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Man
nifestações
s neurológ
gicas com histórico de infecçã
ão viral e a epidemiia de
Ziika no Brasil
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mento *
No dia primeiro de fevereiro de
d 2016 um
m comitê de
e emergênc
cia da
Organização Mun
ndial da Saúde (WHO) se
e reuniu e após
a
delibera
ações, decid iu que o con
njunto
recen
nte de casos
s de microc
cefalia e outtros distúrbios neurológ
gicos relatad
dos no Bras
sil, na
sequê
ência de um
m conjunto semelhant e na Poliné
ésia Frances
sa em 2014
4, constitui uma
emerrgência de Saúde Pública
a de importâ
ância interna
acional (1).
Esta emerrgência, seg undo a WHO
O, estaria associada à e
epidemia do vírus
Zika. A transmiss
são do vírus
s Zika foi doccumentada em
e um totall de 61 paíse
es e territórios de
stes relataram surtos de
e vírus Zika que
q
já
janeiro de 2007 a 30 de marrço de 2016.. Quatro des
termiinaram (Ilha
as Cook, Polinésia Franccesa, Ilha de
e Pascua - Chile
C
e Nova
a Caledónia). Seis
paíse
es já relatara
am infecções
s sem quaisq
quer mosquitos vetores conhecidos, sendo o con
ntágio
prova
avelmente por
p transmissão sexual ((Argentina, Chile, Franç
ça, Itália, No
ova Zelândia
a e os
Estad
dos Unidos) (2).
O virus Zika
Z
é um fflavivírus, vírus
v
de RNA de fita ssimples e se
entido
positivo de impo
ortância epidemiológica e neurológ
gica. A maioria deles i nfecta o sis
stema
nervo
oso causand
do graves danos
d
à sua
a função. A capacidade
e de algunss destes vírus de
infecttar e replicar-se em neu
urônios é cha
amada neuro
otropismo, determinada
d
por fatores virais
e celulares, com
mo por exem
mplo, mutaçõ
ões no gene
e da glicopro
oteína do en
nvelope vira
al (3).
Além de fatores virais,
v
a neu
urovirulência
a causada po
or flavivírus pode estar rrelacionada com
c
o
tipo d
de resposta imune que o indivíduo g
gera contra a infecção local e sistêm icamente.
Para prom
mover a rem
moção de vírus,
v
monócitos e linfó
ócitos entram no
parên
nquima cere
ebral, atacam as célula
as infectada
as, e liberam
m mediadorres solúveis
s, que
estim
mulam e pro
omovem a resposta imu
une local de
e ativação da microglia,, astrócitos, e do
nfectados podem
endottélio vascular cerebral.. Além dissso, os neurônios danificados ou in
p
expre
essar e liberrar alguns destes media
adores também (3). Esta
a resposta é variada, mesmo
m
para um mesmo agente etiológico.
aneira, esta
ariam ocorrrendo manifestações n
neurológicas com
Desta ma
histórico de inffecção virall prévia co
om alta prrobabilidade disto esta
ar relaciona
ado à
disseminação do vírus Zika. Estas maniifestações sã
ão variadas e não some
ente restrita
as aos
casos
s de microce
efalia, detecttadas pelo siistema de viigilância epid
demiológico brasileiro. Abaixo
A
temo
os dois exem
mplos na forma de estud
dos de caso
o publicados em periódiccos internac
cionais
que demonstram
m os tipos de manifesttação neuro
ológica que podem aco
ometer indiv
víduos
adulttos.
Um dos es
studos de ca
aso mostra um
u homem de
d 81 anos, admitido em
m uma
unida
ade de terapia intensiva (UTI) 10 dias depois
s de ter participado de
e um cruzeiro de
quatrro semanas na área de Nova Caled
dônia, Vanua
atu, Ilhas Salomão e N
Nova Zelândiia. No
exam
me médico ele
e estava fe
ebril (39,1 ° C) e em coma, com hemiplegia
h
d
do lado esqu
uerdo,
pares
sia do mem
mbro superio
or direito, u
uma respostta normal aos
a
reflexoss dos tendõ
ões. A
resso
onância mag
gnética (MR
RI) do céreb
bro foi sugestiva de meningoence
m
efalite. Todos os
ensaiios de infecç
ção foram ne
egativos, ex
xceto para um resultado positivo pa ra Zika no ensaio
e
de RT
T-PCR do fluido cérebro--espinhal (4)).
Outro estu
udo mostra,, no inicio de
e 2016, uma adolescen te de 15 an
nos de
idade
e com uma história
h
únic
ca de um cissto ovariano internada em
e Pointe-à--Pitre, Guada
alupe,
com hemiparesia
a esquerda. Sete
S
dias an
ntes, ela tinh
ha ido à Eme
ergência com
m dor esquerrda do
braço
o, dores de cabeça fronttais, e hiperremia conjun
ntival, mas sem
s
febre, ssinais de irritação
meníngea, ou déficits sensoriais ou moto
ores. No dia da internaçã
ão ela desen
nvolveu dor aguda
a
parte
e inferior da
as costas, pa
arestesia no
o lado esquerdo de seu
u corpo e frraqueza no braço
esque
erdo. Na admissão, ela teve ligeira fraqueza do
o lado esque
erdo e dor p
proximal do braço
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esque
erdo e perna
a, agravada em movime
ento, mas se
em febre ou sinais de me
eningismo. No
N dia
2, ela desenvollveu disúria
a e retençã
ão urinária precisando de cateterrismo, mas sem
frequ
uência urinárria alterada ou urgência
a. A hemipa
aresia do lad
do esquerdo
o e dor pioraram.
Foram
m detectada
as concentra
ações elevad
das de vírus Zika no RT
T-PCR do so
oro, urina e fluido
cereb
brospinal no segundo dia
a da sua adm
missão (nove
e dias após o início dos ssintomas) (5
5).
Segundo a WHO, caso
os de microcefalia e outtras malform
mações fetais têm
sido rrelatados no
o Brasil (944
4 casos), Cab
bo Verde (do
ois casos), Colômbia
C
(32
2 casos), Polinésia
Franc
cesa (oito casos),
c
Marttinica (um ccaso) e Pan
namá (um caso). Dois casos adic
cionais
relacionados com
m a estada no
n Brasil forram detectados nos Estados Unidoss e Eslovénia (2).
No co
ontexto da circulação
c
do
o vírus Zika
a, 13 países ou território
os têm relattado um aum
mento
na in
ncidência da
a síndrome de Guillain
n-Barré (GB
BS) e/ou a confirmação
o laboratoriial de
infecç
ção por vírus
s Zika entre os casos de
e GBS.
A estruturra conceituall da decisão sobre a emergência de Saúde Pública de
importância internacional é baseada em
m fatores pa
ara avaliaçã
ão de nexo de causalidade e
inferê
ência causa
al em epid
demiologia, como apo
ontado por Paixão e cols., 201
16: a
temp
poralidade (c
causa precede o efeito)), plausibilid
dade biológica dos meccanismos causais,
consistência (me
esma associa
ação enconttrada em differentes estu
udos e popu
ulações), forrça de
assoc
ciação (medida pela rela
ação risco, ra
azão da taxa
a, ou odds ratio em estu
udos de coorte ou
estud
dos de caso-controle), exclusão
e
da s explicaçõe
es alternativ
vas, relação dose-resposta, a
cessa
ação (remov
vendo a sup
posta causa
a reverte o efeito), e analogia
a
com
m causa e efeito
relacionamentos em outras doenças.
d
A te
emporalidad
de é a única condição ne
ecessária (6).
Entre outu
ubro de 201 3 e abril de 2014, a Polinésia Franccesa apresen
ntou o
maior surto de vírus
v
Zika já descrito. D
Durante o me
esmo períod
do, um aume
ento da sínd
drome
de G
Guillain-Barré
é foi relatad
do, sugerind
do uma po
ossível assoc
ciação entre
e o vírus Zika
Z
e
síndrome de Guilllain-Barré. Desta
D
forma , tem-se tan
nto a condiçã
ão de tempo
oralidade ate
endida
e a rrevista Lance
et publicou um estudo de caso-con
ntrole com dados
d
deste surto, atrib
buindo
força de associaç
ção à tempo
oralidade (7
7) e à plausibilidade bio
ológica da attuação do agente
a
etioló
ógico neurotrófico.
Estatística
as do país esstimam que 11,5% (32.000) da pop
pulação utiliz
zaram
as in
nstalações de
d saúde co
om sintomass relacionad
dos à Zika. Um total d
de 383 casos foi
confirrmado sorologicamente; a idade m édia desses pacientes era
e 28 anos.. Durante o surto
Zika na Polinésia Francesa, um
u aumento
o anormal do
o número de
e complicaçõ
ões neurológicas e
autoimunes foi identificado.
i
Entre os p
pacientes qu
ue visitaram instalaçõess de cuidados de
saúde
e com sintom
mas relacion
nados à Zika
a, 2,3 a cada
a 1000 teve complicaçõ
ões neurológicas e
1,3 p
por 1000 (42
2 casos) foi diagnosticad
do com a sín
ndrome de Guillain-Barr
G
ré. Entre os casos
de G
GBS, 88% relataram
r
uma síndrom
me viral até
é 23 dias antes
a
do iníício da sínd
drome
neuro
ológica.
Apenas um
m caso foi cconfirmado durante a infecção por RT-PCR e vários
v
outro
os casos forram encontrados imun
noglobulina G-positivos contra Zika
a após os sinais
neuro
ológicos. Qu
uinze casos necessitaram
m de cuidad
dos intensiv
vos, e nove necessitara
am de
ventilação mecân
nica; no enta
anto, não ho
ouve óbito (7
7,8).
A GBS é uma
u
poliradi culoneuropa
atia aguda im
mune, que o
ocorre geralm
mente
após infecções virais
v
e bacterianas seccundárias. A função motora é gerralmente afe
etada,
come
eçando dista
almente e progredindo
p
proximalmente sobre até um pe
eríodo de quatro
q
sema
anas. Os pa
acientes têm
m fraqueza generalizad
da, arreflex
xia, e um g
grau variáv
vel de
distúrbios e envo
olvimento de nervos cra
anianos sen
nsoriais. O risco de GBS
S aumenta com
c
a
idade
e e os home
ens são mais comumen
nte afetados
s do que as
s mulheres. A Associação de
Neuro
ologia do Estado
E
do Rio
R
de Jane
eiro alerta para
p
a nece
essidade de
e um diagnóstico
cuida
adoso desta
a síndrome
e, pois ela
a existe co
omo vários subtipos diferentes, com
carac
cterísticas clíínicas e apre
esentações n
neurológicas distintas (9).
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No Brasil, segundo um
m Boletim Epidemiológic
co da Secrettaria de Vigilância
em S
Saúde (SVS)), 22 Unidad
des da Federração já con
nfirmaram laboratorialme
ente a autoctonia
da Fe
ebre pelo vírrus Zika, ou seja, ela essta ocorrend
do naturalme
ente nestes locais desde
e abril
de 20
015. Existem
m também três óbitos re
econhecidos pelo vírus, um na regiã
ão Norte e outros
o
dois n
na região No
ordeste (10).
No entantto, ainda fallta a conexã
ão entre os dois aspecto
tos, para alé
ém do
nexo de causalidade epidem
miológico, e
entre a Feb
bre pelo vírus Zika e a
as manifesttações
neuro
ológicas aqu
ui já descrittas. Mais um
ma vez noss
so país da mostra de ssua seriedad
de na
vigilâ
ância epidem
miológica. Desde dezem
mbro de 201
15 existe o “Protocolo de Vigilância dos
Casos
s de Maniifestações Neurológicas
N
s com His
stórico de Infecção V
Viral Prévia””, do
Depa
artamento de
e Vigilância das
d Doençass Transmissív
veis (da SVS
S), que delin
neia as ações
s para
a ide
entificação da relação en
ntre os doiss aspectos baseado
b
no monitorame
ento por unidades
sentinelas, referrências em neurologia,, com boa articulação
o epidemiol ógica. Caso
os de
ngoencefalite
e, mielite, pa
aralisias flácidas agudas, encefalomiielite dissem
minada
enceffalite, menin
aguda ou GBS que tenham
m registro de infecção
o viral até 60 dias p
prévio ao quadro
neuro
ológico são suspeitos
s
e devem passsar por confirmação por RT-PCR de infecção de Febre
por v
vírus do Zik
ka, Dengue ou Febre C
Chikungunya
a. O Programa Naciona
al de Contro
ole da
Deng
gue centraliza a coleta de
estas inform
mações.
Desta form
ma, o prob lema trazido pela infec
cção pelo v írus Zika é,, pelo
expos
sto, muito maior
m
do qu
ue mais um agente etio
ológico a ca
avalgar mossquitos do gênero
g
Aedes aqui no Brrasil. Temos aparenteme
ente várias complicações
c
s decorrente
es da sua inffecção
que passaram despercebida
d
as durante o século XX
X e que ag
gora, com ssua disseminação
mund
dial e enconttrando sistem
mas de vigil ância epidem
miológica ma
ais estrutura
ada, passam
m a ter
a dev
vida atenção
o médica e científica. Ex
xistem complicações ne
eurológicas sseveras, incluindo
e os esforços da
quadros doloroso
os. Sem um
ma solução clara no ho
orizonte. Esp
peramos que
ciênc
cia prevaleça
am.
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