
Relato de Caso: Artrogripose e outras Mal Formações em 
Recém Nascido de Mãe com Suspeita de Contaminação pelo 

Zika Vírus. 

 

Roberta P. Gava1; Luiza N. Machado1; Luiz José de Souza2 

1
Internas da Faculdade de Medicina de Campos-RJ (FMC) Email: rpgava@yahoo.com.br. 

2
Professor da FMC e Diretor do CRDI. Email: luizjosedes@gmail.com 

 

 

A artrogripose é uma síndrome caracterizada por contraturas articulares 
presentes ao nascimento, podendo apresentar-se isoladamente ou associadas 
a outras anomalias congênitas. Tem etiologia desconhecida e tem sido relatado 
associações com infecções virais maternas, como o Zika Vírus (ZIKV). 
W.S.C.G, 24a, G3P2A0, apresentou, no 1º trimestre, sintomas compatíveis 
com a contaminação pelo ZIKV, como exantemas difusos, febre baixa e 
prurido. Com 34sem, realizou US, que revelou feto pélvico e hidrocefalia. 
Sorologias negativas no pré-natal. Com 38sem foi realizado cesareana. Recém 
nascido com peso 2.560g; estatura 42cm; perímetro cefálico 34cm. Internação 
em UTI, onde ficou por 4m e 15d, com a seguinte lista de problemas: 
malformação em MMII; artrogripose MMII; hipertrofia gengival; proeminência 
óssea em região occipital; asfixia perinatal; distúrbio de perfusão; hidrocefalia; 
sepse; pneumonia; infecção do trato urinário; hiperpalsia adrenal congênita; 
anemia; convulsão; hipertensão. Foi submetida ao teste do pezinho, sugerindo 
hiperplasia adrenal, com posterior confirmação, com dosagem sérica de 17-
hidroxiprogesterona 266,7ng/dL; ECO com forame oval patente; US 
transfontanela, com córtex cerebral mal definido, acentuada dilatação dos 
ventrículos laterais, hidrocefalia acentuada; TC de crânio: acentuada 
hidrocefalia tetraventricular com acentuada compressão sobre o parênquima 
dos hemisférios cerebrais; Rx de coxas com encurtamento do fêmur. Com 21d 
de vida foi submetida à derivação ventrículo peritoneal. Foi realizado RT-PCR 
(transcrição reversa seguida da reação em cadeia pela polimerase em tempo 
real) do sangue da mãe, que não detectou o ZIKV, fechando o caso com 
diagnóstico clínico epidemiológico da arbovirose e caracterizando a relação da 
artrogripose com a infecção pelo ZIKV. O bebê teve alta hospitalar para 
acompanhamento ambulatorial com equipe multidisciplinar. 
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