Por Dr. Raul Borges Filho
CRM 88002
Clínica Focus

Microcefalia
A microcefalia é uma anomalia em
que o ocorre à redução do volume da
cabeça. Diagnosticada quando a medida do perímetro cefálico é menor que
do que a referência para o sexo, a idade da criança ou tempo de gestação.
Pode ocorrer no período fetal, fase da
vida intrauterina, neste caso é congênita; ou ocorrer durante a infância. Por
várias causas: em decorrência de processos infecciosos durante a gestação,
doenças genéticas, desnutrição severa,
uso de álcool ou drogas ilícitas durante
a gestação. É uma condição irreversível,
com efeitos devastadores para a criança, cujo espectro vai de quociente de
inteligência abaixo do normal, retardamento mental, convulsões, autismo,
paralisia ou rigidez nos músculos, até a
morte nos primeiros momentos da vida
extrauterina.
A microcefalia ocorre em todo o
mundo, de forma ocasional, e pouco
frequente. Mas, em outubro de 2015,
foi constatado um aumento significativo na sua incidência, no Estado do Pernambuco. Após investigação pelo Ministério da Saúde, descartadas as outras
possíveis causas e através da associação
da infecção pelo vírus Zika, durante o
primeiro trimestre da gestação, e que
evoluíram com microcefalia, assim
como, a presença do vírus em tecidos
de um recém-nascido com microcefalia, que evoluiu para o óbito, concluiu
que há associação entre a infecção de
gestantes durante o primeiro trimestre
da gestação e a ocorrência da microcefalia. Fato inédito, grave, levando em
conta que tratar-se de uma doença
transmitida por um vetor, mosquito Ae-
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des aegypti e Aedes albopictus, que já
provou, ter grande potencial de infecção, e de difícil controle.
No entanto, não há como afirmar
que a presença do vírus Zika durante a
gestação leva, inevitavelmente, ao desenvolvimento de microcefalia no feto.
A exemplo de outras infecções congênitas, o desenvolvimento dessas anomalias depende de diferentes fatores,
que podem estar relacionados a carga
viral, fatores do hospedeiro, momento
da infecção ou presença de outros fatores e condições desconhecidos até o
momento.
A microcefalia não tem tratamento. Segundo alguns especialistas em
medicina fetal, o melhor seria adiar a
gestação, enquanto ainda não haja
respostas concretas. Para aquelas mulheres que já engravidaram, aconselha-se que tomem as medidas para evitar
as picadas pelos mosquitos. O uso de
telas antimosquitos nas janelas, o uso
de roupas com as mangas compridas,
calças compridas, o uso de repelentes
apropriados para as gestantes durante
o dia e a noite (com os princípios ativos
Icaridina a 25%, proteção por 10 horas
( Exposis ), DEET a 15% , proteção por
6 horas (OFF , Autan, Repelex, dentre
outros ) e IR3535, proteção por 2 horas
( Loção anti mosquitos da Johnson’s
para crianças ), que deverá ser aplicado
por sobre as roupas, e apenas nas áreas
da pele que ficarão expostas . E, além do
que é de responsabilidade de todos: a
busca ativa para os criadouros de mosquitos nas residências.
Não há, ainda, no município de
São Carlos, casos de pessoas infecta-

das por vírus Zika, e muito menos, de
microcefalia relacionada, a tal doença,
mas o que se deseja, é que nunca haja
o primeiro caso, pois, esta doença tem
caráter epidêmico: para um caso diagnosticado, haverá vários outros, ainda
não diagnosticados. Até o momento
foram notificados 2975 casos suspeitos
de microcefalia, em 656 municípios,
em 20 estados, além de 40 óbitos, suspeitos de microcefalia relacionados ao
vírus Zika. Além disto, é uma doença
sintomática em apenas 18% dos casos,
e com sintomas pouco expressivos,
que são exantema pruriginoso, febre
de 37,8 a 38,5 ºC, hiperemia conjuntival
sem secreção, dor nas articulações das
mão e dos pés, dor na cabeça, cansaço.
O diagnóstico de infecção é feito através de exame de sangue, por RT- PCR
específico, feito apenas em laboratórios
de referência, no estado de São Paulo, o
Adolfo Lutz.
O diagnóstico de microcefalia é
feito através do exame de ultrassonografia, através da medida do perímetro
cefálico do feto, que sempre é comparado com os valores normais para a
idade gestacional, quando o perímetro
cefálico, está menor 2 desvios padrão
do valor esperado para a idade gestacional. Além disto, sabe-se que o vírus
Zika tem afinidade para infectar o tecido nervoso, mas não está definido, até
o momento, qual é o padrão de lesão
para o sistema nervoso central e mesmo periférico, por isto, é indiscutível a
utilidade da ultrassonografia fetal.
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