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RESUMO

Com a incidência de mal-formações congênitas por exposição ao Zika vírus no Brasil em 2015 tornou-se relevante deteminar se era necessário 
incluir o Ecocardiograma em neonatos com exposição vertical, confirmada ao vírus Zika. O objetivo foi avaliar cardiopatias congênitas em 
neonatos e lactentes com Exposição vertical, confirmada vírus Ao Zika. Trata-se de um estudo observacional prospectivo de alterações 
cardiológicas detectadas ao Ecocardiograma, realizado de Janeiro 2016 a janeiro 2017, em bebês com exposição confirmada ao Zika por PCR. O 
trabalho de campo foi executado no  Instituto Fernandes Figueira,um centro de referência para gestações de alto risco e doenças infecciosas em 
crianças no Rio de Janeiro, Brasil. Foram examinados pares de mãe-bebês com suspeita de infecção por vírus Zika  que durante a gravidez foram 
encaminhados, estando disponíveis soro, urina, ou amostras de líquido amniótico. O desfecho primário foi a presença de doenças cardíacas 
congênitas ao ecocardiograma. Forma incluídos 120 pacientes com média de 97 dias de idade de ambos os sexos. 48 pacientes apresentaram 
alterações ao Ecocardiograma: forame oval patente (FOP-72,9%, canal arterial patente (APC 12,5%), comunicação interventricular (CIV 4,2%), 
Comunicação Interatrial (CIA-6,2%), regurgitação fisiológica tricúspide (6,2%), estenose parcial de ramos pulmonares em um recém nato 
prematuro, hipertrofia de ventrículo Esquerdo em um paciente. Treze apresentaram alterações consideradas maiores, o que equivale a 10,8% o 
total de 120 patients. Foi maior a frequência de alterações cardiológicas MAIORES em pacientes prematuros e com mães com rash no 2º 
trimestre. Conclusões e Relevância: O Estudo mostrou Maior Frequencia de cardiopatias congênitas quando comparado com a população geral 
mas não houve nenhuma cardiopatia considerada grave sugerindo que não é necessário Incluir o Ecocardiograma neonatal ou fetal de urgencia 
nas gestantes com Infecção por  ZIKV ou nos conceptos com síndrome da congênita.
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