 

Diferentes estudos epidemiológicos realizados em países desenvolvidos têm mostrado 

que aproximadamente 10% das crianças infectadas congenitamente apresentam manifestações 

clínicas da doença ao nascer, enquanto a grande maioria (90%) são clinicamente 

assintomáticas (4,14). Ainda, estes estudos têm mostrado que dentre as sintomáticas, 70 a 

90% poderão evoluir com sequelas neurológicas graves e permanentes resultando em 

comprometimento importante do desenvolvimento neuropsicomotor e cerca de 50 a 60 % 

destas crianças terão perda auditiva neurossensorial unilateral ou bilateral de alta gravidade 

(19,20). No Brasil, na cidade de Ribeirão Preto, a infecção congênita sintomática ocorreu em 

8,1% das crianças, sendo os achados mais frequentemente encontrados a icterícia colestática, 

petéquias, plaquetopenia, hepatoesplenomegalia e calcificações cerebrais (17). 

Dentre as assintomáticas, 5% a 15% poderão desenvolver anormalidades tardias que 

variam de danos estruturais ao sistema nervoso central a distúrbios do sistema sensorial, 

especialmente da audição até a idade de 5 a 6 anos; entretanto,  dados disponíveis na literatura 

com relação ao prognóstico neuropsicomotor de crianças que foram assintomáticas ao nascer 

ainda são escassos (19,20).  

Sabe-se que infecção congênita por CMV pode resultar em sequelas importantes como a 

surdez e o retardo do desenvolvimento neuropsicomotor. Acredita-se que a infecção congênita por 

CMV seja a principal causa não genética de perda auditiva nos EUA e no norte da Europa. No 

Brasil, na cidade de Ribeirão Preto, a prevalência de surdez neurossensorial observada nestas 

crianças foi de 11%, acometendo 50% das crianças sintomáticas e 6% das assintomáticas (21). 

Embora um grande número de estudos tenha mostrado a associação entre a infecção 

congênita por CMV e a ocorrência de surdez neurossensorial em crianças sintomáticas e 

assintomáticas, ainda não é bem conhecido a repercussão da citomegalovirose congênita no 

desenvolvimento neuropsicomotor naquelas crianças consideradas assintomáticas ao nascer. 

Os valores prognósticos de sinais clínicos, achados de neuroimagens e parâmetros 

laboratoriais em crianças com infecção congênita por CMV têm sido avaliados em estudos 

americanos e europeus (22,23). Entre as crianças com infecção sintomática por CMV, a 

microcefalia, coriorretinite, achados neurológicos anormais, surdez neurossensorial, petéquias 

e plaquetopenia podem estar associadas com  prognóstico desfavorável (24,25,26); entretanto, 

em crianças consideradas assintomáticas, identificadas em uma triagem neonatal, estes fatores 

de prognóstico ainda não estão bem definidos.  
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Tem sido mostrado que a replicação do CMV no sistema nervoso central (SNC) 

resulta em uma infecção persistente nos neurônios e células progenitoras nas regiões 

periventriculares que são os principais sítios para o desenvolvimento cerebral, sugerindo que 

distúrbios cerebrais podem ocorrer após o nascimento em crianças com infecção congênita 

como resultado da persistência da replicação viral ou pela reativação intermitente do vírus 

latente nas células cerebrais (24). Como consequência, as crianças, embora assintomáticas ao 

nascimento, poderiam desenvolver a surdez neurossensorial ou anormalidades neurológicas 

nos primeiros 4 a 6 anos de vida (24,27,28). 

Baseado nos estudos americanos, aproximadamente 2/3 das crianças sintomáticas 

apresentam ao nascer neuroimagens anormais incluindo calcificações cerebrais, 

especialmente periventriculares, ventriculomegalia, alterações de substância branca 

periventricular, anormalidades de migração neuronal como a microgiria, atrofia cortical, 

cistos periventriculares e hipoplasia cerebelar (18,23,29,30). Noyola et al., 2001, em estudo 

realizado nos Estados Unidos, mostraram que os achados clínicos ao nascimento mais 

comumente associados com maior risco de sequelas em crianças sintomáticas incluem a 

microcefalia e alterações no exame tomográfico de crânio. Ainda segundo estes autores, a 

presença de alterações na tomografia computadorizada (TC) de crânio e /ou microcefalia 

prediz a ocorrência de atraso do desenvolvimento neuropsicomotor em 90% das crianças 

sintomáticas. Em contraste, mesmo na presença de achados clínicos anormais ao nascimento, 

crianças com perímetro cefálico e tomografia de crânio normal ao nascimento evoluíram com 

desenvolvimento cognitivo adequado.  

A TC de crânio é altamente sensível para a detecção de calcificações e outras 

anormalidades cerebrais (30). No entanto, não é a melhor ferramenta para detectar distúrbios 

de migração neuronal e definir anormalidades de substância branca. Adicionalmente, ainda 

existe uma grande preocupação com a exposição à radiação ionizante, especialmente em 

crianças (15). 

Nos últimos anos, a neurossonografia transfontanelar (NTF) e a ressonância magnética 

cerebral (RMc) têm sido muito utilizados para avaliar lesão cerebral em crianças infectadas 

por CMV (31,32). A presença de alterações na ultrassonografia fetal tem sido considerada 

como altamente sugestiva de prognóstico neurológico ruim nestas crianças. A RMc é 

considerada mais sensível que a TC de crânio para identificar anormalidades da substância 

branca, malformações corticais, áreas de gliose, cistos periventriculares e hipoplasias do 

hipocampo; entretanto, o papel destas anormalidades, identificadas mais frequentemente pela 

ressonância magnética, no prognóstico neurológico ainda não é bem conhecido. (33,34) 
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O diagnóstico precoce da infecção congênita por CMV torna-se importante tanto para 

intervenção terapêutica, minimizando morbidade e mortalidade nos recém nascidos (RN) 

sintomáticos, quanto para a determinação de risco de sequelas futuras nos RN assintomáticos. 

O isolamento viral em cultura de fibroblastos humanos é o método convencional para 

diagnóstico. O vírus geralmente está presente na urina com elevados títulos, principalmente 

na infecção congênita sintomática por CMV, e as culturas são comumente positivas após três 

a cinco dias. A reação em cadeia da polimerase (PCR) que permite a detecção do DNA viral é 

um método alternativo para urina ou outra amostra clínica, apresentando sensibilidade e 

especificidade semelhante ao isolamento viral e possuindo vantagens sobre o isolamento, tais 

como a rapidez do resultado (em menos de 24 horas) e a possibilidade de as amostras serem 

congeladas e armazenadas (35). 

 

1.1 Justificativas para a realização do estudo 

 

Os aspectos clínicos e epidemiológicos da infecção congênita por CMV são 

conhecidos por diferirem de acordo com as condições socioeconômicas e localizações 

geográficas. Os seguintes pressupostos motivaram a realização deste estudo: 

1. Os critérios utilizados para definição de infecção sintomática por CMV são muito 

variáveis em diferentes estudos. O impacto clínico e consequentemente o peso da doença  

congênita por CMV tem sido exploradas desde a década de 70 em países europeus e 

americanos; entretanto, existem dados limitados em países considerados ainda em 

desenvolvimento como o Brasil. 

2. A avaliação clínica ao nascimento complementada com exames de neuroimagens, 

especificamente a NTF em todas as crianças infectadas congenitamente por este vírus poderá 

contribuir para a identificação precoce de crianças infectadas com risco para desenvolvimento 

de potenciais anormalidades neurológicas futuras.  

3. As alterações tardias relatadas em crianças com infecção congênita por CMV 

aparentemente assintomáticas podem ser secundárias às lesões do sistema nervoso central 

presentes ao nascimento e não identificadas clinicamente ainda no período neonatal. A 

proporção de crianças sintomáticas poderá ser maior à relatada em estudos anteriores 

disponíveis na literatura. 

4. Os resultados deste estudo poderão contribuir na determinação de preditores de 

prognóstico e indicadores de tratamento com drogas antivirais no período neonatal em 

crianças com infecção congênita sintomática e assintomática por CMV. 
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1.2 Revisão da Literatura 

 

1.2.1 Principais repercussões clínicas da infecção congênita por CMV 

 

Aproximadamente 10% das crianças infectadas intraútero terão sintomas ao nascer, 

apresentando a doença congênita por CMV que inclui as seguintes manifestações: retardo do 

crescimento intrauterino, prematuridade, icterícia colestática, hepatoesplenomegalia, púrpura, 

plaquetopenia, pneumonite intersticial e as manifestações neurológicas: microcefalia, 

calcificações intracranianas, crises convulsivas no período neonatal, coriorretinite e 

deficiência de acuidade visual e auditiva (4,14,36). 

A perda auditiva causada pelo CMV é atualmente a principal causa de surdez 

neurossensorial não hereditária em crianças (24,37). A infecção congênita por CMV está 

associada com 10 a 60% de todos casos de surdez neurossensorial em crianças (24).  

A perda auditiva causada pelo CMV pode estar presente ao nascimento ou ser tardia,  

de natureza progressiva, com deterioração da audição ao longo dos primeiros anos de vida 

(24). A natureza progressiva da deficiência auditiva sugere que possa haver uma replicação 

viral crônica no SNC ou labirinto que continue ativa durante toda a infância. Alguns estudos 

têm sugerido que a quantificação da carga viral do CMV, ou seja, o limiar de replicação viral 

em crianças assintomáticas pode ser um preditor da ocorrência de surdez neurossensorial 

nestas crianças (22). Níveis aumentados e maior duração da excreção urinária de CMV em 

crianças infectadas sintomáticas e assintomáticas, no início da vida, estão associados com o 

desenvolvimento de perda auditiva. Além disso, as crianças com perda auditiva progressiva 

continuam a excretar o vírus na urina por mais de 4 anos, o que sugere que o risco de surdez 

está relacionado com a replicação viral ativa em curso e carga viral elevada em crianças 

infectadas congenitamente (38). 

Alternativamente, a ocorrência de surdez neurosensorial pode refletir uma alteração na 

expressão de genes do desenvolvimento resultante de infecção intraútero, embora a ausência 

de anomalias estruturais no labirinto fale contra esta hipótese (24).  

Numerosos estudos epidemiológicos têm correlacionado a infecção congênita por 

CMV com o desenvolvimento de perda auditiva neurossensorial (39), mas os mecanismos 

inflamatórios virais envolvidos na patogênese ainda não foram esclarecidos. 

Acredita-se que a perda auditiva possa ser causada pela labirintite vírus induzida (40). A 

histologia da orelha interna de crianças infectadas mostra danos às estruturas, incluindo o sistema 

vestibular endolinfático e os órgãos vestibulares (sáculo e utrículo) e o colapso da membrana 
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sacular (40). O dano é restrito às estruturas endolinfáticas, com participação menor da cóclea.(40). 

Células portadoras de inclusão são vistas no epitélio do saco endolinfático e são positivas para os 

antígenos de CMV (40). Postula-se que o CMV entre na endolinfa através da estria vascular (41), 

e compatível com esta hipótese, o DNA viral pode ser detectado na perilinfa por análise de PCR 

quantitativa (42). Para entender melhor os danos causados por uma infecção de CMV do ouvido 

interno, modelos animais têm sido amplamente utilizados (24). 

A frequência da deficiência auditiva infantil devido ao CMV infecção é entre 0,2 e 

1,3/1.000 nascidos vivos (39). O risco é maior entre crianças com infecção por CMV 

sintomática (30 a 65%) do que entre aqueles com infecção congênita assintomática (7-15%).  

 

1.2.2 Anormalidades das estruturas cerebrais e alterações em neuroimagens secundárias 

à infecção congênita por CMV 

 

As anormalidades estruturais do cérebro foram observadas precocemente em estudos 

de imagem do feto, desde as 28 semanas de gestação, usando imagens de RM ou NTF (24) . 

Caracteristicamente, as RMc mostram alterações na substância branca, como a perda da 

camada de zona intermediária, necrose focal e as hemorragias (25). Mais comumente vistas 

são lesões crônicas devido à infecção, que incluem dilatação do ventrículo, gliose da 

substância branca, atrofia (perda de volume), cistos no parênquima, cistos ependimários, 

calcificações, e malformações corticais (mais notavelmente polimicrogiria) (43). 

Análises ultrassonográficas fetais entre 22 e 37 semanas de gestação também podem 

detectar mudanças estruturais no cérebro. Ultrassonografia transvaginal mostra diferentes 

padrões de anormalidade periventricular (hiper / hipoecogenicidade), adesões ventriculares, 

formação cística ao redor dos ventrículos, protrusões ependimárias, sulcos anormais e corpo 

caloso hipoplásico (33). Cistos periventriculares desenvolvem-se durante o segundo trimestre, 

lesões do cerebelo são provavelmente o resultado de infecção do feto antes de 18 semanas de 

gestação, e sulcos anormais provavelmente são devidos a lesões entre 18 e 24 semanas (33).  

Estudos de imagem fetais são úteis para determinar o tempo e a extensão da infecção 

fetal, e estes resultados podem, por sua vez ajudar no prognóstico  neurológico (44).  

Neuroimagens  neonatais e pós-natais de crianças sintomáticas com CMV estão quase sempre 

associadas com anormalidades estruturais do cérebro semelhantes aos observados em fetos 

infectados. A mais frequente delas é a presença de calcificações intracranianas (50%) (24).  

A TC de crânio no período neonatal geralmente mostra outras alterações anormais, tais 

como a ventriculomegalia, alterações de substância branca, polimicrogiria, cistos, anomalias 
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estruturais e encefalopatia extensa (30). Outras anormalidades observadas no espectro de 

neuroimagem/anormalidades patológicas incluem lisencefalia, porencefalia e esquizencefalia. 

Resultados anormais de NTF (mostrando calcificações periventriculares ou de 

parênquima, aumento do tamanho ventricular e lesões do cerebelo) realizadas durante a 

primeira semana de vida são úteis em crianças sintomáticas para predizer o desenvolvimento 

de algum déficit neurológico na vida (32,45).  

Normalmente, as crianças assintomáticas não mostram extensas calcificações ou 

ventriculomegalia acentuada (46). A presença de padrões distintos, mas sutis de lesões da 

substância branca visíveis na RMc, com ou sem polimicrogiria e em combinação com cistos 

do lobo temporal é sugestiva de infecção por CMV (34).  

A correlação destas lesões de substância branca vistas em imagens de RMc e 

desenvolvimento de perda auditiva ou outras alterações neurológicas é ainda desconhecida. 

Um estudo recente realizado em Israel identificou a vasculopatia lenticuloestriada 

(VLE) como um achado comum em US de crânio de crianças com infecção congênita 

sintomática por CMV e um sinal de envolvimento de SNC nestas crianças. Além disso, 

considerou a mesma como um possível marcador de alto risco para perda auditiva 

neurossensorial em pacientes com infecção congênita por CMV. A VLE, vista como a 

imagem de um castiçal quando observada em US cerebral neonatal, refere-se à 

hiperecogenicidade dos ramos lenticuloestriados da artéria cerebral média, localizada na 

região do tálamo e gânglios da base. Este achado têm sido encontrado em até 54,3% dos 

pacientes com infecção congênita por CMV (47,48). Foi ainda observado que pacientes com 

VLE como achado único e não tratados, evoluíram com deterioração auditiva (47,48). Neste 

estudo realizado em uma população de crianças de Israel, devido a à alta frequência destes  

achados, o protocolo terapêutico do estudo foi modificado e passou-se a tratar estes pacientes. 

Todos mantiveram a audição normal durante o seguimento. A diferença nas taxas de 

deterioração auditiva entre pacientes tratados e não tratados foi estatisticamente significante. 

 

1.2.3 Insuficiência placentária: dano vascular, hipóxia e permeabilidade alterada 

 

A eficiência de transmissão do CMV nas diferentes fases do desenvolvimento da 

placenta podem influenciar a infecção fetal. A placenta, barreira que separa as circulações 

materna e fetal, é progressivamente invadida pelos trofoblastos na decídua materna e, em 

última análise, ocorre a sua fusão  para formar os sinciciotrofoblastos (49).  
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Embora haja evidência de que a patogênese relacionada ao CMV seja mediada por 

infecção direta do feto, estudos recentes têm demonstrado que, enquanto a placenta serve 

como um reservatório de amplificação e condução eficaz para a transmissão viral, a infecção 

por CMV de células da placenta também pode contribuir para os danos  da infecção  

congênita por CMV, alterando a formação da placenta e, em última análise, resultando em 

insuficiência placentária (50).  

Adicionalmente, a infecção por CMV de citotrofoblastos placentários pode alterar  

perfil de expressão gênica da célula infectada. O momento da infecção durante a gestação 

poderia determinar o acometimento fetal associado com a insuficiência placentária. A 

infecção durante o primeiro trimestre das vilosidades coriônicas (49) pode afetar 

adversamente o desenvolvimento da placenta. A infecção dos trofoblastos no início da 

gestação pode prejudicar a implantação adequada e, portanto, resultar em aborto. Nos estágios 

mais avançados da gravidez, o desenvolvimento inadequado da placenta pode resultar em 

restrição do crescimento intrauterino e outros resultados fetais decorrentes da insuficiência 

placentária (49,51).  

As alterações anatomopatológicas da placenta estão fortemente associadas com a 

doença  fetal e neonatal (51). É plausível que algumas das características clínicas da doença 

de inclusão citomegálica poderiam ser explicadas por hipóxia fetal resultantes da insuficiência 

placentária e hipoperfusão e não exclusivamente da ação direta da replicação viral, o que 

poderia, por sua vez contribuir para a patogênese de anormalidades cerebrais, como 

polimicrogiria (51).  

 

1.2.4 Alterações oculares da infecção congênita por CMV 

 

A manifestação principal é a coriorretinite com estrabismo e atrofia óptica. Como a 

coriorretinite pode ocorrer também em outras infecções congênitas  como a toxoplasmose, a 

lesão não pode ser diferenciada com base no aspecto ou localização. Ao contrário da 

toxoplasmose congênita, a progressão pós-natal da coriorretinite  é incomum na 

citomegalovirose congênita. As outras lesões tais como a microftalmia, catarata, necrose e 

calcificação da retina, perda visual grave, malformações do globo ocular e vestígio de 

membrana pupilar são observadas mais raramente e descritos em associação à forma da 

citomegalovirose congênita generalizada (52). 
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1.2.5 Uso dos antivirais para tratamento da infecção congênita pelo CMV 

 

As indicações atuais de tratamento com droga antiviral são ainda baseadas nos 

resultados da fase III de um estudo clínico multicêntrico controlado realizado nos Estados 

Unidos (53). Este estudo comparou crianças que receberam tratamento com o ganciclovir, 6 

mg/kg/dose de 12 em 12 horas durante 6 semanas com aquelas que receberam placebo. 

Observou-se neste estudo que 21/25 (84%) crianças tratadas melhoraram a audição ou 

mantiveram audição normal com 6 meses de idade comparadas com 10/17 (59%)  crianças 

não tratadas. Aos 6 meses de idade, nenhuma das 25 crianças tratadas tiveram piora da 

audição contra 7/17 (41%) dos controles, sendo que com 1 ano de idade essa proporção era de 

21% para as crianças tratadas e de 68% para as crianças não tratadas.  A despeito de uma 

perda significativa de pacientes durante o seguimento (53% no grupo de estudo vs 35% no 

grupo controle), o que torna esses dados criticáveis, a pesquisa parece ter mostrado evidências 

que crianças sintomáticas e com envolvimento do sistema nervoso central tratadas com 6 

semanas de ganciclovir a partir do período neonatal sejam protegidas da deterioração auditiva 

aos 6 meses e com 1 ano ou mais de idade. Eventos adversos como a neutropenia foram 

observados mais frequentemente em crianças tratadas com ganciclovir (63% vs 21% no grupo 

controle). Ainda neste estudo, demonstrou-se que o ganciclovir pode suprimir a replicação 

viral durante a sua administração. Entretanto, a excreção viral detectável reaparece cerca de 3 

semanas após a suspensão da droga (53). Considerando que a detecção do CMV na urina 

possa refletir a replicação viral em sítios não acessíveis, como na região coclear do ouvido 

interno, com o objetivo de prevenir a progressão da perda auditiva existem questionamentos 

sobre a necessidade do tratamento mais prolongado em crianças com citomegalovirose 

congênita sintomática. A disponibilidade de uma forma oral do ganciclovir (valganciclovir) 

torna possível verificar se um curso mais longo do que 6 semanas implicaria em maiores 

benefícios. Estudo farmacocinético mostrou que a dose de 16mg/kg do valganciclovir oral 

promove níveis séricos sistêmicos similares ao do ganciclovir endovenoso, com toxicidade 

similar. Mais recentemente, o segundo estudo multicêntrico e controlado (54), comparou 

crianças sintomáticas com ou sem envolvimento do sistema nervoso central, e que receberam 

valganciclovir na dose de 16 mg/kg/dose de 12/12 horas, por via oral, durante 6 meses, com 

aquelas que receberam placebo. A neutropenia com valganciclovir foi menor quando 

comparado ao ganciclovir endovenoso. Os dados deste segundo estudo controlado sugerem 

que as crianças com infecção sintomática por CMV e que receberam valganciclovir  por  6 

meses apresentaram evolução audiológica e neurológica mais favorável quando comparado ao 
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grupo placebo. Embora os resultados tenham sido modestos,  este regime por via oral tem a 

vantagem da não necessidade de manutenção do acesso endovenoso e  consiste no protocolo  

atual sugerido para o  tratamento de crianças com infecção congênita sintomática.  

Quanto a recém-nascidos assintomáticos ou recém-nascidos oligossintomáticos com 

doença congênita por CMV sem envolvimento do SNC, o tratamento antiviral não é indicado 

até a data atual, considerando-se os efeitos adversos da droga antiviral e a ausência de 

comprovação de benefícios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Objetivos 

 

 
 

  



Objetivos  |  26 

2 OBJETIVOS 

 

• Objetivos gerais: 

 

Os objetivos gerais deste estudo consistiram em  verificar o impacto da infecção 

congênita sintomática e assintomática por CMV ao nascer, explorando potenciais preditores 

prognósticos de anormalidades tardias em uma coorte de crianças com infecção congênita por 

este vírus. 

• Objetivos específicos: 

 

1. Definir a proporção de crianças com infecção congênita por CMV sintomáticas e 

assintomáticas ao nascer baseado em achados do exame clínico, NTF, avaliação 

auditiva e laboratorial. 

2. Determinar a frequência e características dos achados de NTF em crianças 

assintomáticas e verificar a sua associação com a ocorrência de surdez 

neurossensorial. 

3. Determinar a frequência de surdez neurossensorial (precoce) relacionada ao CMV no 

período neonatal em crianças sintomáticas e assintomáticas.  

4. Verificar a associação entre a carga viral do CMV na urina  com a ocorrência de 

surdez neurossensorial  e/ou anormalidades nos exames de NTF.  
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3 MÉTODOS 

 

Desenho do estudo: 

A população de estudo foi constituída por uma coorte de crianças com diagnóstico 

confirmado de infecção congênita por CMV identificadas em uma triagem neonatal desta 

infecção no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade 

de São Paulo, Brasil – HCFMRP-USP – e no Centro de Referência em Saúde da Mulher – 

CRSM-Mater, no período de janeiro de 2014 a agosto de 2016. Aproximadamente 9.500 

bebês nascem a cada ano na cidade de Ribeirão Preto. O total de 5.000 (56%) nascem nesses 

dois hospitais anualmente. 

O HCFMRP-USP oferece tratamento obstétrico para gestações de alto e médio risco  

para parturientes dessa região. Aproximadamente 1.800 bebês/ano nascem nessa unidade e 

cerca de 40% das mulheres que dão à luz nesse hospital são de Ribeirão Preto e recebem 

tratamento pré-natal em clínicas comunitárias como parte do Sistema Único de Saúde (SUS). 

As mulheres são hospitalizadas por 24 a 48 horas após o parto normal sem complicações. 

O segundo hospital, CRSM-Mater, oferece tratamento para parturientes de baixo risco 

e é um importante local para o parto de gestantes acompanhadas em unidades básicas de 

saúde de Ribeirão Preto. As características demográficas da população de parturientes  são 

semelhantes ao HCFMRP-USP. Dos 3.000 bebês nascidos a cada ano no CRSM-Mater, 80% 

(2.400) das mães são de Ribeirão Preto, sendo o tratamento pré-natal semelhante ao do 

HCFMRP-USP.  

A taxa de soroprevalência ao CMV nesta população materna foi de 97%, em estudo 

realizado em amostra representativa de gestantes que receberam pré-natal nos serviços de 

assistência básica à saúde do SUS  (16). 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética, Processo HCFMRP-USP (15905/2011), 

Anexo 1. 

 

3.1 Definição de infecção congênita por CMV 

 

A triagem da infecção congênita por CMV consistiu de obtenção de amostras de saliva 

de todos os RN nas primeiras 3 semanas de vida para detecção do DNA do CMV pela PCR.  

A infecção congênita por CMV foi definida ao nascimento nestas crianças pela presença do 

vírus em  duas amostras de saliva e uma de urina , obtidas de cada criança nas primeiras 3 

semanas de vida, pela detecção do DNA do CMV pela PCR. 
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3.2 Avaliação das crianças com infecção congênita confirmada por CMV 

 

Todas as crianças quando identificadas como infectadas foram avaliadas ao 

nascimento por meio de exame físico detalhado, avaliação auditiva objetiva pelo potencial 

evocado da audição (PEATE) e fundoscopia ocular.  

A avaliação do SNC foi realizada pela NTF e quando alterada, pela RMc, sendo 

ambos os exames realizados na Divisão de Radiologia do HCFMRP-USP. O protocolo dos 

exames de NTF seguiu um padrão internacional e incluiu um conjunto de imagens adquiridas 

com um transdutor linear de alta freqüência (9-11 MHz) utilizando os equipamentos 

equipamento  GE do modelo E9 ou modelo portátil Logic E. As imagens foram examinadas 

por dois neurorradiologistas com experiência em imagens neonatais, de maneira independente 

e as divergências foram discutidas e resolvidas em consenso. Foram considerados achados 

anormais a presença de calcificações periventriculares ou parenquimatosas, cistos 

subependimários de etiologia não hemorrágica, a vasculopatia lenticuloestriada (VLE) e a 

dilatação ventricular. As calcificações foram caracterizadas por hiperecogenicidade 

periventricular bilateral com sombra acústica ou focos hiperecoicos no parênquima cerebral 

com ou sem sombra acústica. Os cistos subependimários foram definidos pela presença de 

lesões císticas localizadas medialmente à cabeça do núcleo caudado, abaixo dos ângulos 

externos dos cornos frontais e posterior ou ao nível do forame de Monro, dentro das regiões 

da matriz germinal subependimária. A VLE foi definida pela presença de pelo menos uma 

bifurcação ou duas estrias hiperecogênicas ou calcificações lineares de ambos os lados dos 

gânglios da base ou tálamo. 

Os exames de RM de encéfalo foram realizados no aparelho 3.0 Tesla, marca Philips, 

modelo Achieva X-series, com sequências otimizadas para alta resolução espacial e de 

contraste, nos 3 planos ortogonais incluindo todo o encéfalo, sem a administração de 

contraste. As seguintes alterações foram consideradas como achados sugestivos de infecção 

congênita: cistos periventriculares localizados no lobo temporal anterior, calcificações 

geralmente periventriculares (baixo sinal nas sequências em T2 e alto em T1), 

ventriculomegalia leve a moderada, cistos periventriculares, alterações de migração cortical 

com polimicrogiria, alterações de substância branca periventricular com alto sinal nas 

sequências T2, que frequentemente pode ser caracterizada por lesão cística e  a hipoplasia 

cerebelar.    

Adicionalmente, parâmetros laboratoriais para avaliação hematológica com contagem 

de plaquetas e avaliação da função hepática foram realizadas. Alterações de exames 
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laboratoriais foram caracterizadas por contagem de plaquetas menor que 100 x103/ ml), 

aumento de pelo menos duas vezes dos valores de AST ou TGO (aspartato transaminase), 

ALT ou TGP (alanina transaminase) e gama glutamil transferase (ϒGT).  

Todos estes dados foram relatados em formulários do estudo, como mostram o Anexo 

2: Registros médicos iniciais (BF101), Avaliação do exame físico (BF102) e Resultados 

laboratoriais (LB103). 

A doença congênita sintomática por CMV ao nascer foi definida naquelas crianças que 

apresentaram uma ou mais das seguintes anormalidades clínicas: hepato e/ou esplenomegalia, 

icterícia com aumento da bilirrubina direta, colestase neonatal,  petéquias com plaquetopenia, 

microcefalia definida por perímetro cefálico menor que 2 desvios padrões do normal para 

idade, e/alterações na fundoscopia ocular (20,30). A presença de surdez neurossensorial ao 

nascimento foi considerada como seqüela e não manifestação clínica da doença congênita por 

CMV.  

Nas crianças sintomáticas ao nascer foram excluídas outras causas de infecção 

congênita, tais como a infecção congênita por Toxoplasma gondii, pelo vírus da rubéola, por 

Treponema palllidum e, em casos selecionados, pelo Parvovírus B19, enterovírus e Herpes 

simplex 1 e 2. 

 

3.3 Avaliação audiológica das crianças infectadas por CMV 

 

As crianças foram testadas em duas etapas: o teste de otoemissão acústica (OEA) 

como parte da triagem auditiva universal, realizado antes da alta hospitalar e o Potencial 

Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE) automático, realizado no momento em 

que a criança foi identificada como infectada congenitamente pelo CMV (antes de três 

semanas de vida). Todas as crianças infectadas foram submetidas ao diagnóstico 

audiológico com a idade de 3 a 6 semanas de vida. A avaliação e diagnóstico audiológicos 

consistiram em procedimentos fisiológicos, eletrofisiológicos e eletroacústicos de 

mensuração da função auditiva, incluindo as Emissões Otoacústicas Evocadas por 

Transiente e/ou Produto de Distorção,  Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico 

(PEATE) para pesquisa da função neural (estímulo click) e estimativa de limiar 

eletrofisiológico (estímulo tone burst de 500, 1000, 2000 e 4000Hz); medidas da 

imitância acústica e avaliação clínica do comportamento auditivo do bebê. Na 

identificação da perda auditiva, as crianças foram acompanhadas para receberem a 
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intervenção e reabilitação adequadas e precoces. Todo esse processo garantiu que a 

criança com perda auditiva permanente fosse diagnosticada até o 3º mês de vida e 

recebesse intervenção e reabilitação adequada até o 6º mês de vida. 

Todas as crianças infectadas por CMV foram monitoradas com seguimento 

audiológico como mostra a Tabela 1: 

 

Tabela 1. Protocolo de monitoramento audiológico de crianças selecionadas para seguimento 

 Procedimentos Audiométricos 

 

Avaliação com 3-6 
semanas de vida 

 

 

• BERA, tone bursts e teste de condução por via óssea se 
indicado (reflete a atividade da cóclea, do nervo coclear e 
das vias auditivas do tronco encefálico) 

• Medidas de imitância acústica:  
a. Timpanometria,  
b. Reflexos Acústicos 

• Emissões otoacústicas evocadas por transiente e/ou produto 
de distorção(sensível à disfunção da célula ciliada externa); 

 

Visitas com 7, 12, 
18, 24, 30, 36, 42-
48 meses 

• Audiometria comportamental (reforço visual [VRA] ou 
Lúdica) por condução aérea e  condução por via óssea,  se 
indicado;  

• Audiometria lúdica. 
• Medidas da imitância acústica:  

a. Timpanometria,  
b. Reflexos Acústicos do Músculo Estapédio;  

• Emissões otoacústicas evocadas por transiente e/ou produto 
de distorção; 

• PEATE, se indicado; 
 

 

3.4 Ensaios laboratoriais 

 

As amostras de saliva e/ou de urina foram processadas para detecção do DNA viral 

sem extração prévia , apenas fervidas a 94�C por 6 minutos.   

Todas as amostras clínicas obtidas das crianças participantes foram submetidas à PCR 

convencional, com resultado qualitativo. Para a amplificação, foram utilizados 2 pares de 

iniciadores, sendo um  que amplifica uma região do gene UL 123 do CMV (CMV1-UL123: 

5′-CAAGCGGCCTCTGATAACCAAGC-3′ e CMV2-UL123: 5′-CTCTTCCTCTGGGGCA 

ACTTCCTC-3′)  e o outro que amplifica uma região do gene codificador da glicoproteína B 

do CMV, (gB-1319; 5’TGGAACTGGAACGTTTGGC3’ e gB-1676; 5’TGACGCTGGTT 
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TGGTTGAATG3’). A 2,5 µl do controle positivo do CMV (amostra  clínica previamente 

testada contendo o DNA do CMV), controle negativo (água deionizada) e 2,5 µl de amostra 

clínica teste, é adicionado uma mistura de reação contendo tampão 1 vez concentrado (Green 

GO® Taq Flexi Buffer), 1.5mM MgCl2, 0.2mM de cada dNTP, 15pmol de cada um dos pares 

de iniciadores ou primers (vide Tabela 1), 1.25 unidades de Taq DNA Polimerase 

(PROMEGA, USA), em um volume final de 25 µl. Inicialmente, as misturas são submetidas à 

desnaturação a 95°C, por 4min, em termociclador (Eppendorf, USA). Em seguida, são 

realizados 35 ciclos térmicos, a 94°C por 30 seg, 60°C por 1min e 72°C por 1min. Ao final, as 

misturas serão incubadas a 72C, por 5 min, para completar a extensão. 

Para a visualização dos produtos amplificados, 10 µl dos produtos obtidos pela PCR 

são analisados em gel de agarose a 2% corado com GelRed (BIOTIUM/UNISCIENCE DO 

BRASIL) 1 vez concentrado, após eletroforese  a 150V, por 40min, em solução tampão TBE 

(Tris 0,1M, Ácido Bórico 0,1M, EDTA 0,02M pH 8,3). Posteriormente, os géis são 

fotografados em sistema de fotodocumentação L.PIX (Loccus Biotecnologia). O tamanho do 

produto amplificado de 438 pares de base (pb) com os iniciadores UL123 e de 298 bp foi 

determinado por comparação com um marcador de 100 pb. Em todas as reações foram 

utilizados controles positivos, que são suspensões virais contendo a cepa laboratorial do 

CMV.  Amostras de água deionizada foram utilizadas como controles negativos.  

As amostras clínicas das crianças nas quais o DNA viral foi detectado ao nascimento, 

foram submetidas à PCR em tempo real, para quantificação absoluta do CMV, utilizando a 

metodologia de sonda hidrolisável TaqMan-MgB, com primers que amplificam parte do exon 

4 do gene MIEA (major immediate early antigen) do CMV (HCMV UL123). O DNA do 

CMV foi extraído das amostras de urina e de saliva previamente à amplificação. O produto 

amplificado ou DNA alvo foi detectado por meio de uma sonda específica marcada com 

corante fluorescente para uma única sequência genômica do CMV, e quantificado a partir da 

comparação com a curva padrão gerada a partir de padrões com numero de copias conhecidas, 

para a determinação da carga viral por extrapolação logaritmica. Um Controle Interno foi 

utilizado para cada amostra processada individualmente, para identificação da presença de 

possíveis inibidores. O limite de detecção (LOD) deste ensaio é de 0,57 cópias/µL. O limite 

máximo de quantificação é 5,30 log10 (2E+05cópias/ µL ) e o limite mínimo de quantificação 

é 0,0 log10 (1E+00cópias/uL). Os ciclos térmicos para amplificação consistiram de uma fase 

de descontaminação de 2 minutos a 50°C, uma desnaturação inicial a 95°C por 10 minutos e 

50 ciclos de desnaturação a 95°C por 15 segundos e 60°C por 1 minuto.  Os resultados foram 

expressos em copias do DNA alvo/ml e em log10. 
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3.5 Análise de dados 

 

Considerando as 66 crianças com infecção congênita por CMV, sintomáticas e 

assintomáticas, foi realizada uma análise de regressão logística uni e multivariada para 

verificar a associação entre as alterações de exames laboratoriais, alterações de NTF/RMc e 

presença de sintomas ao nascer  com a ocorrência de surdez (presença ou ausência).  

Verificou-se também a associação entre as alterações de exames laboratoriais com os  

achados anormais de NTF/RMc (presença ou ausência). A análise multivariada dos fatores de 

risco foi ajustada pela presença de sintomas ao nascer, uma vez que é esperado que crianças 

sintomáticas sejam aquelas de maior risco para ocorrência de surdez bem como para 

apresentarem alterações de NTF/RMc. 

Considerando apenas as 53 crianças sem achados clínicos ao nascer ou assintomáticas, 

foi realizada uma análise de regressão logística univariada para verificar a associação entre as 

alterações de exames laboratoriais e de neuroimagens com a ocorrência de surdez. Estimativa 

do risco relativo (RR) e seus intervalos de confiança (95% IC) foram obtidos utilizando o 

procedimento do “software” SAS 9.3.  (55).  

A análise da curva ROC (curva de características de operação do receptor)  foi 

utilizada para avaliar a capacidade da carga viral como preditor da ocorrência de sinais 

clínicos ao nascer,  achados anormais de NTF e/ou RMc e surdez relacionados ao CMV. O 

poder discriminatório pela determinação do ponto de corte do valor da carga do DNA do 

CMV foi avaliada pela área abaixo da curva (AUC) e os valores de sensibilidade e 

especificidade para cada ponto de corte da carga viral foram determinados (56). 
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4 RESULTADOS 

 

A triagem neonatal da infecção congênita pelo CMV compreendeu o período de 

Outubro de 2013 a Agosto de 2016, com um total de 11957 recém nascidos triados, nascidos 

no HCFMRP no CRSM - Mater.  

Do total de 11957 recém-nascidos, 66 (0,55% ; IC 95%: 0,44-0,70) crianças foram 

identificadas como infectadas congenitamente pelo CMV. Dois desses recém-nascidos 

evoluíram para óbito. A Tabela 2 mostra as principais características de todos os recém-

nascidos participantes da triagem neonatal desta infecção e de crianças identificadas como  

infectadas congenitamente pelo CMV. 

Das 66 crianças portadoras de infecção congênita por CMV, 35 (53%) eram do sexo 

masculino e 31(47%) do sexo feminino, 46 (69,7%) eram brancos,  18 (27,3%) mulatos e 2 

(3%) eram negros. Quanto à idade gestacional 15/66 (22,7%) eram prematuros. Quanto ao 

tipo de parto, 39 (59%) crianças nasceram de parto vaginal e 27 (41%) de cesárea. A mediana 

do peso ao nascer foi de 2945g (530-3865); do comprimento 48cm (29-53) e do perímetro 

cefálico foi  de 33 cm (21,5-36,5).  Apenas 2 dos 66 (3%) pacientes tiveram Apgar menor que 

7 no quinto minuto de vida. 

Os sinais clínicos sugestivos de infecção congênita ao nascer foram observados em 

8/66 (12,1%; IC95%: 5,74-23,03), sendo considerados sintomáticos.  

A Figura 1 mostra a proporção de crianças sintomáticas e aquelas consideradas 

assintomáticas, de acordo com a presença ou ausência de manifestações clínicas ao nascer. A 

plaquetopenia com ou sem petéquias, a hepatoesplenomegalia e a colestase neonatal foram os 

achados mais frequentes em crianças sintomáticas, como mostra a Tabela 3.   
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Tabela 2. Características dos RN triados para a detecção da infecção congênita pelo CMV no 
HC-FMRP e CRSM-Mater, no período de outubro de 2013 a agosto de 2016, e daqueles 
detectados como infectados congenitamente pelo vírus. 

Características dos 
recém-nascidos 

População de 11957 participantes da 
triagem neonatal para CMV 

N=  11957  (100%) 

População de 66 pacientes 
infectados por CMV 

N=  66 (0,55%) 

Sexo 
 

  

Masculino 6219 (52%) 35 (53%) 
Feminino 5730 (47,9%) 31 (47%) 
Indeterminado 
 

8 (0,1%) 0 (0%) 

Gemelar 
 

  

Sim 549 (4,6%) 3 (4,5%) 
Não 
 

11408 (95,4%) 63 (95,5%) 

Peso (g) 
        

  

Mediana 
(mín-máx) 
Média 
 

3175 
(460-5440) 

3108,2 

2945 
(530-3865) 

2783,8 

Mãe com HIV 
 

  

Sim 
Não 
Desconhecido 
 

122 (1%) 

11819 (98,9%) 

16 (0,1%) 

0 (0%) 

66 (100%) 

0 (0%) 

Id Gestacional   

< 37sem 
> ou = 37 sem 

Desconhecida  

      

1623 (13,6%) 
10316 (86,3%) 

18 (0,1%) 

15 ( 22,7%) 
51 (77,3%) 

0  (0%) 

Tipo de parto 
 

  

Vaginal               

Cesáreo    

      

7897 ( 66,1%) 

4060 (33,9%) 

39 (59%) 
27 (41%) 

Apgar 
 

  

< 7 no 5° min             

> = 7 no 5°min     

Desconhecido 

  

216 (1,8%) 

11696 (97,8%) 

45 ( 0,4%) 

2 (3%) 

64 (97%) 

0 (0%) 

Raça 
 

  

Branco              

Asiático                    

Mulato              

Negro                  

8756 (73,2%) 

9 (0,1%) 

2772 ( 23,2%) 

420 ( 3%) 

46 (69,7%) 

0 ( 0%) 

18 (27,3%)                  

 2 (3%) 
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Figura 1: Proporção de crianças infectadas congenitamente pelo CMV com presença e 
ausência de achados clínicos ao nascer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3: Principais achados clínicos ao nascer observados em crianças sintomáticas com 
infecção congênita por CMV. 

Manifestações clínicas  Número de casos 

Petéquias 4/8 (50%) 

Plaquetopenia ( < 100.000) 8/8 (100%) 

Hepatoesplenomegalia 6/8 (75%) 

Colestase (BD > 20%) 5/8 (62,5%) 

Icterícia ( BT> 12 mg/dl) 4/8 (50%) 

Alteração de enzimas hepáticas  

(TGO ou TGP > 60 ou ϒGT > 100) 
 

8/8 (100%) 

 

 

11957 Pacientes Triados 

66 com infecção congênita por CMV  

Presença de 

achados   clínicos 

ao nascer 

Ausência de  

sinais clínicos ao 

nascer 

58 (87,9 %) 8 ( 12,1%) 
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As alterações oculares foram observadas em 3/8 (37,5%) crianças sintomáticas, sendo 

um caso de turvação vítrea bilateral, um de atrofia macular unilateral e outro de  

hiperpigmentação retiniana com acúmulo de pigmento em mácula. Com relação às crianças 

assintomáticas, 1/58 (1,7%) apresentou lesão ocular, caracterizada por coriorretinite 

cicatrizada  em pólo posterior de ambos os olhos.  

A surdez neurossensorial identificada ao nascer, foi observada em 8/66 (12,2%; 

IC95%: 5,74-23,03%) crianças. Destas crianças, 4 eram assintomáticas ao nascer e 

apresentaram perda auditiva unilateral profunda (maior que 90 dbNA) e 4 eram sintomáticas 

ao nascer, com  surdez profunda bilateral. Desta maneira, a surdez neurossensorial 

relacionada ao CMV foi observada em 4/58 (6,9%; IC95%: 2,23- 17,54%) e em 4/8 (50%; 

IC95%: 17,44-82,55 %) crianças assintomáticas e sintomáticas, respectivamente. 

Todas, com exceção de uma criança sintomática, apresentaram alterações nos exames 

de NTF; entretanto, os achados em uma criança consistia de alterações encontradas 

comumente em prematuros, caracterizada por hemorragia periventricular grau II 

bilateralmente. O exame não foi repetido porque a criança evoluiu para óbito. Os achados 

anatomopatológicos desta criança eram sugestivos de infecção viral disseminada. Desta 

maneira, as anormalidades de NTF sugestivas de infecção congênita foram observadas em 7 

de 8 crianças sintomáticas (87,5%; IC95%: 46,67-99,34%). Os achados mais frequentes 

foram as calcificações intracranianas periventriculares 5/7 (71,4%), os cistos subependimários 

4/7 (57,1%), a ventriculomegalia 4/7 (57,1%),  hiperecogenicidade de substância branca 3/7 

(42,8%), alterações de migração neuronal (polimicrogiria frontal e nos lobos temporais) 3/7 

(42,8%);  vasculopatia lenticuloestriada 1/7 (14,2%) e leucomalácia periventricular 1/7 

(14,2%) .  

Dentre as 58 assintomáticas, 53 foram avaliadas por meio de NTF e 5 não foram 

avaliadas por faltas subsequentes e apesar de tentativas de remarcação, ainda não foram 

submetidas a esta investigação. Do total de 53 crianças avaliadas,  30/53 apresentaram 

alterações em NTF, sendo que uma criança com anóxia neonatal grave apresentava áreas de 

necrose neuronal difusa, evoluindo com encefalomalácia multicística. Alterações sugestivas 

de infecção congênita  foram identificadas em 29/52 (55,7%; IC95%: 41,41-69,27%). 

A Tabela 4 mostra os achados ultrassonográficos encontrados em 29 crianças   

consideradas  assintomáticas ao nascer , ou seja, aquelas que não apresentavam nenhuma 

manifestação clínica ao nascer.   
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Tabela 4: Principais achados na NTF sugestivos de infecção congênita por CMV observados 
em crianças consideradas assintomáticas ao nascer. 

Achados observados   Frequência  (%) 

Vasculopatia lenticuloestriada associada ou não a cistos 

subependimários 
13/ 29  (43,3%) 

Cistos subependimários 11/29  (37,9%) 

Calcificação única ou calcificações periventriculares 4 /29  (13,8%) 

Ventriculomegalia 4 /29  (13,8%) 

 

As Figuras 2 a 4 mostram alterações observadas em exame ultrassonográfico de uma 

criança com ausência de sinais clínicos ao nascer.  Esta criança nasceu de parto normal, com 

idade gestacional de 39 semanas, pesando  3050g (adequado para a idade gestacional), com  

perímetro cefálico de 33 cm. Avaliação auditiva ao nascimento mostrou  a presença de surdez 

profunda neurossensorial à esquerda.A Figura 2 mostra  calcificações  periventriculares 

puntiformes e a Figura 3 mostra cistos subependimários bilaterais. A ressonância magnética 

encefálica mostra ventriculomegalia supratentorial  e cistos subependimários, como mostra a 

Figura 4. 

 

Figura 2: Neurossonografia transfontanelar  com imagem de calcificação periventricular 
puntiforme. 
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Figura 3: Neurossonografia transfontanelar  mostrando cistos subependimários bilaterais. 

 

 

 

 

Figura 4: Ressonância Magnética cerebral com ventriculomegalia  supratentorial  e cistos 
subependimários.  
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Avaliação dos potenciais fatores preditivos de surdez neurossensorial: 

Considerando todas as 66 crianças infectadas, sintomáticas e assintomáticas , não foi 

observada associação entre a presença de  achados anormais em neuroimagens sugestivos de 

infecção congênita e ocorrência de surdez neurossensorial   relacionada ao CMV. Em relação 

à presença de alterações laboratoriais, caracterizada pela  plaquetopenia e ou aumento nos 

níveis de ϒGT, observou-se uma associação com a ocorrência de surdez; entretanto, quando 

ajustado para presença de sintomas, as alterações de exames laboratoriais não foram fatores 

de risco  independentes associados com  a surdez neurossensorial. A presença de sintomas foi 

o único fator de risco com associação significativa para ocorrência de surdez. Estes dados 

estão mostrados na Tabela 5. 

 

Tabela 5: Estimativa do risco relativo (RR) e seu intervalos de confiança para verificar 
associação entre a presença de  alteração de exames laboratoriais, alteração de neuroimagens 
(NTF e/ou RMc) e sinais clínicos com a ocorrência de surdez neurossensorial.  

Surdez 
neurossensorial IC95% IC95% 

  Sim Não RR LI LS 
p-

valor 

RR 
ajustado 

(Sintomas) LI LS 
p-

valor 
Exames 

laboratoriais 
Não 2(25.00) 42(72.41) ref ref Ref 0,02 Ref Ref Ref 0,22 
Sim 6(75.00) 16(27.59) 6,00 1,32 27.33 3,14 0,49 20,3 

Alteração 
NTF / RMc 

Não 1(12.50) 23(44.23) ref ref Ref 0,16 
Sim 7(87.50) 29(55.77) 4,67 0,61 35.56 

Sintomas 
  

Não 4(50.00) 54(93.10) ref ref Ref 0,01 
Sim 4(50.00) 4(6.89) 5,43 1,48 19,98 

  
          

 

Ainda considerando o total de 66 crianças infectadas, observou-se associação entre a 

presença de alterações nos exames laboratoriais e a presença de alterações à NTF. O cálculo 

da razão de risco ajustado para a presença de sintomas não foi realizada considerando que 

nenhuma criança sintomática apresentou US normal, como mostra a Tabela 6.  
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Tabela 6: Razão de risco (RR) e seus intervalos de confiança (95% IC) para testar associação 
entre alterações de exames laboratoriais e alterações de neuroimagens (NTF e/ou RMc). 

Alteração NTF / RMc IC95%   
  Sim Não RR LI LS p-valor 

Alt. exames 
laboratoriais 

Não 17(50.00) 22(88.00) Ref ref Ref < 0,01 
Sim 17(50.00) 3(12.00) 1,95 1,3 2,91   

Sintomas 
Teste exato 
de Fisher 

Não 26(50.98) 25(49.02) * * * 0,02 
Sim 8(100.00) 0(0.00) * * *   

 

Com relação às 53 crianças sem achados clínicos ao nascer ou assintomáticas e que 

realizaram todas as avaliações, observou-se uma associação entre a presença de alterações em 

exames laboratoriais e achados anormais em NTF e/ou RMc, em análise univariada, como 

mostra a Tabela 7.  

 

Tabela 7: Estimativa do risco relativo e seus intervalos de confiança para verificar associação 
entre alterações de exames laboratoriais e alterações de neuroimagens (NTF e/ou RMc). 

Alterações de NTF / RMc IC95%   
  Sim Não RR LI LS p-valor 

Alt. exames 
laboratoriais 

Não 20 (66.67) 21(91.30) Ref ref ref 
Sim 10 (33.33) 2(8.70) 1,71 1,14 2,56 0,03  

 

A Tabela 8 mostra que não foi observada associação entre alterações de exames 

laboratoriais e ocorrência de surdez neurossensorial em 58 crianças assintomáticas. Embora a 

presença de achados anormais em exames de NTF tenha sido observado em 3 de 4 crianças 

assintomáticas (75%) com surdez neurossensorial, não houve associação entre as duas 

variáveis, como mostra a Tabela 9.    

 

Tabela 8: Estimativa do risco relativo e seus intervalos de confiança para determinar a 
associação entre alterações de exames laboratoriais e ocorrência de surdez neurosensorial 
(análise univariada). 

Surdez neurosensorial IC95%   
  Sim Não RR LI LS p-valor 

Alt. exames 
laboratoriais 

Não 2 (50.00) 42(77.77) Ref ref Ref 
Sim 2(50.00) 12(22.23) 3,14 0,40 20,30 0,22 
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Tabela 9: Risco relativo e seu intervalos de confiança para associação entre a presença de 
alterações de neuroimagens (NTF e/ou RMc) e ocorrência de surdez neurossensorial (análise 
univariada).  

Surdez neurossensorial IC95%   
  Sim Não RR LI LS p-valor 

Alteração 
NTF / RMc 

Não 1(25.00) 22(45.84) Ref ref Ref 
Sim 3(75.00) 26(54.16) 2,38 0,26 21,39  0,24 

 

Quantificação do DNA do CMV na urina e associação com ocorrência de surdez 

neurossensorial, alterações de neuroimagens e presença de sinais clínicos ao nascer:  

A média aritmética da carga viral, obtida pela quantificação do DNA do CMV na 

urina das 66 crianças com infecção congênita sintomática e assintomática foi de 2,57E+06  

cópias/ml. As Figuras 5 a 7  mostram as curvas ROC para os valores de corte da carga viral e 

a ocorrência de surdez, alterações de NTF e presença de sintomas. Os valores de sensibilidade 

e especificidade para cada ponto de corte da carga viral são mostrados no Anexo 3. As áreas 

abaixo da curva (AUC) de 0,61, 0,51 e 0,78 mostram o baixo poder discriminatório da carga 

viral como preditores destas variáveis. Não foi possível a determinação de um valor de corte 

da carga viral  com uma combinação ótima tanto da sensibilidade e especificidade que 

discrimine as crianças de risco para a ocorrência de surdez, presença de alterações de 

neurossonografia e ou presença de sinais clínicos ao nascer. 

 

 

  



Resultados  |  44 

 

 

 

 

Figura 5:  Curva ROC obtida para as variáveis carga viral e ocorrência de surdez com os 
indicadores de sensibilidade e especificidade.   
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Figura 6:  Curva ROC obtida para a carga viral e achados anormais em NTF e/ou RMc com 
os indicadores de sensibilidade e especificidade. 
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Figura 7:  Curva ROC obtida para carga viral e presença sinais clínicos sugestivos de 
infecção congênita , com os indicadores de sensibilidade e especificidade. 
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5 DISCUSSÃO 

 

Os achados deste estudo mostraram que a proporção de crianças consideradas 

sintomáticas, ou seja, com alguma apresentação clínica sugestiva de infecção congênita ao nascer, 

foi similar aos estudos realizados em populações americanas e européias (18,19,20). Entretanto, 

os achados sugestivos de infecção congênita em avaliações complementares, especialmente 

aqueles identificados em NTF, foram observados em uma grande proporção (55,7%) de crianças 

que ao nascer não apresentavam nenhuma evidência clínica sugestiva de infecção congênita. 

Dentre as 29 crianças que apresentaram alterações de NTF e/ou RMc  sugestivas de infecção 

congênita, o achado mais comum foi a vasculopatia lenticuloestriada, acompanhado ou não de 

cistos subependimários, seguido pela presença de cistos subependimários como único achado, 

calcificação única ou periventriculares com ou sem áreas de gliose e a ventriculomegalia. Apenas 

a presença de sintomas clínicos ao nascer foi preditivo para a ocorrência de surdez 

neurossensorial. Achados de NTF e/ou RMc foram observados em 3 de 4 crianças assintomáticas 

(75%) com surdez neurossensorial; entretanto, não foi observada associação com a ocorrência de 

surdez. A presença de plaquetopenia e/ou níveis altos de gama glutamil transferase (ϒGT) foi 

associado com a presença de achados anormais em NTF e/ou RMc em uma análise univariada. O 

poder discriminatório pela determinação do ponto de corte do valor da carga do DNA do CMV 

foi avaliada pela curva ROC  e não houve associação entre a carga viral e a ocorrência de surdez 

e/ou achados anormais de NTF e/ou RMc.     

Estes resultados geram questionamentos sobre a classificação de infecção congênita 

“sintomática” e “assintomática” por CMV e contribuem para as evidências da necessidade da 

realização de uma triagem neonatal sistemática, em larga escala, desta infecção. Embora a 

taxa de 85 a 90% de infecção assintomática tenha sido demonstrada em diferentes estudos 

prévios epidemiológicos (19,20,29), os resultados deste estudo mostraram que muitas destas 

crianças apresentaram uma infecção “subclínica”, com indicação para tratamento antiviral e 

com potencial para gerar anormalidades futuras.       

Observamos que, dentre as crianças que nasceram com alguma manifestação clínica, a 

plaquetopenia com ou sem petéquias foi mais frequentemente observada, seguida de 

alterações de enzimas hepáticas, especialmente ϒGT e da hepatoesplenomegalia. Esses 

achados são similares aos observados em outros estudos clínicos sobre a doença congênita por 

CMV, que mostram como anormalidades mais comumente encontradas a 

hepatoesplenomegalia com ou sem colestase e a presença de petéquias, geralmente presentes 

em 75% dos pacientes (57). 
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As anormalidades de NTF e/ou RMc sugestivas da doença congênita foram 

observadas em 87,5% das crianças sintomáticas e em 55,7% daquelas consideradas 

assintomáticas. Dentre as sintomáticas, os achados mais comuns forma as calcificações 

cerebrais, ventriculomegalia com ou sem  cistos subependimários, polimicrogiria, áreas de 

gliose,  a exemplo do que já foi relatado na literatura  (29). Por outro lado, dentre as crianças 

infectadas aparentemente assintomáticas ao nascer, a VLE com ou sem  cistos 

subependimários periventriculares  foram os achados mais frequentes. Ao contrário dos 

sintomáticos, as calcificações cerebrais e a ventriculomegalia foram achados menos 

frequentes.   

A VLE tem sido relatada em 0,4 a 5,8% dos recém-nascidos que foram submetidos a 

NTF durante o período neonatal (58,59) e pode estar associada à prematuridade, hemorragia 

periventricular, doenças metabólicas e infecções congênitas. A presença de VLE sugere que 

um insulto cerebral possa ter ocorrido antes ou após o nascimento. É provável que  seja um 

marcador não específico de dano cerebral peri e/ou neonatal. (60). Apesar de ter sido 

inicialmente descrita como achado concomitante de calcificações na US de crânio de RNs 

com infecções congênitas ,  a incidência da LSV é muito variável (60). Atualmente observa-se 

uma tendência crescente de relato destas alterações,  que pode refletir apenas o 

aprimoramento técnico e o crescimento do conhecimento de profissionais que realizam estes 

exames, que ficam mais atentos a estes achados  (60) Assim, a tecnologia pode ter favorecido 

a identificação desta alteração, mas pode haver um aumento na frequência de fatores de risco 

que contribuem para a ocorrência  da VLE. 

Amir et al., 2011 avaliaram 50 crianças com infecção congênita por CMV e 

encontraram as imagens características de VLE  em 54,3% delas, sendo o único achado em 

18/50 (36%) destas crianças. A ampla variação na definição de VLE e seu reconhecimento na 

US de crânio resultam em divergências entre observações sobre sua ocorrência e relação com 

diferentes eventos patológicos antes e após o nascimento. (60) Desta forma, ainda é 

necessário que o diagnóstico de VLE por meio de NTF seja melhor definido, o que melhoraria 

não só a confiabilidade do diagnóstico, mas a compreensão de sua patogênese e impacto 

clinico a longo prazo. 

Os cistos subependimários periventriculares têm sido relacionados com mais que 40 

patologias, sendo mais comumente associadas às doenças metabólicas, infecções congênitas e 

alterações cromossômicas (61,62). A sua descrição tem aumentado com a expansão da 

realização rotineira da US em fetos e recém-nascidos e uma incidência de 0,5% foi relatada 

em crianças saudáveis, sem nenhuma patologia predisponente (63).  
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Cevey-Macherel et al., seguiram prospectivamente crianças com este achado e 

mostraram que o desenvolvimento neuropsicomotor foi normal em crianças que não tinham 

nenhuma patologia associada. Os mesmos autores mostraram que 8/43 (19%) das crianças 

eram infectadas congenitamente por CMV, sendo 4 assintomáticas ao nascer (63).   

Estudos prévios mostram uma boa correlação entre achados anormais em US cerebral 

e prognóstico do neurodesenvolvimento de crianças com infecção congênita sintomática por 

CMV (32). Entretanto, os dados ainda são inconsistentes em relação a recém-nascidos 

assintomáticos. Noyola et al (30) mostraram que achados de neuroimagem foram os 

indicadores mais sensíveis de atraso mental (sensibilidade de 100%); (IC95%: 82.3- 100) e 

deficiência motora (sensibilidade de 100%); (IC 95%: 78,2-100). Valores preditivos similares 

foram observados por Boppana et al. (11). 

A realização da RMc em nosso estudo foi importante para complementar as alterações 

observadas nas NTFs identificando achados patológicos adicionais, tais como as 

anormalidades da substância branca. De acordo com estudos recentes (64), a realização de 

RMc nos pacientes com infecção congênita por CMV permitiria o diagnóstico precoce de 

alterações de migração neuronal, contribuindo no prognóstico destas crianças. Entretanto, 

observamos em nosso estudo que a NTF realizada por um profissional experiente mostrou-se 

uma ferramenta de avaliação bastante útil na identificação de acometimento neurológico, 

especialmente naquelas assintomáticas. 

A detecção de anormalidades de SNC em crianças com CMV congênito é importante 

não somente na definição do prognóstico mas também na indicação do tratamento antiviral 

específico (11). Na prática pediátrica, muitos casos de atraso do desenvolvimento 

neuropsicomotor, identificadas tardiamente em crianças na idade pré-escolar ou escolar, 

podem ser secundárias a eventos ocorridos no período intrauterino. A infecção congênita por 

CMV não identificada ao nascimento, pode ser uma destas causas, pela ausência  de 

manifestações clínicas, mas presentes com o auxílio de uma avaliação complementar, como a 

NTF.  

Neste estudo, os achados anormais em NTF ao nascer foram muito frequentes nas 

crianças e se estas alterações forem consideradas, a proporção de 12,1% de sintomáticos 

aumentaria para 54,5%. Além disso, tais achados podem ser preditores de anormalidades em 

crianças com infecção congênita por CMV, especialmente naquelas  assintomáticas. Os 

benefícios da previsão de potencias preditores do risco para anormalidades tardias do 

neurodesenvolvimento incluem a oportunidade de monitorização adequada e reabilitação com 

intervenção precoce, bem como a indicação de tratamentos antivirais.   
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Com relação à surdez neurossensorial, já é bem documentado que a infecção congênita 

por CMV contribui significativamente para a perda auditiva pré-lingual em crianças (27,28). 

A surdez neurossensorial identificada ao nascer, foi observada em 10,6 % das crianças 

infectadas, taxa similar ao observado em estudo anterior realizado por Yamamoto et al., 2012, 

nesta mesma população. Destas crianças, 4 eram assintomáticas ao nascer e apresentaram 

perda auditiva unilateral profunda e 4 eram sintomáticas ao nascer, com  surdez profunda 

bilateral. Desta maneira, a surdez neurossensorial relacionada ao CMV foi observada em 

6,9% das assintomáticas e em 50% das sintomáticas. Estudos anteriores têm mostrado que 

22% - 65% das crianças sintomáticas e 6% - 23% das assintomáticas apresentam perda 

auditiva secundária a infecção congênita por CMV (27,28). 

Diferentemente do estudo de Amir et al, que apresentaram evidências de que as 

alterações em neuroimagens, como a presença de vasculopatia lenticuloestriada, são 

potenciais preditores de surdez neurossensorial em crianças com infecção congênita, neste 

estudo, as crianças infectadas com presença de  alterações em NTF não apresentaram maior 

risco de ocorrência de surdez neurossensorial . Os resultados deste estudo e o realizado por 

Rivera et al., 2002,  sugerem que os mecanismos patogênicos que contribuem para o 

desenvolvimento  da surdez neurossensorial em crianças com infecção congênita por CMV, 

sintomáticas e assintomáticas, podem ser diferentes daqueles responsáveis pelo déficit 

cognitivo e motor. 

Com relação à carga viral do CMV na urina, não foi possível determinar um ponto de 

corte com ótima sensibilidade e especificidade que discrimine as crianças com maior risco de 

desenvolver a surdez neurosensorial.  Ao contrário do observado por Rivera et al., 2002, que 

mostraram uma associação significativa entre a carga viral na urina e a proporção de crianças 

que desenvolveram surdez neurosensorial, no presente estudo esta associação não foi 

observada.  Noyola et al., mostraram que uma proporção significativa de crianças que 

excretavam o CMV por mais de 4 anos desenvolveram a surdez neurossensorial quando 

comparado às crianças que excretaram o vírus por mais de 4 anos (38). Os autores sugerem 

que a resposta imunológica do hospedeiro seria responsável pelo clareamento viral e que a 

exacerbação desta resposta poderia ter um papel na patogênese da perda auditiva relacionada 

ao CMV, especialmente a progressiva e de início tardio (38).  

Uma vez que é difícil prever quais as crianças com infecção congênita por CMV irão 

desenvolver perda auditiva e entre quais delas esta perda continuará a deteriorar-se, todas as 

crianças com infecção congênita por CMV precisam ser identificadas precocemente  com 

monitorização auditiva periódica. Os preditores independentes da surdez neurossensorial 
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relacionada ao CMV em crianças assintomáticas e sintomáticas ainda não são conhecidos e 

neste estudo, não foi possível determinar fatores independentemente preditivos de ocorrência 

de surdez neurossensorial, embora os achados de NTF podem ser potenciais fatores preditivos 

de anormalidades tardias em crianças assintomáticas. 

No presente estudo, todas as crianças infectadas por CMV (sintomáticas e 

assintomáticas) estão sendo acompanhadas, com avaliação do crescimento e 

desenvolvimento, acuidade auditiva e visual. Considerando que até o momento não são 

disponíveis vacinas para prevenção eficaz da infecção congênita por CMV ou de tratamento 

materno que definitivamente modifique a sua evolução, será fundamental  que crianças 

portadoras de infecção congênita sejam identificadas precocemente, especialmente as 

assintomáticas. A triagem neonatal da infecção congênita por CMV possibilitaria um real 

conhecimento do impacto desta infecção em nosso meio, definindo benefícios do tratamento 

quando indicado e identificando crianças com potencial de sequelas auditivas e neurológicas. 

Adicionalmente, uma grande proporção de crianças infectadas com ou sem achados anormais 

poderia ser identificada por meio desta triagem, considerando que a maioria não tem achados 

clínicos ao nascer.  
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6 CONCLUSÕES 

 

1. Os achados sugestivos de infecção congênita em NTF em  crianças consideradas 

assintomáticas ao nascer são freqüentes. Considerando estes achados, a proporção de crianças 

com achados sugestivos de infecção congênita sintomática, aumentaria de 12,1% para 54,5%.  

2. Embora não tenha sido possível determinar fatores independentemente preditivos de 

ocorrência de surdez neurossensorial, os achados de NTF podem ser potenciais fatores 

preditivos de anormalidades tardias em crianças assintomáticas. A carga  viral na urina não 

discrimina as crianças de risco para a ocorrência de surdez, presença de alterações de NTF 

e/ou presença de sinais clínicos ao nascer, não sendo portanto um marcador preditor destas 

anormalidades. 

3. A prevalência da surdez neurossensorial relacionada ao CMV foi similar aos estudos 

prévios, mostrando que a infecção congênita por este vírus é uma importante causa de surdez 

não hereditária na infância. 

4.  O poder discriminatório pela determinação do ponto de corte do valor da carga do DNA do 

CMV avaliada pela área abaixo da curva ROC (AUC) mostrou que não houve associação 

entre a carga viral e a ocorrência de surdez e/ou achados anormais de NTF e/ou RMc.     
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ANEXOS 

 

Anexo 1 - Ofícios do Comitê de Ética de autorização da pesquisa no HCFMRP 
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Anexo 2 - Formulários com os Registros dos pacientes da pesquisa 
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Anexo 3 - Cálculos da sensibilidade e especificidade para cada valor da carga do DNA do 

CMV e sua associação com a ocorrência de surdez, alterações de NTF e/ou RMc e sinais 

clínicos sugestivos de infecção congênita por CMV. 

 

 
Paciente 

CV 
(log) 

Surdez   
Paciente 

CV 
(log) 

Surdez 
Especificidade Sensibilidade Especificidade Sensibilidade 

1 3,15 0,00 1,00 34 6,42 0,53 0,71 
2 

3,53 0,02 1,00 
35 

6,42 0,54 0,71 
3 

4,14 0,03 1,00 
36 

6,50 0,56 0,71 
4 

4,23 0,05 1,00 
37 

6,52 0,56 0,57 
5 4,28 0,07 1,00 38 6,53 0,58 0,57 
6 

4,39 0,08 1,00 
39 

6,65 0,59 0,57 
7 

4,43 0,10 1,00 
40 

6,70 0,61 0,57 
8 4,47 0,12 1,00 41 6,72 0,63 0,57 
9 

4,73 0,14 1,00 
42 

6,86 0,64 0,57 
10 

4,79 0,15 1,00 
43 

6,96 0,66 0,57 
11 5,01 0,17 1,00 44 7,00 0,68 0,57 
12 

5,10 0,19 1,00 
45 

7,03 0,68 0,43 
13 

5,14 0,20 1,00 
46 

7,03 0,68 0,29 
14 

5,19 0,22 1,00 
47 

7,05 0,69 0,29 
15 5,21 0,24 1,00 48 7,07 0,71 0,29 
16 

5,25 0,25 1,00 
49 

7,12 0,73 0,29 
17 

5,28 0,27 1,00 
50 

7,12 0,75 0,29 
18 5,29 0,29 1,00 51 7,16 0,76 0,29 
19 

5,30 0,29 0,86 
52 

7,21 0,78 0,29 
20 

5,35 0,31 0,86 
53 

7,51 0,80 0,29 
21 5,36 0,32 0,86 54 7,68 0,81 0,29 
22 

5,53 0,34 0,86 
55 

7,87 0,83 0,29 
23 

5,57 0,36 0,86 
56 

7,87 0,83 0,29 
24 

5,58 0,37 0,86 
57 

7,91 0,86 0,29 
25 5,58 0,37 0,86 58 8,11 0,88 0,29 
26 

5,71 0,41 0,86 
59 

8,18 0,90 0,29 
27 

5,75 0,42 0,86 
60 

8,24 0,92 0,29 
28 5,93 0,42 0,71 61 8,35 0,93 0,29 
29 

5,96 0,44 0,71 
62 

8,35 0,95 0,29 
30 

6,14 0,46 0,71 
63 

8,44 0,97 0,29 
31 6,35 0,47 0,71 64 8,50 0,97 0,14 
32 

6,39 0,49 0,71 
65 

8,80 0,98 0,14 
33 

6,40 0,51 0,71 
66 

8,89 1,00 0,14 
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Paciente 

CV 
(log) 

Alteração de NTF e/ou RMc   
Paciente 

CV 
(log) 

Alteração de NTF e/ou RMc 
Especificidade Sensibilidade Especificidade Sensibilidade 

1 3,15 0,00 1,00 34 6,42 0,50 0,57 
2 

3,53 0,00 0,97 
35 

6,42 0,50 0,54 
3 

4,14 0,00 0,95 
36 

6,50 0,50 0,51 
4 

4,23 0,00 0,92 
37 

6,52 0,50 0,49 
5 4,28 0,00 0,89 38 6,53 0,55 0,49 
6 

4,39 0,00 0,89 
39 

6,65 0,55 0,46 
7 

4,43 0,05 0,89 
40 

6,70 0,55 0,43 
8 4,47 0,05 0,89 41 6,72 0,59 0,43 
9 

4,73 0,09 0,89 
42 

6,86 0,59 0,43 
10 

4,79 0,09 0,89 
43 

6,96 0,64 0,43 
11 5,01 0,14 0,89 44 7,00 0,68 0,43 
12 

5,10 0,14 0,86 
45 

7,03 0,68 0,41 
13 

5,14 0,14 0,84 
46 

7,03 0,68 0,38 
14 

5,19 0,14 0,81 
47 

7,05 0,68 0,35 
15 5,21 0,14 0,78 48 7,07 0,73 0,35 
16 

5,25 0,14 0,76 
49 

7,12 0,77 0,35 
17 

5,28 0,14 0,73 
50 

7,12 0,77 0,32 
18 5,29 0,14 0,70 51 7,16 0,77 0,30 
19 

5,30 0,18 0,70 
52 

7,21 0,77 0,27 
20 

5,35 0,18 0,70 
53 

7,51 0,77 0,24 
21 5,36 0,18 0,68 54 7,68 0,82 0,24 
22 

5,53 0,18 0,68 
55 

7,87 0,86 0,24 
23 

5,57 0,23 0,68 
56 

7,87 0,86 0,24 
24 

5,58 0,27 0,68 
57 

7,91 0,91 0,22 
25 5,58 0,27 0,68 58 8,11 0,91 0,19 
26 

5,71 0,27 0,65 
59 

8,18 0,95 0,19 
27 

5,75 0,32 0,65 
60 

8,24 0,95 0,16 
28 5,93 0,32 0,62 61 8,35 0,95 0,14 
29 

5,96 0,32 0,59 
62 

8,35 1,00 0,14 
30 

6,14 0,32 0,57 
63 

8,44 1,00 0,11 
31 6,35 0,36 0,57 64 8,50 1,00 0,08 
32 

6,39 0,41 0,57 
65 

8,80 1,00 0,05 
33 

6,40 0,45 0,57 
66 

8,89 1,00 0,03 
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Paciente 

CV 
(log) 

Sintomas   
Paciente 

CV 
(log) 

Sintomas 
Especificidade Sensibilidade Especificidade Sensibilidade 

1 3,15 0,00 1,00 34 6,42 0,53 0,75 
2 

3,53 0,02 1,00 
35 

6,42 0,55 0,75 
3 

4,14 0,03 1,00 
36 

6,50 0,57 0,75 
4 

4,23 0,05 1,00 
37 

6,52 0,57 0,63 
5 4,28 0,07 1,00 38 6,53 0,59 0,63 
6 

4,39 0,09 1,00 
39 

6,65 0,60 0,63 
7 

4,43 0,10 1,00 
40 

6,70 0,62 0,63 
8 4,47 0,12 1,00 41 6,72 0,64 0,63 
9 

4,73 0,14 1,00 
42 

6,86 0,66 0,63 
10 

4,79 0,16 1,00 
43 

6,96 0,67 0,63 
11 5,01 0,17 1,00 44 7,00 0,69 0,63 
12 

5,10 0,19 1,00 
45 

7,03 0,71 0,63 
13 

5,14 0,21 1,00 
46 

7,03 0,72 0,63 
14 

5,19 0,22 1,00 
47 

7,05 0,74 0,63 
15 5,21 0,24 1,00 48 7,07 0,76 0,63 
16 

5,25 0,26 1,00 
49 

7,12 0,78 0,63 
17 

5,28 0,28 1,00 
50 

7,12 0,79 0,63 
18 5,29 0,29 1,00 51 7,16 0,81 0,63 
19 

5,30 0,31 1,00 
52 

7,21 0,83 0,63 
20 

5,35 0,33 1,00 
53 

7,51 0,84 0,63 
21 5,36 0,33 0,88 54 7,68 0,86 0,63 
22 

5,53 0,34 0,88 
55 

7,87 0,88 0,63 
23 

5,57 0,36 0,88 
56 

7,87 0,88 0,63 
24 

5,58 0,38 0,88 
57 

7,91 0,91 0,63 
25 5,58 0,38 0,88 58 8,11 0,93 0,63 
26 

5,71 0,40 0,75 
59 

8,18 0,95 0,63 
27 

5,75 0,41 0,75 
60 

8,24 0,97 0,63 
28 5,93 0,43 0,75 61 8,35 0,97 0,50 
29 

5,96 0,45 0,75 
62 

8,35 0,98 0,50 
30 

6,14 0,47 0,75 
63 

8,44 0,98 0,38 
31 6,35 0,48 0,75 64 8,50 0,98 0,25 
32 

6,39 0,50 0,75 
65 

8,80 1,00 0,25 
33 

6,40 0,52 0,75 
66 

8,89 1,00 0,13 
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Anexo 4 - Achados de NTF em 29 crianças e respectivos achados de TC e/ou RMc.   

 

NIP Neurossonografia Transfontanelar (NTF) TC OU RMc 

110047 calcificação parenquimatosa calcificação parenquimatosa 
1100851 vasculopatia lenticuloestriada Normal 
2200026 cisto subependimário não realizado 
1101116 cistos subependimários Normal 
2200749 cistos subependimários e calcificações 

periventriculares 
áreas de hipersinal na região peritrigonal  bilateral, que 

podem corresponder a regiões de mielinização 
terminal. 

2201159 calcificação talâmica não realizado 
2202087 cistos subependimários calcificação puntiforme e cisto subependimário 
2202514 cistos subependimários,ventriculomegalia, 

calcificações periventriculares 
cistos subependimários, discreta ventriculomegalia 

supratentorial 
9910030 cistos subependimários não realizado 
2202614 cistos subependimários gliose e desmielinização occipital bilateral 
2202649 vasculopatia lenticuloestriada não realizado 
2202748 cistos subependimários, calcificações 

periventriculares e vasculopatia lenticuloestriada 
não realizado 

99400053 vasculopatia lenticuloestriada alteração de substância branca peritrigonal compatível 
com mielinização terminal 

2203102 cisto na região pineal não realizado 
2203429 cisto subependimário, vasculopatia talamoestriatal alteração  de sinal em regiões peritrigonais  sugerindo 

gliose ou alteração da mielina 
1100614 hemorragia de plexo coroide, ventriculomegalia, 

lesão neuronal seletiva focal 
redução volumétrica cerebral com padrão de 

leucomalácia periventricular, atrofia de hipocampos, 
comprometimento luz do aqueduto mesencefálico 

1103838 cisto de plexo coroide não realizado 
2204088 cisto subependimário não realizado 
1103102 hemorragia intraventricular, vasculopatia 

lenticuloestriada 
hipomielinização parietal periventricular podendo 
corresponder a mielinização terminal ou lesão por 

leucomalácia 
2204170 vasculopatia lenticuloestriada, cistos de plexo 

coroide 
alteração de sinal de substância branca profunda, 

podendo representar áreas de mielinização terminal 
sem outras alterações 

1103107 cistos subependimários e calcificações 
parenquimatosas e periventriculares 

Normal 

1103207 calcificações parenquimatosas, ventriculomegalia, 
cistos subependimários, vasculopatia 

lenticuloestriada. 

discreta alteração de sinal de substância branca 
periventricular associada a pequenos cistos 

2204354 cisto subependimário não realizado 
2205129 vasculopatia lenticuloestriada, cisto de plexo 

coroide 
não realizado 

1103888 vasculopatia lenticuloestriada, cistos 
subependimários e de plexo coroide 

não realizado 

1103922 cistos agrupados subependimários a esquerda não realizado 
1103995 pequeno cisto subependimário não realizado 

99200373 cistos subependimários não realizado 
99200359 vasculopatia lenticuloestriada bilateralmente; 

provável calcificação amorfa em tálamo direito, 
cistos subependimários bilateralmente 

não realizado 
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Anexo 5 - Achados de neuroimagens e exames laboratoriais, respectivas cargas virais, 

presença ou ausência de restrição do crescimento intrauterino e ocorrência de surdez  em 66 

crianças com infecção congênita por CMV. 

 

Paciente Carga viral urina NTF TC/RMc RCIU Gama GT Plaquetas Surdez 

1 5,10E+05 0 2 0 2 0 0 

2 1,17E+07 0 0 0 0 0 0 

3 3,72E+05 0 2 0 0 0 0 

4 1,54E+05 1 1 0 0 0 0 

5 5,04E+06 0 2 0 0 0 0 

6 3,84E+05 1 2 0 1 1 0 

7 6,29E+08 1 1 1 1 1 0 

8 1,94E+05 0 0 1 0 0 1 

9 1,33E+07 1 0 0 0 0 0 

10 1,40E+03 1 2 0 0 0 0 

11 1,90E+04 2 2 0 0 0 0 

12 2,28E+05 2 2 0 0 0 0 

13 1,37E+05 1 0 0 0 0 0 

14 3,35E+03 1 1 0 0 0 0 

15 4,80E+07 0 2 0 0 0 0 

16 2,48E+06 0 2 0 0 0 0 

17 7,17E+06 0 2 0 0 0 0 

18 8,59E+05 1 2 1 0 0 0 

19 2,23E+06 0 2 0 0 0 0 

20 2,25E+08 0 2 0 0 0 0 

21 2,24E+05 1 1 1 1 1 0 

22 3,30E+06 0 2 0 0 0 0 

23 9,22E+06 0 2 0 0 0 0 

24 2,94E+04 0 2 0 0 0 0 

25 3,19E+06 1 1 0 1 1 1 

26 1,38E+04 1 1 0 1 0 0 

27 2,46E+04 0 2 0 1 0 0 

28 9,99E+06 1 1 0 1 0 1 

29 7,45E+07 1 2 0 1 0 0 

30 5,63E+05 1 1 0 1 0 1 

31 7,45E+07 0 2 0 0 0 0 

32 1,03E+05 1 2 0 0 0 0 

33 1,52E+08 1 2 1 0 0 0 

34 1,29E+08 0 0 1 1 0 0 

35 2,52E+06 0 2 1 0 0 0 
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36 4,50E+06 1 1 1 1 0 0 

37 6,23E+04 0 2 0 0 0 0 

38 1,61E+05 1 2 0 0 0 0 

39 3,84E+05 2 2 0 2 2 0 

40 1,08E+07 1 1 0 1 1 0 

41 9,10E+05 1 1 0 0 0 0 

42 1,99E+05 2 2 0 1 0 0 

43 1,69E+04 1 1 0 1 1 0 

44 1,37E+06 0 2 1 0 0 0 

45 1,11E+07 0 2 1 0 0 0 

46 2,70E+04 2 2 0 0 0 0 

47 1,27E+05 1 2 1 0 0 0 

48 2,65E+06 1 2 1 1 0 0 

49 3,40E+06 1 1 0 0 0 0 

50 2,63E+06 1 1 0 0 0 0 

51 3,22E+07 0 2 1 0 0 0 

52 1,61E+07 1 2 1 1 0 0 

53 3,18E+08 1 1 0 0 0 0 

54 1,06E+07 1 2 0 0 0 1 

55 2,78E+08 1 1 1 1 1 1 

56 5,39E+04 2 2 0 1 0 0 

57 1,92E+05 1 2 0 0 0 0 

58 7,77E+08 1 1 0 1 1 1 

59 3,35E+05 0 2 0 0 0 0 

60 1,32E+07 1 2 1 0 0 0 

61 1,77E+05 1 2 1 0 0 0 

62 1,74E+08 1 1 1 1 1 0 

63 2,26E+08 1 1 1 1 1 0 

64 1,46E+07 1 2 1 1 0 0 

65 8,17E+07 1 2 1 0 0 0 

66 5,29E+06 1 2 0 0 0 0 

 

 

 

 

 


