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Estudo reforça associação entre zika e
síndromes neurológicas
Levantamento em hospital da UFF detectou alta nos atendimentos

Um levantamento feito por profissionais do Hospital Universitário Antonio Pedro, da Universidade Federal
Fluminense (UFF), em Niterói, detectou um forte aumento na procura pela instituição de pacientes com
complicações neurológicas provavelmente desencadeadas por infecções pelo vírus da zika. Segundo os
pesquisadores liderados por Osvaldo José Moreira do Nascimento, professor do Departamento de Neurologia da
UFF, as admissões no hospital por diagnóstico da chamada Síndrome de Guillain-Barré — marcada por
fraqueza muscular de rápida evolução, em geral começando nos membros inferiores e se espalhando às partes
superiores do corpo, podendo chegar à paralisia — aumentaram de uma média de uma por mês entre meados
de 2013 e o fim de 2014, antes do início da epidemia da doença, para 5,6 mensais no período do
levantamento, realizado entre 5 de dezembro de 2015 e 10 de maio de 2016.

Transmissores. Mosquitos da espécie ‘Aedes aegypti,’ vetores da zika: vírus já tinha sido ligado a
problemas do tipo

E esta não foi a única sequela neurológica associada à zika observada pelo estudo, publicado ontem no
periódico científico “Jama Neurology”, editado pela Associação Médica Americana. De acordo com o
levantamento, os casos de encefalite (inflamação do cérebro, em geral em resposta a uma infecção viral)
subiram de 0,4 para 1,4 por mês entre antes e depois do início da epidemia da doença, enquanto os de mielite
transversa (inflamação da medula espinhal) permaneceram estáveis em 0,6 ao mês. Os pesquisadores
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também registraram uma ocorrência de polineuropatia desmielinizante inflamatória crônica, frequentemente
apontada como uma “versão crônica” da Síndrome de Guillain-Barré, de desenvolvimento agudo.

O estudo também reforçou a associação entre a zika com o desenvolvimento de problemas neurológicos
como estes, que já tinha sido demonstrada em levantamentos anteriores feitos na Polinésia Francesa,
epicentro de uma epidemia do vírus na Oceania iniciada em 2013, e na Colômbia, que sofreu com a doença na
mesma época que o Brasil, entre 2015 e 2016. De 40 pacientes que procuraram o hospital com sintomas
neurológicos recrutados para o estudo, nada menos que 35 (88%) tiveram a infecção prévia pelo vírus da zika
confirmada em exames de sangue e do líquido cefalorraquidiano.

Entre os 40 pacientes do Antonio Pedro participantes do estudo, 29 tiveram diagnóstico de Síndrome de
Guillain-Barré, dos quais 27 (93%) deram positivo para infecção anterior pelo vírus da zika. Outros sete foram
diagnosticados com encefalite, sendo que cinco (71%) confirmadamente tiveram zika. Já três dos pacientes
estavam com mielite transversa, dos quais dois (67%) foram vítimas do vírus. Por fim, os exames do único
diagnosticado com polineuropatia desmielinizante inflamatória crônica também foram positivos para infecção
anterior pelo vírus da zika. PESQUISA TEM RESSALVAS Os resultados do estudo, no entanto, devem ser vistos
com ressalvas por suas limitações, admitem os pesquisadores. Para começar, o levantamento foi feito em um
único centro de atenção à saúde. Além disso, ele é de um tipo conhecido como prospectivo, isto é, seus
participantes — 25 homens e 15 mulheres adultos, com idades entre 22 e 72 anos — foram recrutados entre
pessoas que procuraram o hospital já com sintomas ou diagnóstico de problemas neurológicos anteriormente
ligados a infecções pelos chamados flavivírus, gênero ao qual pertence o vírus da zika e também os da febre
amarela, dengue, febre do Oeste do Nilo, encefalite japonesa e outros. Outra questão é que o Antonio Pedro é
o hospital de referência do estado do Rio para síndromes neurológicas como a GuillainBarré. Desta forma, o
aumento na procura pela instituição pode ser apenas reflexo do encaminhamento de casos devido à
conscientização da população da relação entre estes problemas e o vírus da zika.

Por outro lado, o estudo também identificou alterações neurológicas incomuns nos pacientes cujos exames
foram positivos para o zika. Além disso, os métodos usados demonstraram que os exames de sangue
realizados concomitantemente com os do líquido cefalorraquidiano podem ser uma maneira prática de
diagnosticar infecção prévia pelo vírus da zika em locais com alta prevalência de flaviviroses, já que estas,
como a dengue, também podem dar positivo para alguns dos mesmos testes. E isto é de grande importância
para países pobres e em desenvolvimento, já que ferramentas diagnósticas mais definitivas para distinguir
flavivírus, conhecidas como teste de neutralização por redução de placas (PRNT, na sigla em inglês) são bem
mais caros, requerendo a cultura de células e trabalhos especializados em laboratórios, pois não há kits de
diagnóstico do tipo no mercado.
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