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INTRODUÇÃQ 

Com as primeiras observaçoes de Gregg, em 1941, os es 
tudos das malformações congenitas foram desviados para o campo_ 
da virologia, uma vez que o autor associou catarata congenita _ 
com infecção materna por rubéola (6 ). 

Wesselhoef mostrou que a incidência de rubéola na gestação das 

maes de crianças com catarata congenita e outros vícios de de - 

senvolvimento é de 80% (9 ). 
Atualmente admite-se que a Sindrome da Rubéola Congenita (SBC) 

e uma enfermidade contagiosa que afeta muitos sistemas orgâni - 

cos, e, por regra geral, um longo periodo pós natal de infecção 
ativa com eliminação do virus (8 ). - 

O virus da rubéola_caracteriza-se por ser de tamanho pequeno, -
o 

esférico, do tipo RNA, com diâmetro médio de 550 a 600 A. Multi 
plica-se com produçao de efeitos citopáticos, na forma de-brotos 
à partir das membranas marginal e intra-citoplasmáticas (3 ). 

A embriopatia rubeólica é devida segundo parece, a inibição de 

mitoses celulares produzidas pelo virus, fenômeno que se pode _ 
observar em determinados cultivos celulares. Esta inibição do 

crescimento se manifesta por malformaçoes (2 ). 

A infecçao transplacentária do feto ocorre como consequencia da 
infec ao materna sendo ue oderá ser ou nao clinicamente evi- › Cl P 

dente geralmente no IQ trimestre da gestação ( 3,8 ). 

O risco de dano fetal na rubéola materna no IQ trimestre da ges 
fu 

taçao é da ordem de 35% ao primeiro mês, 25% no segundo mês, _ 
10% no terceiro mês e 4% no quarto mes. Contudo, mesmo os estu- 

dos prospectivos tem variado consideravelmente em seus resulta~
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fv 

dos, com cifras que vao desde 2,3% a 80%. Segundo Cooper e Krug 
man (2 ), a probabilidade de ocorrer embriopatia em fetos de _
~ maes que adquiriram rubéola no IQ trimestre da gravidez, é supg 

no rior a 50%. Estas variaçoes nao se devem à cepas virais de patg 
genicidade diferentes mas ao pequeno número de casos observados 

na 
e à diferença quanto aos métodos de investigaçao (9 ). 

Dos recém-nascidos portadores de SBC eliminaram o virus durante 
o 19 mês 60%, depois de 5 a 7 meses 30%, dos 10 aos 13 meses 7% 
e aos 3 anos já nao eliminaram o virus (2 ). 
Segundo Gary, John (ll) e Nelson (8 ), a eliminação do virus _ 
persiste até um período de 12 a 18 meses após o nascimento, con 

. Í › z vertendo a criança em uma fonte de contagio para crianças e Q - 

dultos nao imunes. 
A imunidade transplacentária é eficaz durante os primeiros 5 ou 
6 meses de vida (8 ). 
A necrópsia de recém-nascidos vítimas de infecção materna tem _ 
demonstrado grande variedade de defeitos embrionários relaciona 
dos à parada do desenvolvimento das 3 camadas germinativas ( 3) 

RELATO DO CASO 

M. P. M., masculino, 5 meses, branco, brasileiro, Paulo Lg 
pes, admitido no HIEGR (Hospital Infantil Edith Gama Ramos) em 
14.03.77 com desproporção cranio/face fontanela anterior normo 7 _. 

tensa e aberta 2 x 3 cm, opacificaçao do cristalino e microftal 
mia à direita, nistagmo principalmente lateral, aohatamento de 
base do nariz, palato em ogiva, amígdalas hiperemiadas e hiper- 
trofiadas, poliadenopatia generalizada, hipodesenvolvimento pon 

rw no f 

do estatural, nao sustentaçao da cabeça, dermatite infectada e
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disseminada, vomitos frequentes. Parto domiciliar com icterícia 
neo-natal. O hemograma mostrou um hematócrito de 38% e pequena_ 
iinfoúitose. Prøteínas totais de 3,88g$ (albumina = 2,52 g% e 

globulinas = 1,36 g% H- A/G = 1,8). Sorologia para Lues nega- 
tiva. Reação de hemaglutinaçao para Rubéola positiva num título 
de 7.500 U. Contagem de plaquetas de 400.006. Raio X de tórax _ 
em F.A. mostrou sinais de traqueobronquite. Raio X de cranio su 

no geriu microcefalia. Raio X de ossos longos sem alteraçoes. Seri 
ografia esôfago-gastro-duodenal mostrou presença de refluxo gas 

. vw tro-esofageano. EEG sem alteraçoes. Realizados exames especial; 
zados: l. Oftalmológico que diagnosticou catarata congenita à _ 
direita, meios transparentes normais à esquerda; 2. Cardiologi- 
co que revelou bulhas cardíacas normorritmicas e normofonéticas. 

3. Neuro pediátrico onde constatou-se desproporção cranio-faci- 
al com provável microcefalia ( PC=38, AP=2l e BA=23 cm), micro- 
ftalmia e opacificaçao congenita do cristalino à direita. A ati 
tude prevalente ' em flexão. Imaturidade psicomotora, sem sina- 
is de lateralizaçao. O nível sensorio-motor provável é de 19 tri 
mestre de vida. O estudo do desenvolvimento realizado pela esca 
la de Gesell demonstrou: conduta motora de 12 semanas, conduta_ 
adaptativa de 12 semanas, conduta de linguagem de 8 semanas e, 

conduta pessoal social de 12 semanas. 

coNs1DERAçõEs Gaaàls 

Os fatos que nos levaram a estudar o presente caso fo- 

ram certas manifestaçces, que observamos em nosso paciente tais_ 
como: opacificaçao do cristalino, microftalmia, microcefalia, pa 
lato em ogiva, não sustentação da cabeça, retardo do desenvolvi- 
mento neuro-psico-motor e hipodesenvolvimento pondo-estatural.



- 5 _ 

Afim de elucidar certas duvidas, consultamos a literatura e a com 
p‹'šLI"a.fl1OS CO111 O 08.80.

_ 

Varia muito a intensidade com que estao afetados os recem-nasci - 

dos. Nos primeiros dias o processo patológico pode ser mais gra - 

ve, ocorrendo trombocitopenia, anemia, hepatite, pneumonites, en- 
cefalites, rinites, otite média, I.C.C., diarréia (8 ). No cera - 

ção as anormalidades sao frequentes (8 ) tais como P.C.A. e Este- 
nose da pulmonar. Edson ( 9) relata casos com Tetralogia de Fallot 

no Segundo Edwin ( 3), uma das manifestaçoes mais marcantes é a pur- 
pura trombocitopenica que desaparece imediatamente após o nasci - 

mento. Fato este que nao foi permitido comprovar na anamnese de _ 
nosso caso. 

lformaçoes do aparelho gastrointestinal (atresia de esôfago 
principalmente) também sao referidas (.3). Em nosso caso foi cone 
tatado refluxo gastro esofageano. 
Azevedo (].) relata em sua casuisticafl l. nistagmo em 2. ca- \f| C) Eça 

Í
. 

tarata e microcefalia em 100%; 3. púrpura trombocitopenica em 50% 
e 4. alteraçoes ósseas em 25%. Os ítens 1. e 2. foram observados_ 
em nosso paciente. 
As alterações do S.N.C. sao graves podendo estar mascaradas nas_ 
crianças gravemente enfermas, porém se pressume lesão pela fonta- 
nela tensa e hipotonia muscular generalizada (5 ). Apesar do EEG 
realizado no paciente nao mostrar alterações, observamos ao exame 
fisico hipotonia muscular generalizada. 
Alteração nervosa franca pode se manifestar mais tardiamente na _ 
infância (8 ). 

As alteraçoes ósseas sao de natureza trabecular atingindo as meta 
fises distais do femur e proximais da tíbia. Consistem de peque - 

nas áreas lineares de hipertransparëncia com densidade aumentada 

(5 ). Sao frequentes a desmineralizaçao da abóboda craniana e su-
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turas proeminentes (8 ). Aos 2 meses e, mais tardiamente aos 3 me 
ses o aspecto dos ossos longos é de completa recuperação radioló- 

gica, fato ainda nao completamente explicado (5 ). Tais altera - 

çoes também nao foram observadas no nosso paciente (atualmente de 

idade igual a 5 meses). 
O diagnóstico da SRC se fará quando a mae tenha tido uma rubéola_ 
durante os primeiros meses do desenvolvimento fetal ou quando te- 

nha se exposto à mesma e exista um ou mais critérios ( 2, 4 , 8, 

9, ll) abaixo:
Z 

Critérios diagnósticos mais frequentes ng.SRO: 
- deficit ponderal ao nascer 
- catarata 
- surdez 
- cardiopatia congenita 
- retardo psico motor 
- microcefalia 

Cooper e Krugman acrescentam ainda: 
- retinopatia, púrpura trombocitopenica, hepatoesplenomegalia, 

rarefeçao radiolõgioa das metáfises ósseas, fontanela anterior ¿ 
aberta. ~ 

Critérios diagnósticos menos frequentes na SBC: 
- microftalmia 
- lesoes retinianas 
- pé equinovaro 
- hipospadia 
- debilidade muscular generalizada 
- diplegia cerebral 

- fenda palatina e anomalias dentárias 

Observamos que a literatura nos mostra outras anomalias mais ra-

-

�
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ras: ictericia, glaucoma, opacidade corneal, hepatite, poliadeng 
patia generalizada, anemia hipoplásica, pleocitose (líquor), e _ 
tetraparesia espástica. Observamos em nosso paciente icterícia e 

poliadenopatia generalizada. 
Em nosso caso, a anamnese materna nao conseguiu evidenciar a vi- 
rose no período gestacional. Porquanto há na literatura casos em 
que a infecçao é subclinica, com o mesmo poder patogênico, atin- 
gindo segundo Guenter e Estela ('7) a proporção de 2 casos inapa 
rentes para um caso com manifestaçoes clinicas evidentes. Os mo~ 
tivos que levaram o paciente a ser internado nao foram prõpriameg 
te as manifestações rubeólicas, mas sim dermatite infectada disse 
minada. Fomos levados a pensar em SRC por observarmos ao exame _ 
fisico: catarata, microftalmia, miorocefalia, hipodesenvolvimen- 
to, retardo psicomotor. Confirmados posteriormente por exame es- 
pecializado. No confronto com a literatura, outros dados que nos 
levaram à reafirmar o diagnostico foram: icterícia neo-natal, hi 
potonia muscular generalizada (nao sustentação da cabeça), poli- 
adenopatia generalizada, nistagmo principalmente horizontal e rg 
ação de hemaglutinaçao positiva para rubéola num título de 7.500 
unidades. Não encontramos citaçao (na literatura pesquizada) de_ 
alterações tais como: palato em ogiva e achatamento de base do _ 
nariz (presentes no paciente). 
O diagnóstico definitivo só é feito mediante laboratório (2 , 3 

1o, 11) z s 

-l. demonstração de anticorpos anti~rubéola na fração 193 du - 

rante os primeiros dias e semanas do nascimento; 
-2. mediante o isolamento do virus no orofaringe, urina e LCR, 

ou algum tecido tomado por biopsia; 
-3. pela demonstração de um título de anticorpos frente à rubá 

ola, persistente por mais de 5 a 6 meses depois do nascimento.
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I Somente nos foi possível realizar 0 ítem -3. dando um titulo _ 
alto de 7.500 U. 

Segundo Hermann (10), nas crianças com menos de 6 meses decida 
|Ú IU ` 

de os anticorpos presentes sugerirao a infeoçao congenita, des 
de que tenham títulos altos. 
Frente a análise das manifestações clínicas e dos exames com - 

plementares concluímos ser o paciente portador de sequelas de 
uma infecção rubeólica no período gestacional.
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SUMMARY 

This paper was written to show the clinical manifes 
tations and laboratory exams of another case of congenital _ 
rubella syndrome, which was confronted with others in litera- 
ture. It was analysed a case which was admited at HIEGR (Hos- 
pital Infantil Edith Gama Ramos), a 5 months old male, who _ 
came in with microcephaly, congenital cataract and microphthal 
mus.at right, nistagmus and psychomotor and a development of 
retardation. Many investigations were made. The definitive _ 
diagnosys was gotten by the rubella hemagglutination inhibi - 

tion antibody test, which showed a high title like 7.500 U. 

RESUMO 

U trabalho realizado visa mostrar as manifestaçoes 
clínicas e laboratoriais de mais um caso da síndrome da rubég 
la congênita, confrontado com os já existentes na literatura. 
Foi compilado um caso internado no HIEGR (Hospital Infantil _ 
Edith Gama Ramos), com 5 meses de idade, apresentando microcg 
falia, catarata congenita e microftalmia à direita, nistagmo, 
e retardo no desenvolvimento neuropsicomotor. Foram realiza - 

dos vários exames complementares. O diagnóstico definitivo 
foi confirmado pela Reação de hemoaglutinaçao para rubéola, _ 
que revelou um título alto de 7.500 U.
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