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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Houve uma epidemia de infecção pelo vírus Zika (ZIKV) no Brasil, entre 

2015 e 2016, que refletiu no aumento de casos de microcefalia neonatal secundária à infecção 

congênita pelo ZIKV. Para compreensão do padrão de acometimento neurológico dessas 

crianças foi realizado um projeto de pesquisa pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HCFMRP-USP), conhecido como 

ZIG, e realizado seguimento neurológico desses pacientes por meio do Exame Neurológico de 

Hammersmith Neonatal (HINE-N). OBJETIVOS: Avaliar pacientes com microcefalia 

secundária à infecção congênita pelo ZIKV por meio do HINE- N, descrever as características 

clínicas e de neuroimagem dos pacientes estudados e identificar fatores pré-natais, perinatais e 

demográficos potencialmente relacionados ao grau de comprometimento do exame 

neurológico. METODOLOGIA: O presente estudo faz parte do Núcleo de Estudos sobre 

Infecção Materna, Perinatal e Infantil (NEIMPI) do HCFMRP-USP e trata-se de um estudo 

não experimental, transversal, com intuito de correlacionar variáveis qualitativas e 

quantitativas. Participaram do estudo crianças com microcefalia secundária à infecção 

congênita pelo ZKV nascidas no município de Ribeirão Preto e seu Departamento Regional 

de Saúde (DRS XIII), no período de outubro de 2015 a dezembro de 2016. Os dados foram 

coletados no período de outubro de 2015 a janeiro de 2017. Realizou-se avaliação do 

perímetro craniano (PC), aplicação do HINE e coleta de dados em prontuário. Os dados foram 

processados e analisados com a utilização do Pacote Estatístico Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS), versão 22.0.  RESULTADOS: Foram avaliadas 18 crianças, sendo 

predomínio do sexo feminino (55,6%), nascidas a termo, com exceção de uma que nasceu 

com 32 semanas, maioria originária de Ribeirão Preto (66,7%), via de parto normal (72,2%), 

ocorrido no Centro Obstétrico do HCFMRP – USP (83,3%), todas as crianças tiveram 

APGAR maior que 7. O peso de nascimento foi entre 1228 e 3200 gramas, com PC entre 26 e 

31,5 cm. 72,2% das crianças fizeram ultrassom transfontanela e 100% fizeram ressonância 

magnética de encéfalo, com associação entre os resultados encontrados neles (ambos com 

p<ou=0,001). O score HINE-N foi baixo, porém não foram encontradas associações entre o 

score e as variáveis clínicas (ambos com p>0,05). Evidenciou-se associação entre a realização 

de pré-natal e a cidade de residência, local de nascimento, diagnóstico de microcefalia e de 

infecção pelo ZIKV no pré-natal, tipo de parto (p< ou = 0,001). A medida do PC apresentou 

associação direta com a presença de crise convulsiva (p<0,05) e houve associação entre crise 

convulsiva, ventriculomegalia e calcificação (p< ou= 0,001). CONCLUSÃO: O padrão de 

acometimento neurológico das crianças com microcefalia secundária à infecção congênita 

pelo ZIKV é muito severo, com presença de sinais precoces de paralisia cerebral desde o 

exame neonatal. Este estudo sugere seguimento prospectivo desses pacientes para melhor 

avaliação prognóstica e associação do score HINE com condições clínicas pré e perinatais. 

 

 

Palavras-chave: Vírus Zika. Microcefalia. Exame neurológico neonatal. 
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ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: There was an epidemic of Zika virus infection (ZIKV) in Brazil between 

2015 and 2016, which reflected the increase in cases of neonatal microcephaly secondary to 

congenital ZIKV infection. A study was carried out for the Hospital das Clínicas of the 

University of São Paulo at Ribeirão Preto Medical School (HCFMRP-USP), and the follow-

up of these patients was performed using the Neonatal Hammersmith Neurological Exam 

(HINE-N) aiming to understand the neurological involvement pattern of these children. 

OBJECTIVES: To evaluate patients with microcephaly secondary to ZIKV congenital 

infection using HINE-N, to describe the clinical and neuroimaging characteristics of the 

patients studied, and to identify prenatal, perinatal and demographic factors potentially related 

to the degree of impairment of neurological examination. METHODOLOGY: This study is 

part of the Center for Studies on Maternal, Perinatal and Child Infection (NEIMPI) of the 

HCFMRP-USP. It is a non-experimental, cross-sectional study aimed at correlating 

qualitative and quantitative variables. Children with microcephaly secondary to congenital 

ZKV infection born in the city of Ribeirão Preto and its Regional Health Department (DRS 

XIII), from October 2015 to December 2016, participated in the study. Data were collected in 

the period of October 2015 to January 2017. An evaluation of the cranial perimeter (PC), the 

application of HINE and data collection in medical records were performed. Data were 

processed and analyzed using the Statistical Package for Social Statistical Package (SPSS), 

version 22.0. RESULTS: A total of 18 children were evaluated, being 55,6% female, all to 

term with the exception of one who was born at 32 weeks, most of them from Ribeirão Preto 

(66.7%), normal delivery (72.2%), occurred in the Obstetric Center of the HCFMRP - USP 

(83.3%), all children had APGAR greater than 7. The birth weight was between 1228 and 

3200 grams, with PC between 26 and 31.5 cm. 72.2% of the children had transfontanel 

ultrasonography and 100% had brain magnetic resonance imaging, with an association 

between the results found in them (both with p <or = 0.001). The HINE-N score was low, but 

no associations were found between the score and the clinical variables (both with p> 0.05). It 

was evidenced an association between prenatal and city of residence, place of birth, diagnosis 

of microcephaly and ZIKV infection in the prenatal period, type of delivery (p <or = 0.001). 

The PC measurement presented a direct association with the presence of seizures (p <0.05) 

and there was an association between seizure, ventriculomegaly and calcification (p <or = 

0.001). CONCLUSION: The pattern of neurological involvement of children with 

microcephaly secondary to congenital ZIKV infection is very severe, with early signs of 

cerebral palsy since the neonatal examination. This study suggests a prospective follow-up of 

these patients for better prognostic evaluation and association of the HINE score with pre and 

perinatal clinical conditions. 

 

Keywords: Zika virus. Microcephaly. Neonatal neurologic assessment. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 VÍRUS ZIKA 

 

1.1.1 História  

 

O vírus Zika (em inglês zika vírus, abreviatura ZIKV) é um arbovírus pertencente ao 

gênero Flavivirus da família Flaviviridae, isolado pela primeira vez em Uganda, África, no 

ano de 1947, em macacos Rhesus, na floresta Zika. Posteriormente, foi encontrado também 

em mosquitos silvestres na mesma região e nos anos 1960 foram documentados os primeiros 

casos febris em humanos (ALVINO; MELLO; OLVEIRA, 2016; KUNO et al., 1998; DICK 

et al., 1952). 

Em 1960, o ZIKV apareceu em mosquitos Aedes aegypti na Ásia, inicialmente na 

Malásia, o que evidenciou que este arbovírus também existia fora da África. Segundo Alvino, 

Mello e Oliveira (2016), este foi o marco para constatação da adaptação do vírus e de seu 

potencial epidêmico, uma vez que ele havia se associado a um vetor importante de doenças 

humanas, como a Febre Amarela Urbana, os quatro sorotipos da Dengue e a Chikungunya.  

Poucos casos e sem gravidade foram documentados em humanos até que, em 2007, 

houve uma epidemia de febre exantemática relacionada ao ZIKV na Polinésia Francesa e em 

vários países da Oceania. Foram então documentadas cerca de 30000 infecções, as primeiras 

associações da infecção com a Síndrome de Guillain- Barré (SGB) e os primeiros casos de 

transmissão perinatal (MUSSO et al., 2014; BESNARD et al., 2014; BALM et al., 2012; 

LANCIOTTI et al., 2008). 

Segundo o European Center for Disease Prevention and Control (2015), 17 casos de 

malformações do sistema nervoso central (MFSNC) em fetos e recém-nascidos (RN) foram 

encontrados entre março de 2014 e maio de 2015 na Polinésia, sem associação com 

sintomatologia materna. No entanto, foram encontrados anticorpos para esse vírus em 

sorologia de quatro gestantes testadas, sugerindo infecção assintomática. 

A principal forma de transmissão do ZIKV é o vetor mosquito do gênero Aedes, A. 

albopictus no ciclo selvagem e A. aegypti no ciclo urbano, mas também foi descrita 

transmissão por via sexual e por contato de secreções (saliva, urina), bem como a via vertical 

(congênita) (NUNES et al., 2016). 
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1.1.2 Situação no Brasil  

          

Em maio de 2015, foram identificadas as primeiras ocorrências no Brasil por método 

de biologia molecular. (VARGAS, et al. 2016). A cepa isolada era asiática e, portanto, tais 

casos eram autóctones da Polinésia, com hipótese de terem chegado ao Brasil por ocasião da 

Copa do Mundo da Federação Internacional de Futebol de 2014 (ZANLUCA et al., 2015).  

A estimativa inicial era de 440000 a 1,3 milhões de casos autóctones de infecções 

ZIKV relatados até dezembro de 2015 (EUROPEAN CENTER FOR DISEASE 

PREVENTION AND CONTROL, 2015). 

O primeiro caso descrito, em outubro de 2015, foi uma gestante europeia de 25 anos 

que vivia no Brasil e teve uma doença febril com rash cutâneo no final do primeiro trimestre 

de gestação. O ultrassom (US) com 29 semanas evidenciou microcefalia com calcificações 

cerebrais e placentárias e a mãe solicitou término da gestação, que foi feito na Europa, com 32 

semanas. Na autópsia fetal foi observada microcefalia com completa agiria, hidrocefalia e 

calcificações multifocais em região cortical e sucortical. O ZIKV foi encontrado no tecido 

fetal do cérebro (MLAKAR, 2016). 

 No segundo semestre de 2015, principalmente na região Nordeste do Brasil, houve 

um aumento no número de casos de microcefalia e a consequente busca por sua (CAMARGO 

Jr, 2016) etiologia, cujos estudos indicavam infecção materna pelo ZIKV. No Brasil, em 

2015, a frequência de microcefalia foi maior em 20 vezes o número de casos ocorridos entre 

2000 e 2014 (SILVA, 2018). 

O Instituto Evandro Chagas apontou essa relação causal ao isolar o ZIKV do cérebro e 

o identificar no líquido cefalorraquidiano (LCR), cérebro e fragmentos de várias vísceras de 

um RN que foi a óbito logo após o nascimento (KINDHAUSER et al., 2016).  

Após esse dado, foram detectados anticorpos IgM para ZIKV no LCR em 12 RN 

nascidos com microcefalia, nos quais as testagens sorológicas para toxoplasmose, rubéola, 

citomegalovírus, herpes simples 1 e 2, dengue e chikungunya eram negativas (FARIAS et al., 

2016). 

          O aumento dos casos teve importância nacional, sendo decretada a microcefalia 

como emergência em Saúde Pública pelo Ministério da Saúde (MS). A média de casos de 

microcefalia entre 2010 e 2014 era de 156 casos ao ano, com crescimento para 1247 em 2015, 

sendo 646 no estado de Pernambuco (VARGAS et al., 2016).  
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          Diante disso, no Brasil, foi modificado o valor de perímetro craniano (PC) a ser 

notificado junto ao MS como microcefalia: o que era anteriormente considerado 33 cm passou 

a ser 32 cm para os RN com 37 semanas ou mais de IG, devido à alta sensibilidade do corte 

anterior (SOUZA et al., 2016).  

Com o aumento dos casos cada vez mais evidente, o Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC), junto com a Organização Mundial de Saúde (OMS), definiram diretrizes 

para o tratamento de gestantes durante o surto de ZIKV e estabeleceram um consenso, após 

novas revisões, para a definição de microcefalia. Para recém-nascidos a termo (RNT) 

masculino foi estabelecido PC < 32 cm e para RNT feminino, PC < 31,5 cm (FARIAS et al., 

2016). 

Para os recém-nascidos pré-termo (RNPT) com menos de 36 semanas, foram 

utilizadas as curvas de dados antropométricos de referência Intergrowth 21 

(PAPAGEORGHIOU et al., 2014, 2016).  

Essa referência foi selecionada por representar várias populações, permitir avaliar 

fetos a partir da 14ª semana gestacional, RNT e RNPT ao nascimento e em seu crescimento 

pós-natal, além de guardar boa associação com referências de crescimento da OMS. 

Nesse contexto, de alteração do padrão de ocorrência de microcefalia nos RN do país, 

esta foi considerada um agravo emergencial em saúde pública, uma vez que interfere na 

qualidade de vida das crianças e suas famílias, além de poder aumentar a mortalidade infantil. 

O MS, em conjunto com outras instituições envolvidas, elaborou um Protocolo de 

Orientações para cuidado desses casos (BRASIL, 2016). Esse protocolo orientava como uma 

das ações prioritárias: 

- O combate ao mosquito Aedes aegypti: eliminação de possíveis criadouros, 

limpeza de terrenos, descarte apropriado do lixo e materiais e utilização 

adequada da água; 

- Ações de atenção à saúde sexual e reprodutiva: orientação do planejamento 

familiar e distribuição de métodos contraceptivos; 

- Acompanhamento de gestantes: diagnóstico precoce da gestação com 

orientação sobre a prevenção da infecção pelo ZIKV principalmente no 

primeiro trimestre - por meio da utilização de telas em janelas e portas, uso de 

roupas compridas e uso de repelente; 

- Seguimento de puérperas e RN com suspeita de microcefalia.  
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As gestações eram seguidas como pré-natal de baixo risco, com consultas mensais até 

a 28ª semana, quinzenal entre a 28ª e 36ª e semanal a partir da 36ª semana, com 

recomendação de US obstétrico no primeiro trimestre, exames como eletroforese de 

hemoglobina, sorologia para toxoplasmose e os testes rápidos de sífilis e HIV, realização de 

vacinação conforme o calendário vacinal do MS, suplementação com ácido fólico e sulfato 

ferroso, abordagem do uso de medicamentos e substâncias tóxicas e registro da ocorrência de 

infecções, rash cutâneo, exantema ou febre.   

Caso esses sintomas durassem cinco dias e fossem excluídas outras doenças 

infecciosas e não infecciosas, era coletado material para exame - sangue e urina - e notificado 

o caso, conforme Protocolo de Vigilância e Resposta à ocorrência de microcefalia secundária 

ao ZIKV.  

Se houvesse diagnóstico laboratorial conclusivo, definia-se como caso confirmado 

para gestante. Caso houvesse, US obstétrico com microcefalia definia-se como caso suspeito. 

A indicação da via de parto continuava sendo obstétrica em ambos os casos.  

No nascimento deveria ser realizada a medição do PC e, em caso de microcefalia, 

coletados os materiais para exame específico - sangue de cordão umbilical, placenta, sangue 

da mãe e LCR, além de triagem infecciosa, sorologias, exames laboratoriais inespecíficos. 

Eram realizados também exames de imagem e Potencial Evocado Auditivo de Tronco 

Encefálico (PEATE). Não havia contraindicação para amamentação em seio materno.  

Além de serem encaminhadas para seguimento de puericultura, essas crianças 

deveriam realizar acompanhamento para estimulação precoce em serviço de reabilitação- 

Centro Especializado de Reabilitação (CER), Centro de Reabilitação em Medicina Física, 

Centro de Reabilitação Física, fisioterapeuta, fonoaudiólogo ou terapeuta ocupacional do 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) ou vinculados às equipes da Atenção Básica ou 

em um Ambulatório de Seguimento de RN de risco.  

A princípio, os casos de ZIKV foram confirmados nos estados do Nordeste, em maio 

de 2015, com rápida dispersão para outras regiões do país, com o registro de 141 casos 

suspeitos de microcefalia em novembro de 2015 no Estado de Pernambuco (OLIVEIRA; 

VASCONCELOS, 2016). 

A figura 1 demonstra os casos confirmados de Síndrome do Zika Vírus ocorridos entre 

os anos de 2015 a 2018, por estado brasileiro. 
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Figura 1. Casos confirmados de Síndrome do Zika Vírus de 2015 a 03 de março de 2018, por 

estado brasileiro. 

 

  Fonte: CASTRO et al., 2018. 

 

Em Ribeirão Preto, devido às condições climáticas que favoreciam a proliferação do 

vetor Aedes aegypti e as epidemias do vírus da dengue que a cidade estava vivenciando, 

houve uma preocupação geral dos profissionais de saúde e da população acerca da infecção 

congênita pelo ZIKV.  

Segundo o Ribeirão Preto (2016), em seu boletim epidemiológico referente aos meses 

de janeiro e fevereiro de 2016, houve 2326 casos suspeitos de infecção pelo ZIKV, sendo 516 

gestantes. Essas fizeram parte de uma coorte de mulheres com infecção diagnosticada e foram 

acompanhadas no projeto ZIG do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto da Universidade de São Paulo (HCFMRP- USP), segundo as normas preconizadas pelo 

MS (MUSSI et al., 2016). 
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O Brasil registrou um total de 3720 casos confirmados de infecção congênita pelo 

ZIKV na Organização Panamericana de Saúde até janeiro de 2018, destes, 1682 casos 

suspeitos eram do estado da Bahia, segundo informações do último Boletim Epidemiológico 

da Secretaria Estadual de Saúde da Bahia (PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATIO, 

2017).  

  

1.1.3 Quadro clínico e laboratorial 

 

 A infecção pelo ZIKV é um quadro usualmente autolimitado, que pode ser 

assintomático ou cursar com sintomas como rash maculopapular, frequentemente pruriginoso, 

edema de extremidades, febre baixa (<38,5°C), mialgia, cefaleia, dor retro ocular, vertigem, 

hiperemia conjuntival e artralgia (VARGAS et al., 2016).  

Usualmente o quadro agudo desaparece em aproximadamente cinco dias (CARDOSO 

et al., 2015; DUFFY et al., 2009). Porém, cerca de 80% das pessoas acometidas pelo ZIKV 

são assintomáticas (DUFFY et al., 2009). 

Apesar de haver pouco conhecimento acerca do padrão imunológico de resposta ao 

ZIKV, sabe- se que as manifestações clínicas e a gravidade do caso dependem da combinação 

da resposta imunológica desenvolvida pelo hospedeiro e de fatores de patogenicidade virais 

(MUSSI, 2016; WHITERHORN; SIMMONS, 2011). 

Há relatos de manifestações pós-infecciosas, como a SGB e quadros de 

meningoencefalite (CARTEAUX et al., 2016; OEHLER et al., 2014). 

Para confirmação diagnóstica da infecção pelo ZIKV, pode-se realizar a reação em 

cadeia da polimerase via transcriptase reversa (RT-PCR) em espécimes clínicos coletados, 

idealmente, até o 5º dia - se amostra sérica - ou até o 11º dia - se amostra urinária - do início 

dos sintomas, uma vez que o período de viremia parece curto (um a sete dias) (SULLIVAN, 

2015; MUSSI, 2016).  

Devido à ocorrência de reações cruzadas com diferentes flavovírus, não há testes 

sorológicos diagnósticos eficazes, o que dificulta a triagem de gestantes assintomáticas 

(DUARTE, 2016). 

      A transmissão viral se dá pela picada do mosquito do gênero Aedes, por via sexual, 

transplacentária, sanguínea e por meio da amamentação natural (CUNHA et al., 2016; HILLS 

et al., 2016; OSTER et al., 2016; MUSSO et al., 2015a; MUSSO et al., 2015b; BESNARD et 

al., 2014).  
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Sabe-se que o ZIKV atravessa a barreira placentária, conseguindo atingir o líquido 

amniótico e os tecidos fetais, com potenciais danos ao embrião/feto (MLAKAR et al., 2016; 

BESNARD et al., 2013). 

O acometimento fetal é tão mais severo quanto mais precoce for à infecção materna 

(primeiro trimestre), uma vez que o ZIKV apresenta tropismo pelas células nervosas em 

desenvolvimento, particularmente no período de mitose neuronal e glial, migração neuronal e 

organização do SNC, comprovado por necropsia fetal com isolamento viral por reação em 

cadeia da polimerase (PCR) em tecidos cerebrais (ALVINO; MELLO; OLVEIRA, 2016; 

MUSSI, 2016). 

A microcefalia pode estar associada a um distúrbio da fase de proliferação neuronal, 

que ocorre por volta do 3º e 4º meses de gestação. Outras malformações do desenvolvimento 

cortical do sistema nervoso central (MDCSNC) fetal também podem estar presentes, como 

distúrbios da migração neuronal (3 a 5 meses de gestação) e calcificações difusas (morte 

neuronal) (VOLPE, 2011). 

Com isso, os fetos acometidos por esta infecção podem nascer com microcefalia, 

MFSNC, alterações do desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM), bem como deficiência 

intelectual e outros acometimentos neurológicos, sendo a epilepsia um dos mais prevalentes 

(SOUZA et al., 2016). 

Outras alterações relacionadas à microcefalia são déficit intelectual, epilepsia, 

paralisia cerebral, hipertonia, irritabilidade, atraso no desenvolvimento de linguagem e/ou 

motor, estrabismo e outras desordens oftalmológicas, cardíacas, renais e do trato urinário 

(BRUNONI et al., 2016; FAUCI et al., 2016).  

As crianças avaliadas apresentam em comum hiperreflexia e hipertonia, além de 

déficit na função manual. Os achados fonoaudiólogos evidenciam imaturidade e 

incoordenação das funções de sucção, deglutição e respiração inadequadas (BOTELHO et al., 

2016).  

As disfunções gástricas, como refluxo gastroesofágico, disfagia e aspiração 

broncopulmonar podem não ser claras desde o início, o que torna imperativa a monitorização 

das mamadas (RODRIGUES; RODRIGUES, 2017). O desenvolvimento da função visual é 

prejudicado devido à presença de lesão macular e perimacular, atrofia corriorretiniana e 

anormalidades no nervo óptico (URZÊDA et al., 2009). 

Além dos casos de MFSNC, há outras malformações que podem estar associadas, 

sendo a artrogripose a mais recorrente, a qual leva a uma limitação da movimentação com 



26 

 

alterações estruturais e/ou funcionais da cápsula articular e ligamentos (ALVINO; MELLO; 

OLVEIRA, 2016). 

Em Recife (Pernambuco) foram avaliadas 106 crianças com diagnóstico provável ou 

confirmado de infecção congênita pelo ZIKV, das quais 40 (37,7%) apresentavam crises 

epilépticas: 43,3% do tipo espasmo, 22,7% crise generalizada tônica, 20,5% parcial e 4,5% 

inespecíficas (ALVES et al., 2016).  

A associação de infecção pelo ZIKV e epilepsia é elevada, uma vez que a prevalência 

de epilepsia estimada na grande São Paulo é de 1,19% (BORGES et al., 2004; MARINO JR. 

et al., 1986). 

      O US obstétrico é o método disponível para acompanhar o crescimento fetal e a 

presença de microcefalia, definida como PC menor que dois ou três desvios padrão abaixo da 

média para a IG (BARSUKO et al., 2009; TAN et al., 2008; WHO, 2007).  

No entanto, devido à raridade da microcefalia congênita, não há dados da evolução do 

crescimento do PC no período gestacional. Nas séries relatadas, o achado mais prevalente é a 

microcefalia, seguido de ventriculomegalia, contorno craniano irregular, cisterna magna 

alargada, agenesia total e parcial do vermis cerebelar e um caso de macrocrania (SOUZA et 

al., 2016).  

De acordo com Rodrigues e Rodrigues (2017), as principais alterações de 

neuroimagem encontradas são calcificações, ventriculomegalia, alteração geral como 

polimicrogiria, redução do volume cerebral, atrofia cortical e malformação, hipoplasia de 

cerebelo, vermis cerebelar e tronco, atraso da mielinização e hipoplasia do corpo caloso. Na 

avaliação ultrassonográfica fetal pode-se não encontrar essas alterações da síndrome ZIKV, o 

que torna necessária a realização de US transfontanelar ao nascimento, antes da alta 

hospitalar. 

 

1.2 DESENVOLVIMENTO CORTICAL 

 

1.2.1 O desenvolvimento cortical  

 

O processo de formação do córtex cerebral tem etapas sucessivas e sobrepostas de 

proliferação, migração e organização celular, que são reguladas por múltiplos mecanismos 

moleculares, cascatas de sinalização e expressão de genes (MUÑOZ; LÓPES-MESAS; 

VALIENTE, 2010).  
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A princípio, na embriogênese, o tubo neural formará o neuroeixo de forma precoce, 

seguido da condensação focal, expansão e diverticulação, que são desencadeadas pela 

expressão compartimentalizada de genes e eventos celulares. Rostralmente, as vesículas 

telencefálicas se formam e dão origem aos hemisférios cerebrais. O epitélio ventricular e os 

precursores estriatais dão origem aos neurônios que constituirão o neocórtex (RODRIGUES; 

RODRIGUES, 2016). 

Os neurônios têm origem na matriz germinativa, que são as células germinativas da 

camada subependimária da parede dos ventrículos, a chamada matriz germinativa. Os 

neuroblastos, células dessa matriz com diferenciação neuronal não madura, iniciam o 

processo de migração. A partir da 8ª semana, os neurônios da região periventricular migram 

para superfície do córtex cerebral, orientados pelas fibras radiais. Os núcleos e o córtex 

cerebelar também são formados nesse mesmo período. Primeiro migram as células que irão 

formar a camada 1 do córtex e depois as que formarão as camadas VI, V, IV, III e II, 

respectivamente (BIELAS et al., 2004).  

Posteriormente, foram reconhecidas outras formas de migração neuronal, como o 

modelo tangencial, em que os neurônios podem migrar por grandes distâncias ao longo das 

zonas intermediárias, na dependência da expressão de moléculas de adesão específicas 

(BYSTRON; BLAKEMORE; RAKIC, 2008).  

Após estarem organizados nessas diversas camadas, os neurônios se separam das 

fibras radiais e iniciam a formação dos dendritos e sinapses (RODRIGUES; RODRIGUES, 

2016). 

Antes do término da migração, inicia-se a maturação dos neurônios: formação e 

crescimento dos dendritos, desenvolvimento da excitabilidade e polaridade da membrana 

neuronal, sinaptogênese, síntese de neurotransmissores e mielinização dos axônios. As células 

gliais são formadas a partir das fibras radiais separadas dos neurônios após a migração.  Já as 

conexões corticais são formadas muito precocemente e continuam a se desenvolver e levam 

ao desenvolvimento das substâncias cinzenta e branca (CAFFREY et al., 2014).   

A organização dos neurônios no córtex cerebral ocorre em locais distantes daqueles 

que ocupavam a princípio. O neocórtex, cuja organização é extremamente complexa, parece 

ser mais suscetível a malformações uma vez que as distâncias a serem percorridas para o 

neocórtex são relativamente maiores (BIELAS et al., 2004; BRITANOVA et al., 2006).  

A maior parte desse processo ocorre ao redor da 16ª semana de gestação, terminando 

por volta do 5º mês de vida pós-natal (CRINO; MIYATA; VINTERS, 2002). Há aumento da 

superfície cortical, sem aumento equivalente de volume, com a sulcação e as circunvoluções 
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cerebrais, que também estão diretamente relacionadas à migração neuronal, processo que se 

prolonga até o primeiro ano de vida (BIELAS et al., 2004). 

 

1.2.2 Malformações do desenvolvimento 

 

As três principais etapas de formação do córtex cerebral são proliferação celular, 

migração celular e organização celular, sendo que quaisquer alterações e interrupções em uma 

dessas fases ocasionam as malformações do desenvolvimento cortical (MDC) (TASSI et al., 

2002).  

Apesar de se tratar de um grupo bastante heterogêneo de transtornos anatômicos, as 

MDC podem ser classificadas em quatro grupos principais de acordo com critérios 

histológicos e de imagens estabelecidos por Barkovich (2010) e Barkovich e colaboradores 

(2001): 

- Grupo I: malformações secundárias à proliferação neuronal anormal e glial ou 

apoptose. Este grupo é subdividido em três categorias: proliferação reduzida ou 

apoptose acelerada (microcefalias); aumento da proliferação ou diminuição da 

apoptose (megalencefalias) e proliferação anormal (displasia cortical focal ou 

difusa); 

- Grupo II: malformações devidas à migração neuronal anormal que são 

subdivididas em quatro subcategorias: malformações no início do processo de 

migração; incluindo, principalmente, as heterotopias; complexo lisencefalia 

”cobblestone”; síndromes de distrofias musculares congênitas; 

- Grupo III: MDC pós-migratórias, sendo subdivididas em três grupos: 

polimicrogiria e esquizencefalia; displasias corticais focais e microcefalia pós-

migratória; 

- Grupo IV: Malformações secundárias a erros inatos do metabolismo e outras 

malformações não classificáveis. 

Do grupo II, destaca-se a lisencefalia, que é uma falha no desenvolvimento de sulcos e 

giros, ocorrendo entre a 12ª e 24ª semana gestacional devido a um defeito na migração 

neuronal de todos os neurônios, cuja consequência é uma superfície cerebral lisa, com 

ausência completa de giros na superfície cerebral, córtex desorganizado e volume da 

substância branca reduzida (BARKOVICH, 2010; BARKOVICH et al.,2001). 
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 Os autores ainda relatam que a paquigiria tem a mesma patogenia, mas é mais focal, 

restrita a alguns giros ou áreas corticais, com sulcos rasos. Geralmente essas alterações estão 

associadas a outras MFSNC, como a microcefalia.  

Do grupo III, temos a polimicrogiria que é decorrente de alterações no processo final 

da migração neuronal e no início da organização cortical, usualmente no período pós- 

migratório, entre a 20 e 24ª semana de vida intrauterina.  Na maioria das vezes se situa no 

território de irrigação das artérias cerebrais médias. Sua superfície cortical é irregular à custa 

de múltiplos giros de tamanhos pequenos e circunvoluções anormais, o córtex é mais espesso 

e não há limites claros entre a substância branca e cinzenta (BARKOVICH et al.,2001; 

BARKOVICH, 2010;). 

Já a esquizencefalia, que é um fenômeno pós- migratório, usualmente é associada à 

polimicrogiria ou a outras malformações, sendo caracterizada pela presença de uma fenda 

transcortical delineada por substância cinzenta desde a superfície ventricular até a superfície 

pial, que comunica as meninges com os ventrículos laterais. Dentre as MDC, é a mais grave. 

Pode ser dividida em tipo 1 e tipo 2 ou de lábios fechados e de lábios abertos, conforme 

alterações anatômicas presentes. O princípio dos eventos que levam a esta alteração ocorre no 

terceiro mês de gestação (RODRIGUES; RODRIGUES, 2017). 

 

1.3 HAMMERSMITH 

 

1.3.1 Desenvolvimento neurológico neonatal 

 

O DNPM depende do processo de maturação do SNC em especial no primeiro ano de 

vida. Esse processo está relacionado com o grau de mielinização, arborização e formação de 

sinapses das células nervosas do SNC. Essas vão, progressivamente, inibir as atividades 

reflexas primitivas e assumir o controle voluntário dessas atividades em pacientes hígidos. 

Com a maturação do SNC há inibição da atividade reflexa primitiva presente no RN e o início 

das reações de retificação, proteção, equilíbrio, desenvolvimento intelectual e integração das 

funções sensoriais (OLHWEILER, 2005).  

 A investigação dos reflexos primitivos é importante para avaliar a integridade do 

sistema nervoso (SN); alguns desaparecem nos seus primeiros meses de vida para retornar 

como atividade motora voluntária no segundo semestre de vida, enquanto outros irão 

desaparecer em condições normais e sua presença indicará patologia do SN (OHLWEILER, 

2005).  
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A evolução das funções corticais superiores vai da recepção cortical primária 

sensitivo-sensorial às mais altas funções integrativas (gnosias) e dos reflexos motores à 

automatização da sequência de movimentos aprendidos (praxias) (FUNAYAMA, 2004). 

Os primeiros meses do exame neurológico tem um pobre valor indicativo de ausência 

ou presença de lesão neurológica efetiva e, por esse motivo, devem ser associadas a um 

conjunto de elementos como história perinatal, convulsões neonatais, MFSNC, microcefalia, 

alterações nos exames de imagem, entre outros. No entanto, sabe-se que a avaliação da 

qualidade dos movimentos gerais dos RN, que envolve cabeça, tronco e membros, é um forte 

preditor do desenvolvimento neurológico dessas crianças (SERGIO; 2010; HADDERS-

ALGRA 1996; PRECHTL et al.,1991; ALFORD et al., 1990).  

Esses movimentos se iniciam durante a vida fetal, persistem até 3 ou 4 meses de idade 

pós termo, assim quando o exame neurológico habitual passa a ter maior valor preditivo 

(HOPKINS; PRECHTL 1984; VRIES et al., 1982). 

 

1.3.2 Escalas e instrumentos de avaliação neurológica neonatal 

 

Diante do acometimento neonatal pelo ZIKV no Brasil, foi feita revisão literária das 

formas de avaliação neurológica neonatal. Nas últimas cinco décadas houve diversas 

propostas para essa avaliação, sendo que todas avaliavam os mesmos aspectos – tônus de 

tronco e membros, reflexos e movimentação ativa – como preditivos de lesões neurológicas, 

porém analisados de maneiras diferentes (NASCIMENTO et al., 2011). 

Apesar de a escola Francesa despontar como inovadora na avaliação neurológica 

neonatal a partir de 1952, desenvolvida por André Thomas, seguida de Saint- Anne 

Dargassies e Amiel- Tisson, sabe-se que o precursor do exame neurológico neonatal foi o Prof 

Antonio Branco Lefrève em 1950 (WUSTHOFF, 2013; DIAMENT; WELLER; 

BERNSTEIN, 1982; DUBOWITZ; DUBOWITZ; GOLBERG, 1970).   

Lefrève (1916- 1981) se formou em 1941 pela Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo e desde a graduação manifestava seu interesse pela neurologia. 

Após realizar um curso de neurologia infantil com Professor Ary Borges Fortes, essa se 

tornou a linha mestra de toda sua especialização (DIAMENT; WELLER; BERNSTEIN, 

1982; LEFRÈVE, 1950).  

De agosto a outubro de 1950, em um curto período de tempo, defendeu suas duas 

teses- a de doutorado “Contribuição para o Estudo da Patologia da Afasia em Crianças” e a de 

livre- docência “Contribuição para a Padronização do Exame Neurológico do Recém- nascido 
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Normal”. Nesta, Lefrève disserta sobre as bases da semiologia clínica neurológica do RN, 

precedendo em 2 anos o livro de André Thomas sobre o exame neurológico do RN e do 

lactente (DIAMENT; WELLER; BERNSTEIN, 1982; LEFRÈVE, 1950). 

A escola francesa focava sua avaliação no tônus e reflexos primitivos do RN enquanto 

Prechtl (1991) propôs a observação do “general movements”, que avalia a mobilidade e 

estado comportamental da criança. No início dos anos 1970, Brazelton sugere a avaliação da 

interação do RN com seu cuidador com base em aspectos comportamentais, resposta auditiva, 

visual, tátil e dolorosa, irritabilidade e consolabilidade. Todas essas escalas trouxeram muitos 

avanços, mas necessitavam de profissionais experientes para realiza-las de forma adequada. 

(DUBOWITZ; DUBOWITZ; MERCURI, 1999; FUNAYAMA, 1996). 

Em 1970 Dubowitz, Dubowitz e Golberg propuseram uma avaliação neurológica 

neonatal mais objetiva, que foi atualizada e revisada em 1998, hoje conhecida como 

Avaliação Neurológica de Hammersmith (HINE). 

O HINE consiste em uma avaliação rápida, com instruções simples e sem necessidade 

de treinamento para ser aplicada. No entanto, um desafio da aplicação dessa avaliação é obter 

a melhor performance do RN- quando este está calmo e acordado, idealmente entre as 

mamadas (WUSTHOFF, 2013; (NASCIMENTO et al., 2011; MERCURI; DUNOWITZ, 

1999).  

 

1.3.3 Hammersmith neonatal   

 

Este instrumento foi desenvolvido na Inglaterra, em 1981, por Dubowitz e 

colaboradores, com objetivo de identificar RNT e RNPT com risco para anormalidades 

neurológicas. 

No Brasil, o mesmo está sendo submetida a um processo de tradução e validação por 

meio de um projeto de pesquisa da aluna Mayara Thais Correr, coordenado pela Profa. Dra. 

Luzia Iara Pfeifer do Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento - Divisão 

de Terapia Ocupacional. 

O protocolo desta avaliação neonatal possui 34 tópicos subdivididos em seis 

categorias: tônus (dez itens), tipo de tônus (cinco itens), reflexos (seis itens), movimentos 

(três itens), sinais anormais (três itens) e comportamento (sete itens). As pontuações são 

calculadas pela soma de todos os itens, sendo a faixa de normalidade total de 30,5 a 34. Cada 

item pode pontuar 0,0, 0,5 ou 1,0 para anormal, intermediário ou normal, respectivamente 

(NASCIMENTO et al., 2011). 
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A presença de um score global limítrofe não significa necessariamente que a criança 

avaliada apresente anormalidades neurológicas, mas identifica que esta deve manter 

seguimento neurológico regular (DUBOWITZ et al., 1999). 

Segundo Dubowitz (1999), o exame pode ser aplicado mesmo no RN instável, com 

duração de 15 minutos. O desempenho em cada um dos itens é registrado em uma folha em 

sequência, sem a necessidade de seguir a sequência proposta na ficha de avaliação, que pode 

ser aplicada conforme o estado do bebê.  

Segundo o Gupta et al. (2004) que estudou uma coorte de 66 RN com muito baixo 

peso com score menor de 30,5. Todas as crianças realizaram ressonância magnética (RM) de 

encéfalo. Quando estudada a relação dos achados do HINE, a sensibilidade encontrada foi de 

88% para identificar crianças com alterações na RM encéfalo. 

Nascimento e colaboradores, em 2011, realizaram um estudo prospectivo transversal 

de 30 RN termo de baixo risco para lesões neurológicas no Hospital Estadual Mário Covas, 

em Santo André. Foi aplicada a avaliação de Dubowitz e as pontuações obtidas foram 

analisadas pela distribuição das frequências e valor numérico, com boa correlação com as 

propostas pelo método em questão. No entanto, neste estudo houve 15% a mais de score total 

abaixo do esperado, mostrando a necessidade de validação deste instrumento na população 

brasileira.  

Em 2009, Golin, Souza e Sarni, compararam o resultado do exame aplicado em RNT 

com RNPT com idade corrigida de termo, concluindo que estes apresentavam pontuação 

menor que aqueles.  

Devido ao grande volume de RN que necessita de avaliação ou do número reduzido de 

médicos disponíveis para realizá-la, Mercuri et al. (2005) propôs uma versão curta e 

simplificada do HINE- N para ser incluída na rotina de exame do RNT. Esta proforma é 

estruturada de forma que a primeira coluna seja sempre anormal. Crianças com dois ou mais 

itens listados nessas colunas ou com um ou mais dos sinais anormais listados ao final do 

exame devem ser reavaliados.   

Caso mantenham alterações, o exame completo deve ser aplicado. A versão 

simplificada é composta por 13 itens, sendo eles: postura e tônus- postura, tração de braço e 

perna, controle da cabeça extensor e flexor, resposta à tração e suspensão ventral, reflexos- 

reflexo de Moro, movimentos- movimentos espontâneos qualitativos, padrões e sinais 

anormais- tremor, orientação e comportamento- orientação auditiva, orientação visual e alerta 

(OLHWEILER et al., 2005).  
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Em 2008, Romeo e colaboradores, sugeriram que o mesmo protocolo reduzido pode 

ser aplicado em RN pré- termo.   

 

 

1.4 JUSTIFICATIVA  

 

Frente a esse cenário, a avaliação neurológica dos RN acometidos pela infecção 

congênita por ZIKV, em especial os microcefálicos, tornou-se essencial para maior 

esclarecimento dessa patologia, bem como para controle clínico e o prognóstico neurológico.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 GERAL 

 

Avaliar pacientes com microcefalia secundária à infecção congênita pelo ZIKV por 

meio do HINE- N. 

 

2.2.1 Específicos 

 

- Descrever as características clínicas e de imagem dos pacientes estudados; 

- Identificar fatores pré-natais, perinatais e demográficos potencialmente 

relacionados ao grau de comprometimento do exame neurológico. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 LOCAL DE ESTUDO 

 

O presente estudo faz parte do Núcleo de Estudos sobre Infecção Materna, Perinatal e 

Infantil (NEIMPI) do HCFMRP- USP. 

Houve uma epidemia de ZIKV no ano de 2016, cujos dados foram publicados pelo 

Boletim Epidemiológico Mensal, editado pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto e 

publicado em 01/03/2016, revelaram a existência de 2326 casos suspeitos de infecção pelo 

ZIKV, incluindo 516 gestantes, referente ao período janeiro e fevereiro de 2016.  

Diante disso, as equipes de neonatologia, infecções congênita e obstetrícia uniram 

esforços para um projeto intitulado “HISTÓRIA NATURAL DA INFECÇÃO PELO VÍRUS 

ZIKA EM GESTANTES E CONSEQUÊNCIAS PARA A GESTAÇÃO, O FETO E A 

CRIANÇA (Projeto Zika na Gestação – ZIG)” (MUSSI et al., 2016). 

À neurologia infantil coube a evolução neurológica dos RN expostos ao ZIKV durante 

o período gestacional. Essas crianças foram atendidas regularmente segundo o protocolo de 

atendimento em unidades ambulatoriais com equipes interdisciplinares, compostas por 

neuropediatria, pediatria, terapia ocupacional e fisioterapia.  

 

3.2 PARTICIPANTES DE ESTUDO 

 

A definição dos participantes do estudo foi baseada no número de gestantes expostas 

ao ZIKV que foram acompanhadas pelo serviço. Assim, participaram deste estudo crianças 

afetadas pelo ZIKV com microcefalia nascidos no município de Ribeirão Preto e seu 

Departamento Regional de Saúde (DRS) 13, no período de outubro de 2015 a dezembro de 

2016.  

Constituiu-se como critérios de inclusão:  

 Mães terem sido acometidas por infecção pelo ZIKV durante a gestação 

(diagnóstico laboratorial ou presuntivo);  

 RN apresentarem microcefalia ao nascimento. 

Os critérios de exclusão estabelecidos foram: 

 Não ter realizado o HINE- N; 

 Não ter realizado RM. 
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3.3 COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados ocorreu no período outubro de 2015 a janeiro de 2017, mediante 

avaliações do PC e aplicação do HINE-N nas crianças que a pesquisadora certificou que se 

enquadraram nos critérios de inclusão estabelecidos. 

Nos casos em que isso ocorreu, as genitoras ou responsáveis legais foram esclarecidas 

sobre os objetivos da pesquisa, riscos, benefícios e garantia de sigilo, e foi realizado o convite 

de participação, bem como apresentação e discussão do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE I), para aquiescência quanto à participação, expressa pela 

assinatura em duas vias, sendo uma entregue a genitora ou responsável legal e outra mantida 

sob a guarda da equipe de pesquisa. Depois de oficializada a participação a equipe procedeu 

as avaliações. A pesquisadora participou na qualidade de integrante da equipe. As etapas da 

coleta de dados estão demonstradas na figura 2.  

Figura 2. Fluxograma das etapas da coleta de dados. 

 
Fonte: Pesquisadora. 
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3.3.1 Avaliação do PC 

 

Para as crianças a termo, estabeleceu-se como parâmetro do PC menor ou igual a 32 

cm para meninos e 31, 5 cm para meninas.  

Entretanto, para os RNPT com menos de 36 semanas, foram utilizadas as curvas de 

dados antropométricos de referência Intergrowth 21 (PAPAGEORGHIOU et al., 2014, 2016)  

 

3.3.2 Avaliação neurológica 

 

A ferramenta utilizada para a avaliação neurológica foi a avaliação sistematizada por 

meio HINE por se tratar de um exame completo e quantitativo, podendo ser utilizado para 

análises estatísticas.  

O exame consiste em dois protocolos, um aplicado ao período neonatal e outro para o 

seguimento ambulatorial, de 3 a 24 meses. No presente estudo é apresentado apenas o 

trabalho realizado na fase neonatal com protocolo específico para essa faixa etária.  

Este é composto por 34 tópicos subdivididos em seis categorias, sendo:  

 Tônus (dez itens); 

 Tipo de tônus (cinco itens); 

 Reflexos (seis itens); 

 Movimentos (três itens); 

 Sinais anormais (três itens);  

 Comportamento (sete itens).  

As pontuações são calculadas pela soma de todos os itens, que podem pontuar 0,0, 0,5 

ou 1,0 se anormal, intermediário ou normal, respectivamente, sendo a faixa de normalidade de 

30,5 a 34 (ANEXO I) (NASCIMENTO  et al., 2011). A versão simplificada é composta por 

13 itens, sendo eles:  

 Postura; 

 Tração de braço; 

 Tração de perna; 

 Controle da cabeça extensor; 

 Controle da cabeça flexor; 

 Resposta à tração; 

 Suspensão ventral; 
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 Reflexo de Moro; 

 Movimentos espontâneos qualitativos; 

 Tremor; 

 Orientação auditiva; 

 Orientação visual; 

 Alerta (ANEXO II).  

As crianças foram avaliadas no período neonatal, tanto em unidade hospitalar quanto 

em unidades ambulatoriais dentro do primeiro mês de vida. A avaliação da imagem foi 

realizada por meio de ultrassom transfontanela (USTF) dentro dos primeiros 30 dias de vida e 

de RM de encéfalo. Esta foi realizada em aparelho de alto campo 3,0T, com o protocolo de 

aquisição de imagens de sequências ponderadas em T1, T2, Flair, T2 gradiente eco e/ou 

sequências de susceptibilidades magnéticas e tensor de difusão (MUSSI et al., 2016). 

Os resultados foram categorizados para análise estatística da seguinte forma: 

 Presença ou ausência de calcificação; 

 Presença ou ausência de ventriculomegalia; 

 Presença ou ausência de malformação do desenvolvimento cortical; 

 Descrição de qual tipo de malformação, sendo: lisencefalia isolada, lisencefalia 

associada a outras malformações, polimicrogiria e outros. 

 

3.4 VARIÁVEIS DE ESTUDO 

 

As variáveis elencadas para realização do estudo foram: sexo, IG, prematuridade 

extrema, cidade de origem, local de nascimento, via de parto, peso ao nascer, PC, tempo de 

internação, realização de pré-natal completo, diagnóstico de microcefalia no pré-natal, 

diagnóstico de infecção pelo ZIKV no pré-natal, presença de crise neonatal, dados da USTF e 

da RM, tipos de MFSNC, HINE- N- postura e tônus, padrões de tônus, reflexo, padrões e 

sinais anormais, comportamento e score total. O quadro 1 mostra as variáveis, unidade a ser 

utilizada e categorização. 
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Quadro 1. Apresentação das variáveis, unidade a ser utilizada e categorização, Ribeirão Preto, 

2018. 

 

Variável Unidade Categorização  

Sexo - 
Feminino 

Masculino 

Idade gestacional Semanas - 

Prematuridade extrema - 
Sim 

Não 

Cidade de origem - 
Ribeirão Preto 

Fora de Ribeirão Preto 

Local de nascimento - 
Centro Obstétrico - HCRP 

Outras maternidades 

Via de parto - 
Normal 

Cesariana 

Peso ao nascer Gramas - 

Perímetro cefálico  Cm - 

Tempo de internação Dias - 

Realização de pré-natal - 
Sim 

Não 

Diagnóstico de microcefalia no pré-natal - 
Sim 

Não 

Diagnóstico de ZIKA no pré-natal - 
Sim 

Não 

Crise neonatal - 
Sim 

Não 

Ultrassonografia - 

Calcificação 

Malformação 

Ventriculomegalia 

Ressonância magnética - 

Calcificação 

Malformação 

Ventriculomegalia 

Tipo de malformação do sistema nervoso 

central 
- 

Lisencefalia isolada 

Lisencefalia associada 

Polimicrogiria 

Outros 

Exame Neurológico de Hammersmith Neonatal - 

Postura e tônus 

Padrões de tônus 

Reflexo 

Padrões e sinais anormais 

Comportamento 

Score total 

Fonte: Pesquisadora 
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3.5 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo não experimental transversal, com intuito de correlacionar 

variáveis qualitativas e quantitativas. 

As variáveis mencionadas foram relacionadas à realização de pré-natal, medida do PC, 

crise neonatal, score de HINE total e quanto aos subdomínios, bem como achados de imagem.  

3.6 PROCESSAMENTO E ANÁLISE DE DADOS 

 

Elaborou-se inicialmente um banco de dados com auxílio do programa Excel 2017 da 

Microsoft, possibilitando a organização dos dados por meio de dicionário (codebook), 

validado por dupla digitação. Posteriormente, os dados foram exportados para o Pacote 

Estatístico Statistical Pacckage for the Social Sciences (SPSS), versão 22.0. Analisaram-se os 

dados com utilização dos fundamentos da estatística descritiva, correlação e teste de 

hipóteses.  

Em relação à estatística descritiva, para as variáveis qualitativas os dados foram 

apresentados com a utilização de tabelas de frequência absoluta e relativa e, para as variáveis 

quantitativas, tabelas de frequência absoluta e relativa, medidas de tendência central, sendo 

média, mediana e moda e medidas de dispersão, sendo desvio padrão, mínimo e máximo, 

conforme mostra o quadro 2. 

Quadro 2. Variáveis sua classificação e apresentação dos dados, Ribeirão Preto, 2018.                                                                                                      

Continua 

 
Variável Classificação Descrição dos dados 

Sexo 
Feminino 

Qualitativa Tabela de frequência 
Masculino 

Idade gestacional - Quantitativa 
Medidas descritivas e tabela de 

frequência 

Prematuridade 

extrema 

Sim 
Qualitativa 

Tabela de frequência 

Não 

Cidade de origem 
Ribeirão Preto 

Qualitativa 
Fora de Ribeirão 

Preto Local de nascimento 
CO – HCRP 

Qualitativa 
Outras maternidades 

Via de parto 
Normal 

Qualitativa 
Cesarian 

Peso ao nascer - Quantitativa Medidas descritivas e tabela de 

frequência 
Perímetro cefálico  - Quantitativa 

Tempo de internação - Quantitativa 
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Continuação 

 
Variável Classificação Descrição dos dados 

Realização de pré-natal 

completo 

Sim 
Qualitativa 

Tabela de frequência 

Não 

Diagnóstico de microcefalia 

no pré- natal                    

Sim 
Qualitativa 

Não 

Diagnóstico de ZIKA no pré-

natal 

Sim 
Qualitativa 

Não 

Crise neonatal 
Sim 

Qualitativa 
Não 

Ultrassom Transfontanela 

Calcificação 

Qualitativa Malformação 

Ventriculomegalia 

Ressonância magnética 

Calcificação 

Qualitativa 

Tabela de frequência 

Malformação 

Ventriculomegalia 

Tipo de malformação 

Lisencefalia isolada 

Qualitativa 
Lisencefalia associada 

associada Polimicrogiria 

Outros 

Exame Neurológico de 

Hammersmith Neonatal  

(HINE- N) 

Postura e tônus 

Quantitativa 

Medidas descritivas e 

tabela de frequência 

Padrões de tônus 

Reflexo 

Padrões e sinais 

anormais 

Comportamento 

Score total 

Fonte: Pesquisadora.                                                                                                          Conclusão 

 

Para realização da correlação e teste de hipóteses, os dados foram submetidos ao teste 

de normalidade através do Teste Kolmogorov-Smirnov, o mesmo apontou para uma 

distribuição anormal dos dados. Assim, para a análise de significância estatística utilizou-se 

os testes não paramétricos: Spearman’s, Teste Qui Quadrato (Teste X2), Teste de Mann-Whitney 

(Teste U), para ambas as provas estatísticas aplicadas (Spearman’s, Teste X2 e Teste U), 

considerou-se o intervalo de confiança de 95%. 
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3.7 PROCEDIMENTOS ÉTICOS  

  

Conforme Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, este estudo foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do HCFMRP- USP em 24 de junho de 2016. 

Processo 7404- 2016 (ANEXO III) (NOVOA, 2014). 

 

3.8 COLABORAÇÃO 

 

Esse trabalho foi realizado com a colaboração das equipes médicas da obstetrícia, 

pediatria (infecções congênitas e neonatologia), neuroradiologia e neurologia infantil do 

HCFMRP-USP. 
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4. RESULTADOS 

 

 

Participaram deste estudo 30 crianças, que foram acompanhadas pela neurologia 

infantil do HCFMRP-USP. Destas excluíram-se 12 crianças, 11 crianças em decorrência de 

não terem sido submetidas à realização do exame neurológico neonatal e uma por não ter 

realizado RM. Assim, incluíram-se 18 crianças nesta análise de resultados.  

 

4.1 ANÁLISE DESCRITIVA 

 

Das 18 crianças, 10 (55,6%) eram do sexo feminino e 8 (44,4%) do sexo masculino. 

As crianças nasceram de mães com idade gestacional (IG) entre 32 e 42 semanas, média de 38 

semanas e seis dias (desvio padrão ±2,26), moda 38 semanas e 8 dias e mediana de 38 

semanas e 9 dias. Destas somente uma nasceu pré-termo com 32 semanas, representando 

5,6% da amostra, sendo do sexo feminino e cujo PC era 26,5 cm. Sua idade foi corrigida para 

aplicação do HINE- N.  

Em relação à cidade de origem das genitoras, 12 (66,7%) são do município de 

Ribeirão Preto e 6 (33,3%) de outros municípios da região, sendo esses: Jardinópolis, 

Barrinha, São Joaquim da Barra, Nuporanga, Santa Rosa do Viterbo e Serrana. 

Identificou-se que o local do nascimento da maioria das crianças, 15 (83,3%) foi o 

Centro Obstétrico (CO) do HCFMRP-USP e o restante em outros locais, sendo: Maternidade 

Sinhá Junqueira; Centro de Referência em Saúde da Mulher- MATER; Maternidade de São 

Joaquim da Barra.  

A via de parto predominante no nascimento foi o parto normal 13 (72,2%). O 

APGAR apresentado pelas 18 (100,0%) crianças nos primeiros cinco minutos pós-parto foi 

acima de sete.  

O peso de nascimento (PN) das crianças foi entre 1228 e 3200 g, média de 2629,9 

(desvio padrão ± 436,1), moda 2775 e mediana 2682,5. No que se refere ao PC avaliado no 

momento do nascimento, a medida foi entre 26 e 31,5 cm, média de 28,3 (desvio padrão ± 

1,7), moda 30 e mediana 28,5.  

Observou-se que a distribuição dos valores de PC no sexo masculino são superiores 

aos valores observados no sexo feminino, enquanto o valor total de ambos demonstra 

tendência decrescente, conforme mostram o gráfico 1 e 2.  
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Gráfico 1. Distribuição do perímetro cefálico (PC) de acordo com o sexo, Ribeirão Preto, 2018. 

 

 
Fonte: Pesquisadora. 

 

Gráfico 2. Dispersão do valor total do perímetro cefálico (PC), Ribeirão Preto, 2018. 

 

 
Fonte: Pesquisadora. 

 

Ainda, a superioridade dos valores de PC no sexo masculino é evidenciada conforme 

as medidas descritivas demonstradas na tabela 1. 
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Tabela 1. Distribuição das medidas descritivas do perímetro cefálico (PC) de acordo com o sexo, 

Ribeirão Preto, 2018. 

 

Fonte: Pesquisadora. 

 

Identificou-se que 15 (83,3%) genitoras realizaram o pré-natal completo. 

Durante o pré-natal foi diagnosticado microcefalia e infecção pelo ZIKV, conforme 

mostra a tabela 2. 

Tabela 2. Distribuição dos diagnósticos de microcefalia e infecção por ZIKA vírus no pré-natal, 

Ribeirão Preto, 2018. 

 

Descrição 

Diagnóstico pré-natal 

microcefalia 

Diagnóstico pré-natal 

ZIKA 

N % n % 

Sim 13 72,2 12 66,7 

Não 05 27,8 06 33,3 

Total 18 100,0 18 100,0 

n=frequência e % porcentagem 

Fonte: Pesquisadora. 

 

Houve crise neonatal em 14 (77,8%) das crianças. O tempo de internação dessas 

variou entre 3 e 53 dias, média de 12,5 (desvio padrão ± 13,2), moda 5 e mediana 8,5. 

Pelo exame de US verificaram-se as seguintes alterações: calcificação, malformação e 

ventriculomegalia, distribuídas conforme mostra a tabela 3. 

 

 

 

 

 

 

Perímetro cefálico (PC) 

Masculino Feminino 

Mínimo 27,0 Mínimo 26,0 

Máximo 31,5 Máximo 30,0 

Média 29,1 Média 27,7 

Desvio padrão ± 1,4 Desvio padrão ± 1,7 

Moda 30,0 Moda 26,0 

Mediana 29,0 Mediana 27,0 
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Tabela 3. Distribuição das alterações evidenciadas no exame de ultrassom, Ribeirão Preto, 2018. 

 
Alterações                                        n             % 

Calcificação   

Sim 13 72,2 

Ignorado 05 27,8 

Total 18 100,0 

Malformação   

Sim 11 61,1 

Não 02 11,1 

Ignorado 05 27,8 

Total 18 100,0 

Ventriculomegalia 
  

Sim 12 66,7 

Não 01 5,6 

Ignorado 05 27,8 

Total 18 100,0 

n=frequência e % porcentagem 

Fonte: Pesquisadora. 

 

 

Pela RM foram identificadas alterações, conforme mostra a tabela 4. 

Tabela 4. Distribuição das alterações evidenciadas no exame de ressonância magnética, Ribeirão 

Preto, 2018. 

 
Alterações n % 

Calcificação 
  

Sim 16 88,9 

Mão 02 11,1 

Total 18 100,0 

Ventriculomegalia   

Sim 17 94,44 

Não 01 5,56 

Total 18 100,0 

Malformação cortical   

Sim 18 100,00 

Total 18 100,0 

n=frequência e % porcentagem 

Fonte: Pesquisadora. 
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Os tipos de MDC identificados pela ressonância estão demonstrados na tabela 5. 

Tabela 5. Distribuição do tipo de malformação do desenvolvimento cortical evidenciada por meio 

de ressonância magnética, Ribeirão Preto, 2018. 

 

n=frequência e % porcentagem 

Fonte: Pesquisadora. 

 

Na avaliação HINE- N, identificou-se oscilações nas avaliações em relação ao 

gênero. No HINE N- postura e tônus, e padrões de tônus, padrões e sinais anormais e 

comportamento o sexo masculino obteve melhores resultados que o sexo feminino, enquanto 

no HINE N- reflexo e movimentos o sexo feminino teve maior pontuação. 

A tabela 6 e 7 mostram as distribuições do HINE N nos domínios postura e tônus, 

padrões de tônus, reflexos, movimentos, padrões e sinais anormais e comportamento 

distribuídos por sexo. 

 

Tabela 6. Distribuição do Exame Neurológico de Hammersmith Neonatal em relação à postura e 

tônus, padrões e tônus, reflexos e movimentos de acordo com o sexo, Ribeirão Preto, 

2018.                                    

Continua 

 

SEXO 

HINE- N 

Postura e 

tônus 

Padrões de 

tônus 

Reflexos Movimentos 

Feminino     

Avaliados 10 10 10 10 

Minímo 01 03 00 00 

Máximo 9,5 05 01 03 

Média 6,3 4,0 0,8 1,7 

Desvio padrão ± 2,8 ± 0,7 ± 0,4 ± 1,1 

Mediana 07 04 01 1,7 

Moda 8,5 04 01 0,5 

 

 

Tipo de malformação n % 

Lisencefalia isolada 08 44,4 

Lisencefalia associada 06 33,3 

Polimicrogiria 02 11,1 

Outros 02 11,1 

Total 18 100,0 
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Continuação 

SEXO 

HINE N 

Postura e 

tônus 

Padrões de 

tônus 

Reflexos Movimentos 

Maculino     

Avaliados 08 08 08 08 

Minímo 2,5 03 00 00 

Máximo 08 05 01 03 

Média 06 4,25 0,75 1,44 

Desvio padrão ± 2,00 ± 0,71 ± 0,46 ± 0,86 

Mediana 6,5 04 01 1,5 

Moda 6,5 04 01 1,5 

Score HINE- N: mínimo 5; máximo 26; média de 17,2 (desvio padrão ±6,21); moda (não calculada, 

pois não houve score de igualdade); mediana 17. 

Fonte: Pesquisador.                                                                                                                     Conclusão 

 

Pode- se observar que a média de pontuação com relação aos reflexos tendíneos foi de 

80% do esperado para meninas e 75% para meninos, à custa da presença de reflexos muito 

ativos ou clônus. Não houve nenhum caso de artrogripose nesta série.  

Tabela 7. Distribuição do Exame Neurológico de Hammersmith Neonatal em relação aos padrões 

e sinais anormais e comportamento de acordo com o sexo, Ribeirão Preto, 2018.                                                
Continua 

 

 HINE N 

SEXO Padrões e sinais anormais Comportamento 

Feminino   

Avaliados 10 10 

Minímo 00 00 

Máximo 03 6,5 

Média 1,2 3,2 

Desvio padrão ± 1,2 ± 2,2 

Mediana 01 03 

Moda 00 03 
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Continuação 

 HINE N 

SEXO Padrões e sinais anormais Comportamento 

Maculino   

Avaliados 08 08 

Minímo 00 00 

Máximo 03 6,5 

Média 1,6 04 

Desvio padrão ± 1,1 ± 2,2 

Mediana 1,5 4,2 

Moda 01 6,5 

Score HINE- N: mínimo 5; máximo 26; média de 17,2 (desvio padrão ±6,21); moda (não calculada, 

pois não houve score de igualdade); mediana 17. 

Fonte: Pesquisador.                                                                                                                       Conclusão 

 

As oscilações do score HINE- N- total apresentam são apresentados no gráfico 3. 

 

Gráfico 3. Dispersão do score total do Exame Neurológico de Hammersmith Neonatal, Ribeirão 

Preto, 2018. 

 

 
  Fonte: Pequisadora 

 

As medidas descritivas dos valores dos domínios HINE- N - postura e tônus, padrões 

de tônus, reflexos, movimentos, padrões e sinais anormais e comportamento estão 

demonstradas na tabela 8. 
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Tabela 8. Medidas descritivas dos domínios do Exame Neurológico de Hammersmith Neonatal, 

Ribeirão Preto, 2018. 

 
Domínio HINE- N Mínimo Máximo Média Desvio 

padrão 

Moda Mediana 

Postura e tônus 1,0 9,5 6,4 ± 2,4 6,5 6,5 

Padrões de tônus 3,0 5,0 4,1 ± 0,7 4,0 4,0 

Reflexos 0 1,0 0,8 ± 0,4 1,0 1,0 

Movimentos 0 3,0 1,6 ± 0,1 1,5 1,5 

Padrões e sinais anormais 0 3,0 1,4 ± 1,2 1,0 1,0 

Comportamento 0 6,5 3,6 ± 2,2 3,0 3,5 

Fonte: Pesquisadora. 

 

4.2 ANÁLISE DE SIGNIFICÂNCIA ESTATÍSTICA 

 

Na análise de correlações não se identificou significância estatística na avaliação do 

PC e das variáveis HINE- N – total, PN, APGAR e tempo de internação, indicando ausência 

de relação entre as variáveis. 

Verificou-se associação entre a variável PC e presença de crise neonatal 

(p=0,046<0,05) e ausência e associação entre o PC e presença de ventriculomegalia, 

calcificação e malformações na RM ou no USTF, conforme mostra a tabela 9. 

Tabela 9. Associação entre o perímetro cefálico e as variáveis: presença de crise, presença de 

ventriculomegalia, calcificação e malformações na ressonância magnética e no 

ultrassom transfontanela. Ribeirão Preto, 2018. 

 
Variáveis  p-valor 

PC X Crise convulsiva 0,046* 

PC X RM ventriculomegalia  0,222 

PC X RM calcificação 0,118 

PC X RM malformações Constante 

PC X US ventriculomegalia 0,335 

PC X US calcificação 0, 849 

PC X US malformações 0,791 

* Teste U, significância valor de p < ou = 0,05. 

Fonte: Pesquisadora.  

 

Houve ausência de associação entre o PC e diagnóstico pré-natal de infecção 

congênita pelo ZIKV (p=0,494>0,05). No entanto, há associação entre o pré-natal completo e 
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incompleto e as variáveis: cidade de residência, local de nascimento, diagnóstico de 

microcefalia no pré-natal, diagnóstico de infecção por ZIKV no pré-natal e tipo de parto, 

conforme mostra a tabela 10. 

Tabela 10. Associação do pré-natal as variáveis: cidade de residência, local de nascimento, 

diagnóstico de microcefalia no pré-natal, diagnóstico de Zika no pré-natal, tipo de 

parto. Ribeirão Preto, 2018. 

 

Variáveis p- valor 

Pré-natal X Cidade de residência 0,000* 

Pré-natal X Local de nascimento 0,001* 

Pré-natal X Diagnóstico de microcefalia no pré-natal 0,000* 

Pré-natal X Diagnóstico de infecção pelo ZIKV no pré-natal 0,000* 

Pré-natal X Tipo de parto 0,001* 

* Teste X2, significância valor de p < ou = 0,001. 

Fonte: Pesquisadora.  

  

Não houve associação entre o pré-natal completo e incompleto e as variáveis: IG, PN, 

tempo de internação e HINE- N-total, conforme mostra a tabela 11. 

Tabela 11. Associação do pré-natal e as variáveis: idade gestacional, peso de nascimento, tempo de 

internação, Exame Neurológico de Hammersmith Neonatal– total. Ribeirão Preto, 

2018. 

 

Variáveis p- valor 

Pré-natal X Idade gestacional 0,127 

Pré-natal X Peso de nascimento 0,654 

Pré-natal X Tempo de internação 0,738 

Pré-natal X Hine N – total 0,498 

* Teste U, significância valor de p < ou = 0,05. 

Fonte: Pesquisadora.  

 

 Na tabela 12, observa-se a ausência de associação entre a presença ou não de crise 

neonatal e variáveis: IG, PN, tempo de internação, HINE- N – total. Logo, manteve-se a 

significância estatística já evidenciada entre presença ou não de crise neonatal o PC (p=0,46, 

ou seja, p<0,05). 
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Tabela 12. Associação da variável crise neonatal e suas categorias e as variáveis: idade 

gestacional, peso de nascimento, tempo de internação e Exame Neurológico de 

Hammersmith Neonatal – total. Ribeirão Preto, 2018. 

 

Variáveis p- valor 

Crise neonatal X Idade gestacional 0,127 

Crise neonatal X Peso de nascimento 0,878 

Crise neonatal X Tempo de internação 0,192 

Crise neonatal X Hine N – total 1,000 

* Teste U, significância valor de p < ou = 0,05. 

Fonte: Pesquisadora.  

 

Não houve associação entre crise neonatal e as variáveis: local de nascimento, tipo de 

parto, ventriculomegalia, calcificação e malformação no USTF, conforme mostra a tabela 13.  

Tabela 13. Associação entre crise neonatal e as variáveis: local de nascimento, tipo de parto, 

ventriculomegalia, calcificação e malformação no ultrassom transfontanela. 

Ribeirão Preto, 2018. 

 
Variáveis p-valor 

Crise neonatal X Local de nascimento 0,005 

Crise neonatal X Tipo de parto 0,059 

Crise neonatal X US ventriculomegalia 0,157 

Crise neonatal X US calcificação 0,059 

Crise neonatal X US malformação 0,346 

* Teste X2, significância valor de p < ou = 0,001. 

Fonte: Pesquisadora.  

 

Houve associação entre crise convulsiva neonatal e a presença de ventriculomegalia na 

RM e calcificação na RM, conforme mostra a tabela 14. 

Tabela 14. Associação crise neonatal e as variáveis: ventriculomegalia, calcificação e malformação 

na ressonância magnética. Ribeirão Preto, 2018. 

 
Variáveis p-valor 

Crise convulsiva X RM ventriculomegalia 0,000* 

Crise convulsiva X RM calcificação 0,001* 

Crise convulsiva X RM malformação Constante 

* Teste X2, significância valor de p < ou = 0,001. 

Fonte: Pesquisadora.  

 

Não houve associação entre diagnóstico pré- natal de infecção pelo ZIKV ou de 

microcefalia no pré-natal e as variáveis: IG, perímetro cefálico, tempo de internação, score 

HINE- N – total, conforme as tabelas 15 e 16.  
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Tabela 15. Associação entre diagnóstico pré- natal de infecção pelo vírus da ZIKA e as variáveis: 

idade gestacional, perímetro cefálico, tempo de internação e score total do Exame 

Neurológico de Hammersmith Neonatal. Ribeirão Preto, 2018. 

 
Variáveis p-valor 

Diagnóstico de infecção pelo ZIKV X IG 0,385 

Diagnóstico de infecção pelo ZIKV X PC 0,494 

Diagnóstico de infecção pelo ZIKV X Tempo de internação 0,964 

Diagnóstico de infecção pelo ZIKV X Score Hine N – total  0,892 

* Teste U, significância valor de p < ou = 0,05. 

Fonte: Pesquisadora.  

 

Tabela 16. Associação entre diagnóstico pré- natal de microcefalia e as variáveis: idade 

gestacional, perímetro cefálico, tempo de internação e score total no Exame 

Neurológico de Hammersmith Neonatal. Ribeirão Preto, 2018. 

 
Variáveis p-valor 

Diagnóstico de microcefalia X IG 0,246 

Diagnóstico de microcefalia X PC 0,143 

Diagnóstico de microcefalia X Tempo de internação 0,849 

Diagnóstico de microcefalia X Score Hine N – total  0,703 

*Teste U, significância valor de p < ou = 0,05. 

Fonte: Pesquisadora.  

 

           Não se observou associação entre diagnóstico pré- natal de infecção pelo ZIKV ou de 

microcefalia no pré-natal e as variáveis: cidade de residência, local de nascimento e tipo de 

parto, conforme mostra as tabelas 17 e 18. 

Tabela 17. Associação entre diagnóstico pré- natal de infecção pelo vírus da ZIKA e as variáveis: 

cidade de residência, local de nascimento e tipo de parto. Ribeirão Preto, 2018. 

 
Variáveis p-valor 

Diagnóstico de infecção pelo ZIKV X Cidade de residência 0,157 

Diagnóstico de infecção pelo ZIKV X Local de nascimento 0,005 

Diagnóstico de infecção pelo ZIKV X Tipo de parto 0,059 

* Teste X2, significância valor de p < ou = 0,001. 

Fonte: Pesquisadora.  
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Tabela 18. Associação entre o diagnóstico pré- natal de microcefalia e as variáveis: cidade de 

residência, local de nascimento e tipo de parto. Ribeirão Preto, 2018. 

 
Variáveis p-valor 

Diagnóstico de microcefalia X Cidade de residência 0,157 

Diagnóstico de microcefalia X Local de nascimento 0,005 

Diagnóstico de microcefalia X Tipo de nascimento 0,059 

* Teste X2, significância valor de p < ou = 0,001. 

Fonte: Pesquisadora.  

 

Não houve correlação entre HINE- N – total e as variáveis: IG, PC, PN e tempo de 

internação, conforme mostra a tabela 19. 

 

Tabela 19. Correlação score total no Exame Neurológico de Hammersmith Neonatal e as 

variáveis: idade gestacional, perímetro cefálico, peso de nascimento, APGAR e 

tempo de internação. Ribeirão Preto, 2018. 

 

 
Variáveis p- valor 

Hine N- total X IG 0,514 

Hine N- total X PC 0,337 

Hine N- total X PN 0,930 

Hine N- total X APGAR Constante 

Hine N- total X Tempo de internação  0,210 

 * Teste de Spearman, significância valor de p < ou = 0,001. 

Fonte: Pesquisadora 

 

 

Não houve associação entre HINE- N – total e as variáveis: sexo, local de nascimento, 

tipo de parto, presença de crise neonatal, prematuridade extrema, ventriculomegalia, 

calcificação e malformação na RM ou USTF e tipo de malformação na RM, conforme mostra 

tabela 20.  
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Tabela 20. Associação entre o score total do Exame Neurológico de Hammersmith Neonatal e as 

variáveis: sexo, local de nascimento, tipo de parto, presença de crise neonatal, 

prematuridade extrema, ventriculomegalia, calcificação e malformação na 

ressonância magnética ou ultrassom transfontanela e tipo de malformação na 

ressonância magnética. Ribeirão Preto, 2018. 

 
Variáveis p- valor 

Hine N- total X Sexo 0,829 

Hine N- total X Local de nascimento 0,912 

Hine N- total X Tipo de parto 0,143 

Hine N- total X Crise neonatal 1,000 

Hine N- total X Prematuridade extrema  0,556 

Hine N- total X Ventriculomegalia 0,111 

Hine N- total X Calcificação 0,732 

Hine N- total X Malformação Constante 

Hine N- total X Tipo de malformação 0,616 

* Teste X2, significância valor de p < ou = 0,001. 

Fonte: Pesquisadora.  

 

Não houve associação entre crise convulsiva e os domínios do HINE- N postura e 

tônus, padrões de tônus, reflexos, movimentos, padrões e sinais anormais, comportamento e 

score total, conforme mostra a tabela 21.  

 

Tabela 21. Associação entre crise convulsiva e os domínios do Exame Neurológico de 

Hammersmith Neonatal- postura e tônus, padrões de tônus, reflexos, movimentos, 

padrões e sinais anormais, comportamento e total. Ribeirão Preto, 2018. 

 
Variáveis p- valor 

Crise convulsiva X HINE – N postura e tônus 1,000 

Crise convulsiva X HINE – N padrão de tônus 0,721 

Crise convulsiva X HINE – N reflexos 0,442 

Crise convulsiva X HINE – N movimentos 0,798 

Crise convulsiva X HINE – N padrões e sinais anormais 0,798 

Crise convulsiva X HINE – N comportamento 0,959 

Crise convulsiva X HINE – N score total 1,000 

*Teste U, significância valor de p < ou = 0,05. 

Fonte: Pesquisadora.  

 

Não houve associação entre o tipo de MFSNC e crise neonatal após aplicação do teste 

X2 (p=0,027 >0,001).  

Não foi observada relação entre tipo de malformação MFSNC e as variáveis: PC, PN, 

HINE- N – score total e os domínios postura e tônus, padrões de tônus, reflexos, movimentos, 

padrões e sinais anormais, comportamento, conforme mostra a tabela 22.  
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Tabela 22. Associação entre tipo de malformação do sistema nervoso central as variáveis: PC, PN, 

Exame Neurológico de Hammersmith Neonatal- score total e os dominios postura e 

tônus, padrões de tônus, reflexos, movimentos, padrões e sinais anormais, 

comportamento. Ribeirão Preto, 2018. 

 
Variáveis p- valor 

Tipo de malformação X PC 1,000 

Tipo de malformação X PN 0,563 

Tipo de malformação X HINE – N score total 0,228 

Tipo de malformação X HINE – N postura e tônus 0,428 

Tipo de malformação X HINE – N padrão de tônus 0,365 

Tipo de malformação X HINE – N reflexos 0,349 

Tipo de malformação X HINE – N movimentos 0,285 

Tipo de malformação X HINE – N padrões e sinais 

anormais 

 

0,441 

Tipo de malformação X HINE – N comportamento 0,630 

*Teste U, significância valor de p < ou = 0,05. 

Fonte: Pesquisadora.  

 

Identificou-se relação entre as variáveis ventriculomegalia na RM e no USTF, 

calcificação na RM e no USTF e malformação na RM e no USTF, conforme mostram os 

valores de p na tabela 23. 

Tabela 23. Associação entre as variáveis ventriculomegalia na ressonância magnética e no 

ultrassom transfontanela, calcificação na ressonância magnética e no ultrassom 

transfontanela e malformação na ressonância magnética e no ultrassom 

transfontanela, Ribeirão Preto, 2018. 

 
Variáveis p-valor 

RM ventriculomegalia X US ventriculomegalia 0,001 

RM calcificação X US calcificação 0,000 

RM malformação X US malformação 0,000 

*Teste X2Sigificância valor de p < ou = 0,001. 

Fonte: Pesquisadora. 

 

Não se evidenciou relação entre HINE N- score total e o tipo de malformação, 

conforme mostra a tabela 24.  
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Tabela 24. Associação entre Exame Neurológico de Hammersmith Neonatal - total e o tipo de 

malformação (lisencefalia isolada, lisencefalia associada, polimicrogiria e outros). 

Ribeirão Preto, 2018. 

 
Variáveis p-valor 

HINE N-total X Lisencefalia isolada 0,560 

HINE N-total X Lisencefalia associada 0,573 

HINE N-total X Polimicrogiria 0,121 

HINE N-total X Outros 0,333 

*Teste U, significância valor de p < ou = 0,05. 

Fonte: Pesquisadora.  

 

          Avaliando o score HINE- N, com 0 para ruim, 0,5 para regular e 1 para bom, realizou-

se uma relação de percentuais e foi aplicado o parâmetro de comparação dentro de cada 

subitem.  

Considerou-se como fator de risco, os itens cujo número de crianças que pontuaram 0 

foi maior ou igual àquelas que pontuaram 0,5 e 1. 

 Assim, os domínios encontrados foram reflexos tendíneos, movimentos espontâneos-

qualitativo, tremor, susto, alerta, irritabilidade, tônus flexor 2, orientação visual e choro, sendo 

este um achado significativo nos resultados. 
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4.3 IMAGENS 

 

Imagens 1. Caso 1, sexo masculino. Ausência de calcificações, presença de ventriculomegalia, 

lisencefalia e paquigiria. Ribeirão Preto, 2018. 

 

 

Corte Axial- T1 
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Corte Axial- T2 
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Corte sagital- T1 
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Corte Sagital- T2 
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Corte Coronal- T1 
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Imagens 2. Caso 2, sexo feminino. Presença de calcificações, ventriculomegalia e lisencefalia. 

Ribeirão Preto, 2018. 
 

 

Axial T1 
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Axial T2 
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Sagital T1 
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Sagital T2 
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Coronal T1 
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Coronal T2 
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Imagens 3. Caso 3, sexo feminino. Presença de calcificação, ventriculomegalia, lisencefalia e 

paquigiria. Ribeirão Preto, 2018. 

 

 

Axial T1 
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Axial T2 
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Sagital T1  
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Sagital T2 
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Coronal T2 
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5. DISCUSSÃO 
 

 

O valor do PC ao nascimento encontrado nas crianças com infecção pelo ZIKV é 

muito baixo, variando nessa amostra estudada de 26 a 31,5cm, com média de 28,3. No 

trabalho de Abreu, Novaes e Guimarães (2016), a média encontrada para um estudo 

transversal descritivo de 18 RNs igualmente infectadas verticalmente pelo ZIKV foi de 27,8, 

mantendo uma média próxima a encontrada nesse trabalho, considerada muita baixa. 

A microcefalia congênita pode resultar em crescimento anormal durante a vida 

intrauterina, associada a síndromes genéticas, hipóxia neonatal, distúrbios metabólicos e 

exposição a pesticidas e infecções. Dentre essas, as principais infecções congênitas são 

usualmente conhecidas por TORSCH, que é a sigla usada para se referir à toxoplasmose, 

rubéola, sífilis, citomegalovírus e herpes simples (ASHWAL et al., 2009; DEVAKUMAR, 

2018).  

Na literatura não foi encontrada uma medida de PC em valores absolutos para uma 

margem comparativa. Alguns autores classificam o grau da microcefalia, sendo considerados 

graves aqueles cujo PC ao nascimento a termo é menor que três desvios padrões, o que 

corresponde a 30,4 cm para meninas e 30,6 para meninos (RODRIGUES; RODRIGUES, 

2016). 

Em nossa amostra, todas as crianças apresentaram microcefalia grave, com exceção de 

um menino, cujo PC foi 31,5cm. Na infecção congênita pelo citomegalovírus (CMV), causa 

conhecida de microcefalia congênita, 90% das crianças nascem assintomáticas e as outras 

10% apresentam graus variados de comprometimento neurológico, com microcefalia de leve a 

grave, alterações neurológicas clinicamente imperceptíveis ao nascimento, por vezes com 

quadro de acometimento multissistêmico (ALFORD et al., 1990; YAMAMOTO; 

FIGUEIREDO; MUSSIPINHATA, 1999).  

Em Ribeirão Preto, foram notificados 2326 casos suspeitos de infecção pelo ZIKV, 

desses 516 eram gestantes, cujos RNs foram acompanhados pelo projeto ZIG; destes 31 

apresentaram microcefalia ao nascimento (MUSSI, et al., 2016). 

Nesse contexto, para evitar os falsos positivos, o MS optou por reduzir o corte do 

valor do PC para as crianças com suspeita de infecção pelo ZIKV para 32 cm para meninos e 

31,5 cm para meninas, além de propor a curva da Intergrowth para prematuros, a fim de 

reduzir os falsos positivos. O valor muito baixo do PC pode estar relacionado à MFSNC como 

lisencefalia e paquigiria, também presentes na infecção pelo CMV (TASSI et al., 2011). Por 
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se tratarem de uma falha no período de migração celular, essas MF podem levar à 

microcefalia associada (BARKOVICH, 2010; BARKOVICH et al.,2001). 

Na infecção congênita pela toxoplasmose se observa que o risco de infecção fetal 

aumenta com a IG, ao passo que a gravidade das sequelas diminui; enquanto na infecção 

congênita por ZIKV, o vírus tem tropismo pela placenta em qualquer IG, assim como tem 

pelo tecido cerebral nos fetos, o que poderia explicar a gravidade da microcefalia já ao 

nascimento – microcefalia congênita (LIMA et al., 2017).  

Isso difere das crianças assintomáticas com infecção por CMV congênito, em que 2 a 

7% desenvolverão microcefalia – microcefalia adquirida – com graus variados de déficit no 

desenvolvimento nos primeiros dois anos de vida (STARR et al., 1970).    

Os valores de PC masculino serem maiores que os femininos está de acordo com a população 

geral, conforme curvas de PC estabelecidas (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 

2018) 

Considerando a associação microcefalia congênita e MFSNC, era esperado que graus 

mais acentuados de microcefalia estivessem relacionados à maior gravidade dos quadros 

clínicos perinatal e neurológicos neonatais, bem como ao maior comprometimento de achados 

à neuroimagem. Contudo, a análise estatística do estudo não demonstrou esse resultado.  

Não se observou relação entre o PC e o score HINE- N, alterações nos exames de 

imagem, dados perinatais e diagnóstico pré-natal de microcefalia ou infecção presuntiva ou 

comprovada pelo ZIKV. Isso provavelmente foi devido ao fato da amostra ser pequena (n=18) 

e relativamente homogênea com níveis de PC muito baixos e dentro de um intervalo pequeno 

de desvio padrão – para meninos tivemos a média de 29,1, mediana 29 e moda 30, enquanto 

para meninas, 27,7, 27 e 26 respectivamente.  

Por outro lado, houve associação entre o valor do PC e a presença de crise neonatal. 

Nesse contexto, o valor muito baixo do PC nessa amostra poderia justificar a prevalência 

muito elevada de crises epilépticas neonatais – 77,8% – visto que se esperaria uma associação 

forte com malformação do desenvolvimento cortical, conforme obtido nos nossos resultados 

(100% da amostra).  

Era esperado que outras séries de caso reproduzissem esse mesmo resultado. Todavia, 

em Recife, Alves e Souza (2016), observou-se uma prevalência de 37,7% de crises epilépticas 

no estudo de 106 RNs com suspeita para infecção congênita por ZIKV.  

Vale notar, que nesse estudo não houve separação da amostra por microcefalia, tendo 

sido descrito uma variação de PC de 22 a 34 cm, o que poderia justificar a prevalência 

reduzida de crises epilépticas com relação a este trabalho (ALVES; SOUZA, 2016).  
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Em nova coorte, publicada em agosto por Van der Linden e colaboradores (2018), dos 

141 RNs avaliados, 67% evoluíram com crises epilépticas, mas não há descrição de quantas 

ocorreram no período neonatal. Dos pacientes avaliados neste trabalho, 14 (77,78%) 

apresentaram crises neonatais, sendo que desses, 8 (57,14%) obtiveram controle das mesmas 

no período neonatal.  

O não controle das crises pode ter implicações negativas no prognóstico neurológico 

dessas crianças, uma vez que as crises prolongadas podem causar lesões no SNC por meio da 

excitotoxicidade – liberação excessiva de aminoácidos excitatórios como glutamato, 

aspartato, quisquilato e ácido caínico – com consequentes alterações iônicas – acúmulo de 

cálcio intracelular (JOHNSTON; MC DONALD, 1993).  

No entanto, sugere-se que as crises neonatais por si só não determinam a ocorrência 

dessas alterações metabólicas a não ser que haja hipoxemia ou lactoacidose importantes 

associadas (COWAN et al., 1987). Também não há evidências de que crises breves causem 

lesão cerebral em séries com animais imaturos (ALBALA; MOSHÉ; OKAD, 1984; 

HOLMES, 1991).  

Como a maioria das crianças não realizou poligrafia neonatal, os achados 

eletroencefalográficos não foram incluídos nesse trabalho.  

Além da variação do PC, os pacientes desse estudo mostraram que a presença de 

ventriculomegalia e calcificação na RM tem associação com a presença de crises epilépticas, 

o que pode estar relacionado à provável foco epileptogênico associado à malformação nesses 

casos.  

A associação de crises com MDC é bem estabelecida na literatura médica (Barkovich). 

Não foi destacada essa associação nesta série devido à presença de MDC na totalidade da 

amostra. Para melhor entendimento de cada caso, faz- se necessária a complementação com 

estudo eletroencefalográfico e seguimento clínico dessas crianças, que é proposta de 

continuidade para novo trabalho.  

Em contrapartida, a presença de crises neonatais não foi relacionada à IG ou APGAR 

dos RNs, provavelmente devido à homogeneidade da amostra. Todos os RN, à exceção de 1, 

foram termos, e todos os valores encontrados para APGAR foram acima de 7. Também não 

houve associação com o PN, local de nascimento, tipo de parto, tempo de internação e score 

do HINE-N.  

Como preconizado pelo MS, houve uma busca ativa do diagnóstico pré-natal da 

infecção pelo ZIKV. Como as infecções pelo ZIKV ocorreram primeiro no Nordeste em maio 

de 2015, houve tempo para a cidade de Ribeirão Preto, através do HCFMRP-USP, se preparar 
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para receber os possíveis casos. Havia latente uma preocupação geral com a proliferação do 

vetor Aedes aegypti devido às condições climáticas locais e já era vigente a epidemia do vírus 

da dengue na cidade (MUSSI et al., 2016).  

Nessa ocasião, as equipes de Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia e Infecções 

Congênitas, representadas respectivamente pelos professores Marisa Márcia Mussi, Geraldo 

Duarte e Aparecida Yulie Yamamoto, uniram esforços para elaborar o plano de assistência às 

gestantes com suspeita de infecção pelo ZIKV, que foram acompanhadas no projeto ZIG do 

Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, segundo as normas do MS.  

A indicação da via de parto, como foi proposta pelo MS, foi obstétrica, uma vez que a 

maioria das crianças nasceu de parto normal, mesmo as que tinham diagnósticos pré- natal de 

infecção pelo ZIKV (Protocolo de atenção à saúde). A proporção encontrada foi de 72.22% de 

parto normal, enquanto na população geral do Brasil a proporção média é menor que isso, de 

58,1% parto normal no Sistema Único de Saúde (SUS) em 2017 (BRASIL, 2016).  

As crianças que nasceram em Ribeirão Preto foram aquelas que realizaram o pré-natal 

completo, tendo assim o diagnóstico de infecção pelo ZIKV mais precoce e a possibilidade de 

programar o parto em hospital de referência. Isso ocorreu graças ao preparo da equipe de 

saúde para diagnosticar essas gestantes e crianças e segui-las em um hospital terciário que 

havia se organizado para possível epidemia. Em nossa amostra, 72,2% das crianças tiveram 

diagnóstico no pré- natal de microcefalia, enquanto 66,7% de provável infecção congênita por 

ZIKV.  

O diagnóstico intraútero teve relação com as mulheres que realizaram o pré- natal 

completo durante a gestação, ressaltando a política de assistência à gestante preconizada pelo 

MS. Não necessariamente os casos com microcefalia diagnosticada intraútero foram 

relacionados aos menores valores de PC ao nascimento segundo dados estatísticos da análise. 

Mais uma vez isso pode ser explicado pela homogeneidade de valores de PC, considerados 

muito próximos nos 18 casos estudados. 

Dentre as condições clínicas de nascimento destacam-se o PN e a IG. Na avaliação 

pediátrica, os valores de PN são classificados em pequeno para idade gestacional (PIG) 

quando o peso estava abaixo do p10, adequado para idade gestacional (AIG), peso entre o 

p10-90, e grande para idade gestacional (GIG), peso acima do p90 (BATTAGLIA; 

LUBCHENCO, 1967).  

Das crianças desse estudo, 7 (38,89%) foram classificadas como PIG e o restante 

como AIG. Há ainda a classificação da OMS, citada pelo tratado de pediatria do Nelson, 

2009, que independe da idade gestacional, sendo extremo baixo peso ao nascimento (EBPN) 
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as crianças nascidas com peso abaixo de 1000 gramas, muito abaixo peso ao nascimento 

(MBPN), abaixo de 1500 gramas e baixo peso ao nascimento (BPN) abaixo de 2000 gramas. 

No presente estudo apenas uma criança foi classificada como MBP, tratando-se de 

uma criança prematura de 32 semanas e PN de 1228 gramas. Esta foi a única criança 

prematura extrema; as demais foram nascidas a termo. No estudo realizado em Recife por 

Alves e Souza (2016), dos 18 RNs, a IG média foi de 37 (+/- 2,9) semanas, PC 27,8 (2,2) 

centímetros, PN 2079,8 (560,9) gramas.   

A determinação do PN da criança sofre influência de fatores relativos ao feto, à 

genitora e ao ambiente (BARBAS et AL, 2009). Em ordem decrescente de importância temos 

hemorragias durante a gestação, elevação da pressão arterial na gestação, pequeno número de 

consultas de pré-natal, antecedente de parto prematuro, cardiopatia materna, amniorrexe 

prematura, intervalo interpartal menor ou igual há 12 meses, antecedente de hipertensão 

arterial crônica, baixo peso materno pré- gestacional, hábito de fumar além do 4º mês de 

gestação, intervalo interpartal maior ou igual a 37 meses, baixa escolaridade, doenças 

infecciosas na gestação, início tardio do pré-natal (após o 3º mês), antecedente de cesárea e 

idade materna (BETTIOL et al., 2010). 

Apesar dessa variação de peso e de IG observada no nosso estudo, o APGAR de todas 

as crianças foi maior que sete o que mostra que essas nasceram bem, com os reflexos 

primitivos de sobrevivência adequados - infracorticais – sem inibição pelo córtex, como 

esperado para idade neonatal. Isso é devido à infecção pelo ZIKV ser uma doença 

primariamente neurológica, com pouco comprometimento sistêmico, e de curso crônico, no 

que se diferencia da anóxia neonatal e de seus mecanismos hemodinâmicos de ajuste cerebral, 

incorrendo em complicações agudas ao nascimento.  

A incidência de anóxia ou asfixia perinatal varia na literatura de 3 a 6 por 1000 

nascidos vivos, sendo a causa mais frequente de encefalopatia hipóxico isquêmica (EHI) no 

período neonatal, principalmente nos RN pré-termos, cuja resposta tecidual a agressões é 

imatura, levando a maior predisposição para dano cerebral. Usualmente os primeiros sintomas 

são letargia, apneia, crises epilépticas, apatia e hipotonia, podendo culminar em disfunção do 

tronco encefálico nas primeiras 72 horas de vida – morte encefálica (RODRIGUES; 

RODRIGUES, 2016).  

Para Sarnat e Sarnat, (1976), a EHI pode ser classifica em 3 estágios – branda, 

moderada e grave –  de acordo com o acometimento nos seguintes quesitos: nível de 

consciência, controle neuromuscular, tônus muscular, postura, reflexos tendinosos, mioclonia, 

convulsões, reflexos complexos (sucção, Moro, oculovestibular, tônico do pescoço), funções 
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autonômicas (pupilas, respiração, ritmo cardíaco, secreções de vias aéreas, motilidade 

gastrointestinal), padrão eletroencefalográfico, duração dos sintomas e seguimento. 

Vale também pontuar, que estudos tem evidenciado que o APGAR é falho para 

demonstrar lesão neurológica quando tomado como fator avaliador único, porém quando este 

se encontra abaixo de sete no 5° minuto (diferente de nossa amostra), mesmo na ausência de 

alterações laboratoriais, é necessária uma atenção especial ao RN (PROCIANOY et al., 2001; 

CUNHA ET AL, 2004). 

O tempo de internação ao nascimento variou entre 3 e 59 dias, média de 12,5. Os 

motivos principais de internação foram controle de crises neonatais, motivos pediátricos, mas 

principalmente questões sociais, no intuito de facilitar a investigação diagnóstica, uma vez 

que o baixo padrão econômico dessa população dificultava o acesso à saúde e aos retornos 

necessários. Essa medida atendeu às solicitações do MS, adaptadas para a realidade local. 

(BRASIL, 2016). 

Houve significância entre os achados encontrados na RM e no USTF, o que coloca 

este como uma boa opção de exame de imagem completar ao nascimento, uma vez que tem 

um baixo custo e é de mais fácil acesso que a RM, como sugerido por Gupta et al. (2016). 

 Isso reitera a importância do uso do USTF como método de escolha para a detecção e 

acompanhamento das lesões neurológicas em RNs de risco, uma vez que pode ser realizado à 

beira do leito na fase aguda da doença ou em RNs hígidos, tem alta sensibilidade, não utiliza 

radiação, é não invasivo e de fácil e rápida execução por médicos capacitados (KASKE; 

RUMACK; HARLOW, 1998).  

Apesar da gravidade da microcefalia em nossa amostra, o uso do USTF como método 

diagnóstico complementar só foi possível devido à permeabilidade das fontanelas anteriores, 

o que pode não ocorrer em casos de microcefalia congênita por outras etiologias.    

A pontuação dos HINE- N nesse trabalho teve média de 17,2 para meninas e 18,06 

para meninos com mediana 17 e 18,25, respectivamente, sendo que 100% das crianças 

apresentou score abaixo da normalidade. A comparação desses achados com os dados 

disponíveis na literatura é difícil pela escassez de trabalhos sobre o assunto, principalmente 

quando em relação a infecções congênitas- nenhum trabalho foi encontrado. O protocolo 

HINE- N foi aplicado no Vietña com RNs a termo, sendo que 95% das crianças apresentaram 

pontuação total dentro do esperado (DUBOWITZ; MERCURI; DUBOWITZ, 1998). 

Os pesquisadores Mercuri e Dubowitz (1999) aplicaram o exame em 224 RN termo de 

baixo risco, encontrando pontuação média de 32,87, com variação de 25 a 34 pontos, bem 
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superiores às médias obtidas no nosso trabalho, indicando a gravidade da infecção congênita 

pelo ZIKV em termos neurológicos.  

No estudo de Nascimento e colaboradores (2011), foram avaliados 30 RNs termo de 

baixo risco na maternidade do Hospital Estadual Mário Covas e 80% atingiu pontuação 

esperada para normalidade. Em 1983, uma amostra de 60 RNs a termo sem evidências de 

intercorrências clínicas alcançou 87% do score esperados (FORSLOUND; 1983).  

A maioria dos trabalhos que utilizaram o protocolo HINE- N foi realizada em coortes 

de RNs saudáveis, evidenciando os padrões de normalidade esperados para cada domínio 

desse exame neurológico.  

Por sua vez, Golin e colaboradores (2009), realizaram uma coorte de RNs prematuros, 

os quais foram avaliados com idade correspondente de termo, mas apenas 10% atingiram os 

parâmetros de normalidade esperados quando comparados ao grupo controle, formado por 

RNs nascidos a termo.  

Não há séries de RNs com infecções congênitas ou anóxia neonatal avaliadas por meio 

da aplicação do protocolo HINE- N. Com isso, pode-se perceber que há escassez de dados 

comparativos desse instrumento para avaliar populações de risco para doenças neurológicas 

ou com doenças neurológicas pré-estabelecidas.  

Apesar de ser possível pressupor que este protocolo estaria alterado frente a essas 

condições, seria difícil estimar a gradação dessa alteração por carência de referências na 

literatura. A opção do uso do HINE- N neste trabalho visa retomar a padronização do exame 

neurológico para essa população, avaliando os domínios de forma individual e, ulteriormente, 

comparando resultados com o HINE evolutivo para fins prognósticos.  

Com base no estudo de Dubowitz e Mercuri (1998), temos o score esperado para cada 

item e domínio do exame neurológico de HINE- N. Comparando os valores propostos no 

trabalho anterior com os dados encontrados em nosso trabalho, temos a seguinte média de 

pontuação e percentual com relação ao esperado para cada domínio:   

- postura e tônus: 6,3 para feminino e 6 para masculino, ou seja, 63% do esperado para 

masculino e 60 % para feminino; 

- padrões de tônus: 4 (80%) e 4,25 (85%);  

- reflexos: 0,8 (13,33%) e 0,75 (12,5%); 

- movimentos: 1,7 (56,67%) e 1,44 (48%); 

- padrões e sinais anormais: 1,2 (40%) e 1,63 (54,33%); 

- comportamento: 3,2 (45,7%) e 4 (57,14%); 



81 

 

Com base nesses dados, podemos perceber que o grau do acometimento dos RNs com 

infecção congênita pelo ZIKV por domínios em ordem decrescente é: reflexos, padrões e 

sinais anormais, comportamento, movimentos, postura e tônus e, por fim, padrões de tônus. 

Conforme evidenciado no trabalho de Botelho e colaboradores (2016), a alteração dos 

reflexos, da motricidade espontânea e do tônus muscular – caracterizada por hiperreflexia, 

movimentação anormal e hipertonia dos quatro membros com hipotonia de eixo – também se 

mostra bem prevalente em nossa amostra, evidenciando a gravidade da lesão pré- natal dessas 

crianças, que leva a sinais precoces de paralisia cerebral quando comparadas a crianças que 

sofreram lesões cerebrais perinatais, como a asfixia perinatal.  

Diante desta distribuição fica clara a importância da análise observacional dos 

movimentos e se faz necessária uma análise mais meticulosa dessas crianças, como a proposta 

por Pretchl, que orienta a avaliação dos movimentos generalizados (MG) espontâneos do RN, 

que envolvem o corpo como um todo, estando presentes tanto no estado de vigília como sono 

e cuja qualidade e intensidade são sinais da integridade funcional do SNC do RN.   

Por outro lado, os vários padrões de anormalidade são indicadores de evolução 

neurológica insatisfatória, o que torna esta avaliação uma ferramenta importante para 

diagnóstico de lesão cerebral perinatal (GARCIA; CHERPELLI; LEONE, 2004).  

No entanto, a ausência dos dados neurológicos evolutivos nesta análise torna limitada 

a interpretação dos subdomínios afetados em nossa amostra, o que pode ter ou não valor 

prognóstico em uma análise longitudinal, o que é a intenção da equipe de pesquisa. 

O protocolo HINE- N resumido proposto por Mercuri et al. (2005), não foi aplicado 

em nossa população durante o estudo como método de triagem, mas durante a avaliação dos 

dados pode-se observar que essas crianças apresentavam alteração apenas nos seguintes itens 

propostos como sinais de alarme: movimentos espontâneos- qualitativo, tremor, alerta e 

orientação visual.  

Os demais sinais de alarme – postura, tração de braço e perna, controle da cabeça 

extensor e flexor, resposta à tração e suspensão ventral, reflexo de Moro e orientação 

auditiva– não apresentaram alteração significativa. Na amostra avaliada, pode-se observar um 

padrão de tendência à normalidade na maior parte do exame, incluindo itens considerados 

como sinais de alarme.  

Os itens com tendência à normalidade são recuo de braço, tração de braço e perna, 

ângulo poplíteo, tônus flexor 1, tônus extensor da perna, tônus extensor cervical, aumento do 

tônus extensor, reflexo de sucção, preensão palmar e plantar, colocação plantar, reflexo de 



82 

 

Moro, posturas anormais das mãos e dedos dos pés, aparência dos olhos, orientação auditiva e 

consolabilidade.  

No entanto, com base nos mesmos pacientes, é possível observar certo padrão de 

acometimento, de forma a ser relevante propor como sinais de alarme para essa população a 

presença de alterações nos seguintes itens: reflexos tendíneos, movimentos espontâneos- 

qualitativo, tremor, susto, alerta, irritabilidade, tônus flexor 2, orientação visual e choro. 

Dessa forma, podem-se propor esses sinais listados como um modelo a ser aplicado 

para RN com diagnóstico ou suspeita de infecção congênita por ZIKV ou mesmo para 

infecções congênitas em geral ou outros insultos intraútero subagudos ou crônicos. Esse 

padrão de acometimento faz alusão novamente à proposta de avaliação dos MG de Pretchl.  

A diferenciação do padrão com relação aos primeiros estudos pode ser decorrente das 

diferentes populações estudadas, pois as propostas iniciais eram para aplicação em RNs 

termos e prematuros, que usualmente são acometidos por lesões neurológicas agudas, como 

anóxia neonatal e hemorragias periventriculares.  

No caso das crianças com infecções congênitas, têm-se pacientes vítimas de lesões 

neurológicas crônicas, o que pode tornar ainda mais sutil as alterações no exame neurológico 

padrão.  

Na análise estatística, o HINE- N não demostrou relação com nenhuma variável 

avaliada provavelmente pelos índices homogeneamente rebaixados do score total, conforme 

descrito. 

Esses pacientes foram seguidos no serviço e foi aplicado o HINE evolutivo até 18 

meses. Os resultados obtidos com esse trabalho – o score total, os domínios e subdomínios do 

HINE- N – têm ainda finalidade prognóstica através da análise de fatores de risco implicados 

no desenvolvimento neurológico dessas crianças. Em outras palavras, esses resultados 

servirão de base para o estudo neurológico evolutivo em lactentes a ser realizado por essa 

equipe de pesquisa. 
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6. CONCLUSÃO 
 

 

O presente estudo avaliou 18 RNs com microcefalia secundária à infecção congênita 

pelo ZIKV na cidade de Ribeirão Preto e sua DRS no momento de sua grande epidemia nessa 

região. 

Quanto as condições de nascimento, apenas uma era prematura, todas apresentaram 

APGAR maior que 7 e o PN tendeu à normalidade. 

Quase a totalidade das gestantes da amostra realizou pré-natal de forma completa, uma 

parcela de 72,2% da população teve diagnóstico pré-natal de microcefalia e 66,7% de 

infecção por ZIKV durante a gestação. 

Diferentemente de outros estudos prévios sobre o tema, a população foi gravemente 

acometida por crises epilépticas neonatais, um dos motivos pelos quais o tempo de internação 

foi aumentado. 

A realização de exames de neuroimagem foi possível em toda amostra, sendo que 

72,2% das crianças foram submetidas ao USTF e 100% foram submetidas à RM, com 

resultados fortemente associados entre si, reiterando a utilidade do USTF como importante 

método de triagem a ser realizado à beira leito nos RNs de risco. Todos os pacientes 

apresentaram MDC. As alterações encontradas à imagem foram calcificações, 

ventriculomegalia e malformação cortical – lisencefalia isolada ou associada, polimicrogiria e 

outras, como a paquigiria. 

À avaliação por meio do protoloco HINE- N, obtivemos score geral muito baixo, 

provavelmente secundário ao grau de acometimento neurológico da população estudada, com 

leve oscilação entre os gêneros, o que pode ser explicado pela amostragem pequena.  

Na análise estatística não foi encontrada relação entre o score HINE- N e as variáveis 

clínicas propostas pelo estudo provavelmente por se tratar de um estudo transversal com 

amostra muito pequena e homogênea. Deste fato podemos concluir a importância de ser 

realizado um seguimento prospectivo dessa população, como pretendem os pesquisadores 

deste trabalho.  

Foi demonstrada relação entre o valor do PC e a ocorrência de crises neonatais, a 

realização de pré- natal completo e a cidade de residência, local de nascimento, diagnóstico 

pré- natal de microcefalia e de infecção por ZIKV, bem como a escolha da via de parto. 

Também houve associação entre a ocorrência de crise epiléptica e a presença de 

ventriculomegalia e/ou calcificações na RM. 
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Pôde ser observado que, apesar da infecção congênita pelo ZIKV ser um tema 

relevante em nosso país, ainda há escassez de estudos para comparar os dados encontrados 

tanto com populações acometidas pela mesma patologia quanto por outras infecções 

congênitas ou outras causas de malformações que tenham utilizado o mesmo instrumento 

proposto nessa série. 

Por fim podemos concluir que este estudo aponta para necessidade de 

acompanhamento neurológico dessas crianças a fim de ser possível avaliar o padrão evolutivo 

dessas, com ênfase nos domínios propostos pelo HINE, bem como os fatores clínico-

demográficos que interferem no prognóstico desses pacientes, como pretendem os 

pesquisadores deste trabalho.   
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DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Campus Universitário, Monte Alegre – Fone: 16 3602-1000 – Fax: 16 3602-

1549. 

CEP 14048-900 RIBEIRÃO PRETO – SÃO PAULO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 

BEBÊS NASCIDOS DE MÃES INSCRITAS NO PERÍODO PRÉ-NATAL OU PARTO 

(COORTE 1) E PARA BEBÊS/CRIANÇAS CUJAS MÃES NÃO APRESENTARAM 

INFECÇÃO CONFIRMADA PELO VÍRUS ZIKA NA GESTAÇÃO, MAS QUE 

APRESENTAM MICROCEFALIA, ALTERAÇÕES DO SISTEMA NERVOSO 

CENTRAL OU ALTERAÇÕES SUGESTIVAS DE INFECÇÃO CONGÊNITA PARA 

AS QUAIS FORAM EXCLUÍDAS OUTRAS CAUSAS GENÉTICAS OU 

INFECCIOSAS (COORTE 2).  

 (Projeto Zika na Gestação – ZIG) 

 
TÍTULO DO ESTUDO: HISTÓRIA NATURAL DA INFECÇÃO PELO VÍRUS ZIKA EM 

GESTANTES E CONSEQUÊNCIAS PARA A GESTAÇÃO, O FETO E A CRIANÇA. 

 

Investigadores Principais: 

  Dra. Marisa M. Mussi, Dep. de Puericultura e Pediatria, Universidade de São Paulo, 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. 

Dra. Aparecida Yulie Yamamoto, Dep. de Puericultura e Pediatria, 

Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, São 

Paulo, Brasil. 

Dr. Geraldo Duarte, Dep. de Ginecologia e Obstetrícia, Universidade de São 

Paulo, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. 

 

INTRODUÇÃO 

Nós estamos realizando um estudo para entender as causas e consequências de uma infecção viral que 

aconteceu entre nós nos últimos tempos, a infecção pelo vírus Zika transmitida pelo mosquito Aedes 

(o mesmo mosquito transmissor da dengue) em mulheres grávidas e seus bebês/suas crianças. Você 

está sendo convidada a permitir que seu bebê/sua criança participe deste estudo por que há uma 

suspeita de que você tenha se infectado pelo vírus Zika durante a gestação. Os médicos responsáveis 

por este estudo em Ribeirão Preto são a Dra. Marisa M. Mussi e o Dr. Geraldo Duarte. Antes de 

decidir se você deseja que seu bebê/sua criança participe deste estudo, desejamos que você conheça o 

estudo. 

Este documento é chamado termo de consentimento livre e esclarecido, pois, seu consentimento só é 

válido se for dado após ter sido plenamente esclarecido sobre todos os aspectos relevantes do estudo 

bem como os riscos e benefícios que ele pode proporcionar. Ele fornece informações sobre este 

estudo.  
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A equipe do estudo conversará com você sobre estas informações. Sinta-se à vontade para fazer 

perguntas sobre este estudo a qualquer momento. Se você concordar em permitir que seu bebê/sua 

criança participe deste estudo, pediremos que você assine duas vias desse termo de consentimento 

livre e esclarecido. Você receberá uma via assinada desse documento para guardar com você e nós 

guardaremos a outra via. Antes de decidir sobre a participação de seu bebê/sua criança neste estudo, 

você precisa entender que: 

• A participação de seu bebê/sua criança é completamente voluntária;  

• Você pode decidir por não permitir que seu bebê/sua criança participe deste estudo ou por 

decidir que ele deixe o estudo a qualquer hora sem que você ou seu bebê/sua criança tenham qualquer 

perda no acesso à rotina de cuidados médicos, ou quaisquer outros benefícios. 

 

PORQUE ESTE ESTUDO ESTÁ SENDO FEITO? 

Esse estudo pretende conhecer melhor o que acontece quando uma grávida é infectada pelo 

vírus chamado Zika. O vírus Zika já é conhecido há muitos anos, mas não havia sido 

identificado entre nós. Desde o início de 2015, esse vírus está infectando pessoas no Brasil. 

Esse vírus é transmitido pela picada de um mosquito chamado Aedes Aegypti que é muito 

comum durante os meses quentes e chuvosos na cidade de Ribeirão Preto. Várias pessoas já 

tiveram essa infecção em nossa cidade. Algumas pessoas percebem quando estão infectadas, 

pois, tem febre, mal-estar, dor no corpo, nas juntas e até manchas vermelhas na pele. 

Normalmente essa doença regride em 3 a 5 dias. No entanto, a maioria das pessoas (60-80%) 

nem chega, a saber, que teve infecção por esse vírus Zika, pois, não sente nada. Geralmente, a 

infecção e a doença causadas pelo vírus Zika não trazem problemas maiores para crianças ou 

adultos. Até o momento, não há tratamento para essa infecção. 

Suspeita-se que o vírus Zika possa ser transmitido pela mulher grávida para seu feto/bebê 

durante toda a gravidez. Talvez ele possa também ser transmitido durante o nascimento. Esse 

vírus pode estar ligado a um defeito grave no cérebro do bebê chamado microcefalia 

(nascimento de bebê com a cabeça muito pequena) em bebês cujas mães tiveram a infecção 

pelo o vírus Zika enquanto estavam grávidas. Outros problemas também foram detectados 

entre os fetos/bebês mesmo antes do nascimento, tais como estruturas ausentes ou mal 

desenvolvidas do cérebro, defeitos nos olhos, defeitos na audição e crescimento prejudicado. 

Não sabemos exatamente quais são as consequências da infecção pelo vírus Zika durante a 

gravidez. Não sabemos de que maneira o feto/bebê de mães que estão infectadas pelo vírus 

Zika durante a gravidez irá adquirir essa infecção, quantos dos bebes infectados teriam 

problemas, quais seriam esses problemas, quando eles apareceriam, como detectá-los, se 

quando o bebê ainda está no útero, ao nascer, ou mesmo se algum problema de saúde pode 

aparecer na criança com mais idade.  

Para entender melhor o que vai acontecer com o bebê, e para ser capaz de ajudar as mães e 

seus bebês, é muito importante observarmos de perto vários recém-nascidos em locais em que 

muitos casos de infecções por vírus Zika estão ocorrendo. Esta pesquisa ajudará os médicos a 

entender como a infecção pelo vírus Zika na mulher grávida pode ser transmitida ao bebê e, se 

transmitida, se o bebê desenvolverá ou não doença. 

Nós avaliaremos as crianças ao nascer e acompanharemos três grupos de crianças, todas que 

nasceram de mães que foram infectadas com o vírus Zika durante a gestação.  

Este estudo irá descobrir e avaliar qualquer anormalidade que possa aparecer/ocorrer nos 

órgãos como o cérebro, olhos, ouvidos e outras partes do corpo dos bebês. Iremos examinar as 

amostras de sangue, urina e saliva de seu bebê para descobrir se o vírus Zika está presente e 

também se o corpo do seu bebê produziu substâncias de defesa do sangue (anticorpos) contra 
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este vírus. Pretendemos acompanhar e avaliar todos os bebês até a idade de 2 anos, para saber 

como eles estão crescendo e se desenvolvendo. 

Após este estudo, esperamos compreender como os bebês nascidos de mães que tiveram 

infecção pelo vírus Zika adquirem essa infecção e, se infectados, esses bebês são menos 

saudáveis do que os bebês nascidos de mães que não tiveram a infecção pelo vírus Zika. 

 

O QUE MEU BEBÊ/MINHA CRIANÇA TEM QUE FAZER COMO 

PARTICIPANTE DESTE ESTUDO? 

Se você concordar que seu bebê/sua criança participe deste estudo, procuraremos em seu 

prontuário médico as informações que dizem respeito às condições de nascimento de seu 

bebê/sua criança e o registro de dados do exame físico ao nascimento, tais como: peso, 

comprimento, perímetro craniano (medida da cabeça) e o teste de triagem auditiva feito no 

momento do nascimento. Após 24 horas, mediremos novamente o tamanho da cabeça do seu 

bebê/sua criança. 

Se seu bebê/sua criança for incluído no estudo logo após o nascimento, ainda na sala de parto 

e após o seu bebê estar bem, caso não tenha sido possível coletar o líquido amniótico na hora 

do parto (que é o liquido de dentro da bolsa das águas, que banha o bebê e que ele engole 

dentro do útero), coletaremos um pouco desse líquido amniótico que normalmente fica no 

estômago do recém-nascido. Para coletar, o pediatra passará uma sonda pela boca da criança 

até chegar ao estômago e depois de aspirar 1 ml do líquido, essa sonda será retirada.  

Se você permitiu a participação de seu bebê/sua criança neste estudo e ele foi incluído nesse 

estudo logo após o nascimento, antes da alta hospitalar, ou em qualquer outro momento após 

o nascimento, pediremos a sua permissão para coletar uma pequena quantidade de saliva, 

colocando levemente um cotonete na boca do seu bebê/sua criança. Além disso, iremos 

coletar uma pequena quantidade de urina (uma colher de chá), colocando um saco coletor de 

plástico no genital de seu bebê/sua criança, deixando até que ele tenha urinado. Também será 

coletada uma pequena quantidade de sangue, cerca de 3 ml (1 colher de chá). Estas amostras 

serão testadas para a presença do vírus Zika. Os resultados destes testes serão disponibilizados 

e informados para você por meio de seu médico. 

Um pediatra especialista em desenvolvimento do cérebro/neurologista irá examinar e registrar 

detalhes específicos de seu bebê/sua criança como, por exemplo, a reação que ele apresenta a 

estímulos, como está os reflexos/nervos de seu bebê/sua criança e qual a posição que ele 

prefere ficar (exame neurológico). Além disso, profissionais especialistas em 

desenvolvimento (fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais) irão avaliar o desenvolvimento 

de habilidades e comportamento para a idade. Todos os bebês que forem incluídos no estudo 

até cerca de 3 meses de vida realizarão pelo menos um exame de ultrassom de crânio. Se no 

momento que seu bebê/sua criança foi incluída no estudo ele apresentar idade superior a 3 

meses ele realizará o exame de Ressonância Magnética (RM) do cérebro. Este exame permite 

ver detalhadamente o cérebro e se há lesões ou anomalias não visualizáveis por outro exame. 

A RM será realizada no Centro de Ciências das Imagens e Física Médica do HCFMRP.   

Caso seu bebê/sua criança apresente qualquer alteração no exame de ultrassom ou qualquer 

alteração do desenvolvimento no que diz respeito à idade, um exame de Ressonância 

Magnética (RM) do cérebro também será feito.  

Mesmo que o seu bebê/sua criança não apresente alterações no exame de ultrassom de crânio 

ele também poderá realizar o exame de RM do cérebro se você tiver feito esse exame de RM 

durante a sua gestação, devido à sua participação no estudo ainda grávida. Também, mesmo 

que o seu bebê não tenha alterações no exame de ultrassom ao nascer e você não tenha feito o 
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exame de RM durante a gravidez, nós poderemos convidá-lo para fazer RM. Este exame terá 

a finalidade de identificar as diferenças no exame de RM do cérebro dos bebês que possuem 

alteração no exame de ultrassom daqueles que não possuem alteração.  

Também, um médico oftalmologista irá examinar os olhos do seu bebê/sua criança com um 

equipamento chamado oftalmoscópio, que permite ver todas as partes dos olhos, para 

identificar se qualquer alteração está presente.  

Um médico cardiologista examinará o coração de seu bebê/sua criança por meio de ultrassom 

(eco cardiografia) para verificar se há alguma alteração.  

Antes da alta hospitalar ou na primeira consulta de seu bebê/sua criança nesse estudo, como 

parte do atendimento de rotina do hospital, seu bebê vai ser avaliado por um fonoaudiólogo 

(especialista da voz e da fala) para saber se ele ouve bem. Às vezes, se a primeira avaliação 

não é conclusiva, se isso acontecer, o exame deverá ser repetido para determinar se o seu bebê 

ouve bem. Vamos pedir a sua permissão para registrar os resultados dos testes auditivos 

realizados em seu bebê, sendo que esses dados serão usados também nesse estudo. 

O fonoaudiólogo também fará testes para verificar como está o desenvolvimento da 

comunicação e interação da sua criança (fala e compreensão), a avaliação terá duração 

entre 1 a 10 minutos com sua presença e serão apresentados estímulos de fala e audição 

para observação da resposta de seu (ua) filho (a). Também será solicitado que você 

responda a dois questionários, sobre o desenvolvimento da sua criança, assinalando os 

itens que considerar verdadeiros.  

Dependendo da avaliação do pediatra, seu bebê/sua criança realizará exame do líquido da 

espinha (líquor ou fluido cerebrospinal). Vamos pedir sua permissão para anotar os resultados 

destes testes realizados em seu bebê e esses dados serão utilizados também nesse estudo. 

Diante de quaisquer alterações encontradas nestes exames, será explicado a você e nós vamos 

orientá-lo sobre o que pode ser feito para tratar ou recuperar os problemas, sempre que 

possível. 

Seu bebê/sua criança será acompanhado pela equipe do estudo até completar 2 anos (24 

meses) de idade. Durante esse tempo, a equipe do estudo avaliará o seu filho cerca de sete 

vezes, dependendo da idade em que seu bebê/sua criança foi incluído no estudo (nascimento, 

com 3 a 6 semanas de vida, aos 3 meses, 6 meses, 12 meses, 18 meses e aos 24 meses). 

Vamos pedir que traga seu bebê/sua criança em determinados dias para a clínica. Cada 

consulta vai durar cerca de uma hora. 

Em cada consulta, a equipe do estudo fará perguntas a você sobre o estado de saúde de seu 

bebê/sua criança, sobre o crescimento e sobre a exposição a fatores ambientais. Estas 

perguntas são importantes para determinar se outros fatores podem estar associados às 

consequências do vírus Zika. Seu bebê/sua criança será examinado (a), anotado os dados de 

peso, comprimento (estatura/altura) e circunferência (medida) da cabeça. Todos estes dados 

serão registados e serão utilizados nesse estudo. 

Você será solicitada a responder a algumas perguntas sobre como seu bebê/sua criança está 

fazendo as coisas que ele é capaz de fazer, e qual é a sua impressão sobre o desenvolvimento 

de seu bebê/sua criança. Vamos também examinar em detalhes como está à posição do corpo 

de seu bebê/sua criança e como são os músculos, a atenção e a compreensão, ou seja, vamos 

acompanhar se o desenvolvimento de seu bebê/sua criança está indo no caminho que deveria 

estar de acordo com a idade. A qualquer momento, se uma alteração for encontrada, a equipe 

do estudo irá lhe orientar sobre o que e como fazer. 
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Se o seu bebê passar no teste da orelhinha que é realizado ao nascimento, ele também será 

avaliado por fonoaudiólogos (especialista da voz e da fala) aos 6, 12, 18 e 24 meses de idade 

usando a mesma avaliação que foi feita no momento do nascimento. 

Se o seu bebê falhar (não passar) no exame da orelhinha realizado ao nascimento ou em 

qualquer teste realizado entre 3 e 24 meses, ele será acompanhado por fonoaudiólogos 

(especialista da voz e da fala). Caso isso ocorra, você terá que vir a clínica mais vezes. 

Diferentes exames serão realizados com a ajuda de equipamentos especiais que serão 

colocados no ouvido ou perto da orelha de seu bebê/sua criança para gravar o que ele está 

ouvindo quando ocorre um som. Estes exames são conhecidos como emissões Otoacústicas, 

Audiometria e Audiometria Comportamental. 

Você saberá os resultados dos testes de audição. Se for confirmado que seu bebê/sua criança 

tem perda da audição, você será aconselhada pela equipe audiológica (que faz avaliação da 

audição) sobre o que pode ser feito para seu bebê/sua criança. Ele será encaminhado para a 

equipe de fonoaudiologia para receber atendimentos que auxiliem na reabilitação da audição. 

 

Nós também pediremos sua permissão para coletar de seu bebê/sua criança amostras de 

sangue (4 ml-cerca de uma colher de sopa), de saliva (a quantidade necessária para molhar a 

ponta de um cotonete) e de urina (4 ml – cerca de uma colher e meia de sopa). Estas amostras 

serão testadas ao final do estudo para saber se nelas há o vírus da Zika e se seu bebê/sua 

criança produziu substâncias de defesa no sangue (anticorpos) contra o vírus Zika. Você 

receberá os resultados desses testes e será aconselhada sobre eles. 

O QUE SERÁ FEITO COM AS AMOSTRAS BIOLÓGICAS GUARDADAS? 

As amostras de sangue, saliva, urina e líquido amniótico (líquido retirado do estômago) de seu 

bebê/sua criança coletadas durante o estudo serão armazenadas até que seja o momento adequado para 

que elas sejam processadas de acordo com o que está previsto para o estudo.  

Os exames serão feitos nos laboratórios da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade 

de São Paulo. Há exames de medida de anticorpos que ainda não estão disponíveis, mas estão sendo 

desenvolvidos. Esses exames serão feitos quando estiverem prontos. Enquanto isso, as amostras 

permanecerão guardadas. 

Além disso, se sobrarem após os exames desse estudo, parte de algumas das amostras de seu bebê/sua 

criança (sangue, saliva e urina) serão armazenadas no freezer, no laboratório de Pediatria do 

HCFMRP-USP, sob os cuidados da Dra. Aparecida Y. Yamamoto. Essas amostras não serão 

identificadas com o nome de seu bebê/sua criança, elas receberão um código especial do estudo, 

chamado de número PID. Os documentos que permitem ligar este código especial aos dados pessoais 

de seu bebê/sua criança serão mantidos pelos pesquisadores em um local seguro, preservando assim a 

sua privacidade e a privacidade de seu bebê. Se as amostras biológicas de seu bebê/sua criança forem 

guardadas no freezer desse laboratório serão parte de um biorrepositório (um local onde as amostras 

são armazenadas) e só poderão ser acessadas por pesquisadores autorizados. Elas não serão vendidas 

nem utilizadas diretamente para fabricar produtos comerciais. Você ainda tem os seguintes direitos 

devido a permitir que seu bebê participe dessa pesquisa e permitir que as amostras biológicas de seu 

bebê/sua criança sejam armazenadas:  

• Receber gratuitamente informações sobre dados obtidos por meio de pesquisa a partir de material 

biológico armazenado de seu bebê/sua criança, inclusive aquelas de interesse para a saúde de seu 

bebê/sua criança, para a sua saúde e a de sua família;  

• Receber todas as informações sobre as condições de armazenamento desse material.  

Caso haja transferência, perda ou destruição das amostras biológicas de seu bebê/sua criança, bem 

como o encerramento do Biorrepositório, os pesquisadores deverão entrar em contato com você para 
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lhe informar. Para poder receber esse resultado você deve notificar à equipe de estudo sobre qualquer 

mudança em seu endereço ou número de telefone.    

 

QUANTAS PESSOAS PARTICIPARÃO DESTE ESTUDO? POR QUANTO 

TEMPO MEU BEBÊ/MINHA CRIANÇA PARTICIPARÁ DESTE 

ESTUDO? 

O estudo será conduzido durante 2 (dois) anos. Aproximadamente 300 bebês/crianças 

participarão do estudo.  

 

POR QUE O MÉDICO PODE RETIRAR MEU BEBÊ/MINHA CRIANÇA 

DESTE ESTUDO PRECOCEMENTE? 

O médico do estudo pode ter que retirar seu bebê/sua criança do estudo mais cedo, sem a sua 

permissão, pelas razões a seguir:  

• O resultado do exame para o vírus zika, que foi coletado durante o período em que você 

estava grávida ou o resultado do exame para o vírus zika coletado para seu bebê/sua 

criança, fique pronto e seja negativo. 

• O(a) pesquisador(a) determinar que a continuação da participação poderá ser prejudicial 

para a saúde de seu bebê/sua criança e bem-estar. Nesse caso, ele (a) comunicará 

imediatamente o fato ao Sistema CEP/CONEP e avaliará a necessidade de adequar ou 

suspender o estudo. O sistema CEP/CONEP são os Comitês de Ética em Pesquisa 

Brasileiros e são encarregados de garantir a segurança e os direitos dos participantes de 

pesquisas. O estudo só será suspenso mediante aprovação prévia desses Comitês, salvo 

em caso de questão urgente de segurança para os participantes, situação na qual a 

comunicação ao Sistema será feita assim que possível.  

• O estudo for cancelado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HCFMRP-USP (CEP) ou pela 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). 

• Seu bebê/sua criança não puder frequentar as consultas, conforme exigido pelo estudo. 

 

Caso isso aconteça, nenhuma outra informação será coletada e nenhuma outra consulta do estudo ou 

exame laboratorial será feito. 

QUAIS SÃO OS RISCOS DO ESTUDO? 

Riscos durante a coleta de sangue 

A coleta de sangue pode causar desconforto, sangramento ou hematomas no local da picada da agulha. 

Um pequeno coágulo pode se formar no local da coleta de sangue e pode haver inchaço na região. 

Espera-se um pouco de dor no momento da punção (picadinha da agulha) e em alguns casos, podem 

aparecer manchas roxas após o procedimento, que será realizado por profissionais treinados que 

tomarão todo cuidado para minimizar estes desconfortos.  

 

Riscos durante a coleta de líquido amniótico no estômago 

A coleta pode causar um leve desconforto no bebê, porém, esse procedimento já foi muito 

frequentemente usado sem causar riscos. Será passada uma sonda fina e macia pela boca do 

bebê, ele a engolirá e poderá tossir um pouco. Após ele engolir a sonda, será aspirado 

lentamente um pouco do líquido que está no estômago e a sonda será rapidamente retirada. 

 

Riscos durante a coleta de saliva 

A coleta de saliva será realizada pela equipe do estudo treinada e capacitada. A saliva será 

obtida por meio de um cotonete especial com ponta de algodão que será deixado por alguns 

poucos segundos sob a língua de seu bebê/sua criança até ficar molhado, e então será 
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removido. Pode trazer um pequeno desconforto, mas não representa risco para seu bebê/sua 

criança.  

 

Riscos durante a coleta de urina 

O saco coletor de plástico será colocado no genital de seu bebê/sua criança e deixado até que 

ele tenha urinado. Pode trazer um pequeno desconforto para seu bebê/sua criança, mas não 

representa risco para ele.  

  

Riscos ao examinar o ouvido 

Para examinar as partes do ouvido que recebe o som e transfere para o cérebro, serão 

colocados sensores através de um adesivo perto da região da orelha de seu bebê/sua criança. 

Estes sensores são ligados a fios que vão para um aparelho que registra as ondas cerebrais 

para o estímulo ser ouvido. O exame é indolor e o único desconforto é a colocação dos 

adesivos. Pediremos a você para fazer seu bebê/sua criança dormir. Se ele não conseguir 

dormir e o exame não puder ser feito porque ele está acordado, precisaremos usar uma 

pequena quantidade de medicação que fará o seu bebê/sua criança dormir por alguns minutos 

para ser possível a realização de exames que requerem uma quantidade mínima de 

movimento. Esta medicação atua normalmente dentro de 10 minutos e a criança permanece 

sonolenta durante 30 a 50 minutos, após. Os efeitos indesejáveis desta medicação são raros. 

Em algumas crianças, pode haver vômitos, agitação, pressão arterial mais baixa (sem efeitos 

sobre a criança). Quando a sedação é necessária, esta será realizada por um médico com 

experiência em uma sala com todas as condições para a assistência, se necessário. 

 

Riscos ao examinar os olhos 

Os olhos não serão tocados. Um aparelho para olhar dentro dos olhos de seu bebê/sua criança 

será colocado próximo a ele depois de dilatar (ampliar) a pupila (círculo preto do olho) com 

um colírio que contém medicação. Como a maioria dos colírios para os olhos, há geralmente 

uma ardência logo após se pingar a gota. Esta ardência passa rápido, o colírio deixa os olhos 

sensíveis à luz e visão borrada, porém esses efeitos desaparecem aos poucos. O uso deste 

colírio em gotas pode ocasionar inchaço da pálpebra e olhos vermelhos. Reações alérgicas são 

raras. A equipe do estudo está treinada (enfermeira e técnicos de laboratório) para realizar a 

administração do colírio. 

 

Riscos dos exames de imagem: ultrassom e ressonância magnética 

O ultrassom do crânio (cabeça) é um exame que não causa dor ou problemas ao seu bebê/sua 

criança. É um exame rápido, que pode ser feito com o seu bebê/sua criança deitado ao seu 

lado ou no seu colo. Não precisa de nenhum medicamento para ser realizado. O médico que 

irá fazer o exame colocará um pouco de gel na moleira/fontanela do seu bebê/sua criança e o 

aparelho de ultrassom vai passar levemente por cima para tirar fotos do cérebro do seu 

bebê/sua criança. O exame é rápido e será realizado em uma salinha com luz fraca, 

preferencialmente com seu bebê/sua criança dormindo e bem coberto.   

A ressonância magnética é um exame que não causa dor ou problemas ao seu bebê/sua 

criança. Entretanto, o fato de ter que ficar sem se mexer dentro do aparelho de ressonância 

(que tem a forma de um túnel fechado) durante alguns minutos e a sensação de estar em 

ambiente apertado e com barulho pode ser desagradável para algumas pessoas. Pediremos a 

você para fazer seu bebê/sua criança dormir. Pediremos que o agasalhe bem e o amamente 

como faz normalmente em casa logo antes do exame. Caso ele use chupeta, também 

pediremos que coloque na sua boca. Um protetor de borracha ou algodão será colocado na 

orelha do seu bebê/sua criança para que o barulho não o atrapalhe. Também o enrolaremos em 

um lençol, como se faz com os bebês para dormirem. Desta maneira seu bebê/sua criança 
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dormirá durante todo exame e talvez nem perceba o barulho da máquina. Não haverá 

necessidade de pegar veia do seu bebê. Você ou alguém da sua preferência poderá ficar bem 

pertinho do seu bebê/sua criança durante todo o exame.  A equipe está treinada para ajudar 

você durante a realização deste exame. Se ele não conseguir dormir e o exame não puder ser 

feito porque ele está mexendo muito precisaremos usar uma pequena quantidade de 

medicação que fará o seu bebê/sua criança dormir por alguns minutos e possibilitar a 

realização dos exames sem que o seu bebê/sua criança se mexa muito. Esta medicação atua 

normalmente dentro de 10 minutos e a criança permanece sonolenta durante 30 a 50 minutos, 

após. Os efeitos indesejáveis desta medicação são raros. Em algumas crianças, pode haver 

vômitos, agitação, pressão arterial mais baixa (sem efeitos sobre a criança). Quando for 

necessário usar esse medicamento, um médico com experiência acompanhará o seu filho que 

ficará em uma sala com todas as condições para atendimento de seu bebê/sua criança, se for 

necessário.  
 

HÁ BENEFÍCIOS EM PARTICIPAR DESTE ESTUDO? 

Não há benefícios diretos para seu bebê/sua criança, devido à participação neste estudo. O 

resultado desta pesquisa poderá ajudar os médicos a saber o quanto de alterações encontradas 

em bebês é causada por este vírus, o que ajudará a prevenir tais ocorrências no futuro. Os 

resultados do estudo e suas conclusões serão divulgados e todos poderão se beneficiar deste 

conhecimento. Não há tratamento aprovado para os bebês/crianças que adquiriram essa 

infecção pelo vírus Zika de suas mães. 

Seu bebê/sua criança pode se beneficiar de um completo acompanhamento para detecção 

precoce de deficiências na audição e deficiência visual, ou atraso no desenvolvimento, porque 

vamos realizar avaliações que não são frequentemente realizadas pelo atendimento de rotina. 

Além disso, podemos discutir com você as opções de tratamento, como a estimulação ou o 

uso aparelhos auditivos em fase precoce, quando for necessário. 

Iremos oferecer a você o suporte necessário para o tratamento das consequências desta 

infecção uma vez que o tratamento para a infecção pelo vírus Zika ainda não está disponível. 

O QUE ACONTECE SE MEU BEBÊ/MINHA CRIANÇA  SOFRER 

ALGUMA LESÃO? 

Se seu bebê/sua criança sofrer algum dano decorrente deste estudo, o pesquisador proporcionará 

assistência imediata e integral à sua saúde por danos imediatos ou tardios, diretos ou indiretos, 

decorrentes do estudo científico, pelo tempo que for necessário.  Você não está renunciando a nenhum 

dos direitos legais de seu bebê ao assinar este termo de consentimento. 

 

E A CONFIDENCIALIDADE? 

O pesquisador se compromete a assegurar a garantia do sigilo e da confidencialidade dos dados de 

pesquisa, de acordo com as normas brasileiras e internacionais, com garantia de manter anônimos os 

dados de seu bebê/sua criança por meio da substituição de toda e qualquer identificação pessoal, 

como nome, filiação e endereço, pelo número de identificação do estudo chamado de número de PID. 

Dessa maneira, toda vez que houver necessidade de acesso aos dados da pesquisa por monitores ou 

auditores, esses serão substituídos por um código que não permitirá identificar que aqueles dados são 

os do seu bebê/sua criança. Haverá revisões de dados do estudo e, se requerido, vistorias realizadas 

pelas agências reguladoras brasileiras e internacionais com o intuito de garantir que todos os 

procedimentos do estudo e parâmetros éticos nacionais e internacionais estão sendo respeitada, 

inclusive a garantia de sigilo. 

 

QUANTO CUSTARÁ PARA MIM? 

A participação de seu bebê/sua criança neste estudo não trará custos adicionais para você. Você não 

pagará pelas consultas, exames de ultrassom e exames laboratoriais e aos procedimentos relacionados 
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ao estudo. Nem você, nem seu bebê/sua criança receberão nenhum tipo de pagamento por 

participar neste estudo. O centro de pesquisa poderá se responsabilizar pelos custos decorrentes da 

participação de seu bebê/sua criança no estudo, para pagar as despesas de transporte e alimentação nos 

dias em que comparecerem às consultas do estudo, mediante avaliação da assistente social.  

 

QUAIS SÃO OS DIREITOS DO MEU BEBÊ COMO PARTICIPANTE DA 

PESQUISA? 

A participação neste estudo é completamente voluntária. Você pode optar por não permitir que seu 

bebê/sua criança participe neste estudo, ou retirá-lo do estudo a qualquer momento. Sua decisão 

não terá qualquer impacto sobre a participação de seu bebê/sua criança em outros estudos 

realizados pelo Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - HCFMRP-USP e 

não resultará em nenhuma penalidade ou perda de benefícios aos quais você/seu bebê/sua criança 

tenha direito. Nós lhe avisaremos sobre novas informações deste ou de outros estudos que possam 

afetar a saúde de seu bebê/sua criança, bem-estar e vontade de permanecer neste estudo.  

 

O QUE DEVO FAZER SE TIVER DÚVIDAS OU PROBLEMAS? 

Para perguntas sobre este estudo ou sobre quaisquer danos decorrentes do estudo, 

entre em contato com: 

 

• Profa. Dra. Marisa Márcia Mussi, tel: (16) 3963-6628; (16) 3602-2925; (16) 99778-3425 

 

• Prof. Dr Geraldo Duarte tel: (16) 3602-2588; 3602-2925. 

 

Em caso de dúvidas sobre os seus direitos e de seu (a) filho (a) como participante 

de pesquisa, entre em contato com:  

• Dra. Márcia Guimarães Villanova, Coordenadora do CEP - HCFMRP-USP, (16) 3602-2228. 

 

O CEP é formado por um grupo de pessoas responsáveis por cuidar que uma pesquisa 

obedeça a todos os critérios éticos durante o seu desenvolvimento. O CEP do HCFMRP-USP 

está situado no Campus Universitário da USP de Ribeirão Preto, Bairro Monte Alegre, CEP 

14048-900, dentro do Hospital das Clínicas do Campus da USP e funciona de segundas às 

sextas-feiras, das 08:00 às 17:00 horas 
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PÁGINAS DE ASSINATURAS – TCLE DO PROJETO ZIG 

 

Se você leu este Termo de Consentimento (ou se ele foi explicado para você) e entendeu a 

informação e concorda que seu bebê /sua criança participe, seja voluntário deste estudo, por 

favor, assine abaixo: 

 

 

Nome da participante (bebê) 

(em letra de forma) 

     

    /    / 
Nome da mãe do participante  

(em letra de forma) 
 Assinatura da mãe do 

participante 

 Data 

     

    /    / 
Nome do pai do participante  

(se necessário e em letra de forma) 
 Assinatura do pai do 

participante 

 Data 

     

    /    / 
Responsável legal pelo participante 

(se necessário e em letra de forma) 
 Assinatura do responsável 

legal do participante 

 Data 

     

    /    / 
 Pesquisador responsável ou membro da 

equipe do estudo por ele(a) delegado  

(em letra de forma) 

 Assinatura do pesquisador ou 

membro da equipe do estudo 

 Data 

     

    /    / 
Nome da testemunha imparcial 

(se necessário, em letra de forma) 
 Assinatura da testemunha 

imparcial 

 Data 
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ANEXO A – HINE – N 
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ANEXO B – HINE- N Resumido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SINAIS DE 
ATENÇÃO 

 SINAIS DE 
ATENÇÃO 

POSTURA  
Bebê em supino. 
Observar, 
principalmente, 
a posição das 
pernas, mas, 
também, 
observe os 
braços. Pontuar 
a postura 
predominante.  

Braços e pernas 
extendidas ou 
levemente fletidas 

 

Pernas 
levemente 
fletidas 
 

 

Pernas bem 
fletidas, mas não 
aduzidas 
 

 

Pernas bem 
fletidas e aduzidas 
perto do abdome  

 

Postura anormal:  
a) opistótono  
b) extensão 

das pernas 
e forte 
flexão dos 
braços  

  

 

TRAÇÃO DE 
BRAÇO  
Envolver o 
punho e puxar o 
braço para cima. 
Observar a 
flexão do 
cotovelo e a 
resistência dos 
ombros para 
levantar da 
mesa. Testar 
cada lado 
separadamente.  

Braço permanece 
esticado, 
resistência não é 
sentida.  
 
 

 
 
 
D                                
E  

Braço levemente 
fletido ou com 
alguma 
resistência 
sentida.  
 

 
 
 
D                           
E  

Braço bem fletido 
até elevação dos 
ombros, seguido 
por retificação do 
braço  
 

 
 
 
D                        E  

Braço com flexão 
aproximada de 
100°, mantendo os 
ombros elevados  
 

 
 
D                            
E  

Flexão do braço 
menor que 100°, 
mantendo o corpo 
elevado  
 

 
 
D                                
E  

TRAÇÃO DE 
PERNA  
Envolver o 
tornozelo e 
lentamente 
puxar a perna 
para cima. 
Observar a 
flexão dos 
joelhos e a 
resistência do 
quadril para 
elevação. Testar 
cada lado 
separadamente. 

Perna retificada, 
sem resistência 
sentida  
 
 

 
 
 
 
D                                 
E  

Perna 
lentamente 
fletida ou alguma 
resistência 
sentida 
 
 

 
 
D                               
E  

Perna bem fletida 
até elevação do 
quadril  
 

 
 
 
 
D                            
E  

Joelhos fletidos, 
permanecendo 
fletido quando o 
quadril é elevado 
 

 
 
  
D                                   
E  

Sustentação da 
flexão no retorno e 
o quadril fica 
elevado 
 

 
 
  
D                                      
E  

CONTROLE DE 
CABEÇA (1) 
(tônus extensor)  
Bebê sentando 
na vertical. 
Envolva o tronco 
com ambas as 
mãos pelos 
ombros. Deixe a 
cabeça cair 
adiante.  

Sem esforço para 
levantar a cabeça 
 

 

Bebê tenta: 
esforço é melhor 
sentido que 
visualizado  
 

 

Levanta a cabeça, 
mas cai para 
frente e para trás  
 

 

Levanta a cabeça: 
permanece na 
vertical; pode 
oscilar  
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CONTROLE DE 
CABEÇA (2) (tônus 
flexor)  
Bebê sentando na 
vertical. Envolva o 
tronco com ambas 
as mãos pelos 
ombros. Deixe a 
cabeça cair para 
trás.  

Sem esforço para 
levantar a cabeça  

 

Bebê tenta: esforço 
é melhor sentido 
que visualizado  

 

Levanta a cabeça mas 
cai para frente e para 
trás  

 

Levanta a cabeça: 
permanece na vertical; 
pode oscilar  

 

Cabeça na vertical ou 
extendida; não pode ser 
fletida passivamente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESPOSTA À 
TRAÇÃO  
Puxar o bebê para a 
posição sentada 
pela tração dos 
punhos e suportar 
levemente a 
cabeça. Também 
observar a flexão 
dos braços.  

Cabeça caída e 
mantida atrás  
 

 

Tenta elevar a 
cabeça, mas ela cai 
para trás  

 

Capaz de levantar 
levemente a cabeça  
 

 

Levanta a cabeça até 
a linha do corpo  
 

 

Cabeça a frente do 
corpo 
  

 

SUSPENSÃO 
VENTRAL  
Segurar o bebê em 
suspensão ventral. 
Observe as costas, 
flexão dos membros 
e a relação da 
cabeça e tronco. Se 
observar algo 
diferente, 
DESENHE.  

Costas curvadas, 
cabeça e membros 
pendurados retos  
 

 

Costas curvadas, 
cabeça ↓, membros 
levemente fletidos  
 

 

Costas levemente 
curvada, membros 
fletidos  
 

 

Costas retas, cabeça 
alinhada com tronco, 
membros fletidos  
 

 

Costas retas, cabeça 
acima do tronco  
 

 

MOVIMENTOS 
ESPONTÂNEOS 
(qualitativo)  
Observar o bebê 
em supino. 

Apenas extensão Extensões e 
movimentos 
abruptos ao acaso; 
alguns movimentos 
lisos  

Movimentos fluentes, 
mas monotôno 

Movimentos fluentes 
alternados em braços 
e pernas; boa 
variabilidade  

Restrito, sincronizado;  
boca  
trancos ou outro 
movimento anormal  
 

TREMOR  
 

 Sem tremor ou 
tremor só quando 
chora ou após o 
reflexo de Moro  

Tremor 
ocasionalmente 
quando acordado  

Tremores freqüentes 
quando acordado  

Tremor contínuo  

REFLEXO DE 
MORO  
Uma mão suporta a 
cabeça do bebê na 
linha média e a 
outra nas costas. 
Levantar o bebê a 
45° e quando o 
bebê estiver 
relaxado, deixe a 
cabeça cair por 
volta de 10°. 
Observe a queda. 
Repetir 3 vezes. 

Sem resposta ou 
apenas abre as mãos  

Abdução dos 
ombros completa e 
extensão dos 
braços; sem adução  
 

 

Abdução completa, 
mas apenas parcial ou 
deficiente adução  
 
 
 
 

 

Parcial abdução dos 
ombros e extensão 
dos braços seguida 
por adução lisa 
 
 
 

  

a) mínima 
abdução ou adução  
b) sem abdução 
ou adução; apenas 
extensão dos braços 
para cima  
c) marcada por 
adução, apenas  

 
                ou 

ORIENTAÇÃO 
VISUAL 
Envolver o bebê e 
acorda-lo com 
barulho se 
necessário ou, 
gentilmente, com 
balanço. Observe 
se o bebê pode ver 
e seguir uma bola 
vermelha (B) ou 
uma tarjeta (T) 

Não segue ou foca o 
estímulo  
 
 
 
 
B             T  

Quieto, focaliza, 
segue brevemente 
para o lado, mas 
perde o estímulo 
  
B                       T  

Segue horizontal e 
verticalmente, não vira 
cabeça 
  
 
 
B                        T  

Segue horizontal e 
verticalmente, vira a 
cabeça  
 
 
 
B                     T  

Segue em círculo 
 
 
 
 
 
B                             T  

SINAIS ANORMAIS Paralisia facial 
S            N 

Mov. Ocular 
Anormal 
S         N 

Olhar em Sol Poente 
S    N 

Mãos Fechadas 
S      N 

Clonus 
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ANEXO C – Aprovação do CEP 

 

 



111 

 



112 

 

 



113 

 



114 

 



115 

 



116 

 

 
 



117 

 

 
 

 

 



118 

 

 

 
 



119 

 

 
 

 

 



120 

 

 
 

 



121 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



122 

 

 
 

 

 

 

 

 


