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No último ano, houve uma crescente incidência de doenças exantemáticas 
associadas às arboviroses, sobretudo aquelas causadas pelos vírus da Zika, 
Dengue e Chikungunya. Apesar de autolimitadas, tais doenças podem resultar 
diversas complicações pós-infecciosas, a exemplo das afecções neurológicas, 
mais raras, conhecidas há cerca de 40 anos. Relatamos o caso de uma paciente 
de 30 anos, com quadro inicial de febre, mialgia, vômitos, cefaléia, hiperestesia 
em hemicorpo direito e poliartralgia, iniciado em 2 de Março de 2016. Persistindo 
com o quadro poliarticular, no 15º dia iniciou hemiparesia e hiperestesia difusa 
ascendente do membro inferior esquerdo, apresentando melhora parcial com 
Prednisona 60mg/dia e Gabapentina 1800mg/dia. Após sete dias, evoluiu com 
paraparesia, hipoestesia ascendente bilateral e retenção urinária, concomitante a 
neuralgia de Nervo Trigêmeo. Ressonância Nuclear Magnética (RNM) de encéfalo 
apresentava raros e diminutos focos de alteração de sinal localizados na 
substância branca hemisférica à direita, relacionados a gliose ou rarefação 
mielínica. RNM da coluna vertebral sem alterações. À punção lombar, Líquor sem 
alterações. ELISA IGM para Dengue foi indeterminado. Sorologias para 
Chikungunya, Epstein-barr, Citomegalovirus, HTLV 1 e 2, HIV e Treponema 
resultaram negativas. Sorologia para Zika não estava disponível no serviço.  
Realizou pulsoterapia com metil-prednisolona no final de Maio de 2016, com 
melhora da neuralgia e da artralgia, mas com persistência da retenção urinária e 
da paraparesia. Trata-se de um caso de mielopatia aguda pós-infecciosa 
ocasionado possivelmente pelo vírus Zika, complicado com neuralgia do trigêmeo, 
bexiga neurogênica e paraparesia irreversível. Inferimos ser este o vírus em 
questão devido a sintomatologia e à inconclusão da sorologia para Dengue, o que 
demonstra uma possível reação cruzada.  
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