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RESULTADOS

INTRODUÇÃO
Mayaro Vírus (MAYV):
1
• Principal vírus artritogênico da América do Sul - norte e a
2
3
centro-oeste Brasil , principalmente durante períodos de chuva ,
• Transmissão: Aedes aegypti e Ae. albopictus - assim como o
2
CHIKV
• Principal vírus artritogênico da América do Sul1,
– Febre, dor de cabeça, exantema, mal-estar, mialgia, artralgia de
grandes articulações e algumas vezes, artrite, que é similar à
provocada pelo CHIKV e que pode ser debilitante,
• Diagnóstico diferencial: CHIKV
– compartilhamento de pontos antigênicos → reação cruzada2,4

PALAVRAS-CHAVE
Chikungunya vírus, infecções por arbovírus, gestação de alto risco

OBJETIVOS
Objetivo Geral: Determinar a soroprevalência da infecção pelo MAYV
em gestantes de alto risco da Coorte Zika Jundiaí, que apresentaram
resultados sorológicos positivos para CHIKV (IgM e/ou IgG) em soro
ou plasma durante o momento do parto.
Objetivos Secundários
1. Analisar as manifestações e as repercussões clínicas da infecção
por MAYV durante o pré-natal das gestantes de alto risco da Coorte
Zika Jundiaí;
2. Examinar as possíveis intercorrências gestacionais e obstétricas
entre as gestantes MAYV soropositivas;
3. Verificar a idade do desaparecimento dos títulos de IgG anti-MAYV
nas crianças filhos de mães soropositivas para a arbovirose,
4. Examinar as possíveis alterações no recém-nascido cuja progenitora
foi exposta ao MAYV.

MÉTODOS
1. Recorte da tese de Doutorado de pesquisa intitulada “Inquérito
soroepidemiológico e fatores de risco associados à infecção por
CHIKV em gestantes” → determinação das gestantes
Soropositivas para IgG e/ou anti-CHIV
Coorte Jundiaí Zika Vírus Gestantes de Alto Risco (N = 788)
CHIKV + (N = 24)

G1 - IgM + e IgG + no
parto
● 23 anos,
● sem comorbidades
clínicas,
● Mialgia dorsal, artralgia
na mão, cefaléia,
fraqueza nos membros
inferiores e dificuldade de
deambulação durante o
3ºtrimestre de gestação,
● Parto 37ª semana de
gestação,
● Recém nascido:
○ 3.280 gramas,
○ 48 cm de
comprimento,
○ perímetro cefálico de
31 cm,
○ Apgar de 9 no minuto
5,
○ Saudável,
○ Estatura adequada
para idade, peso
adequado para idade
e eutrófico

Clínica típica de arbovirose =
MAYV poderia ser uma
possibilidade ⇒ Entretanto,
PRNT e Imunofluorescência
+ para CHIKV
2 casos positivos (8,7%), IC
95%: [1,1% - 31,4%]

Caracterização:
● Comorbidades Maternas,
● Intercorrências e sintomas gestacionais,
● Características gerais do RN,

G2 IgM + no parto
● sem comorbidades
clínicas,
● 8ª semana de gestação:
febre (37,4º por 7 dias),
exantema em face, MMII
e colo com duração de 4
dias, mialgia, edema
articular, artralgia,
prurido, cefaleia,
hipertrofia ganglionar e
dificuldade de
movimentação (por 7
dias) → Zika vírus
através do método PCR
que foi positivo.
● 40ª semana de gestação
→ sorologia para Zika
vírus negativa, CHIKV e
MAYV foram positivas
para anti-IgM.
● Recém nascido
○ 4.205 gramas,
○ 52 cm de comprimento,
○ Perímetro cefálico de
37 cm,
○ Saudável,
○ Apgar de 5 minutos 9,
○ Peso elevado para
idade, estatura
adequada para idade e
risco de sobrepeso ao
nascimento
Possível reação cruzada
CHIKV e MAYV

CONCLUSÕES

CHIKV - (N = 762)

Gestantes MAY +

Gestantes MAY + (N = 2)

CHIKV + (N = 24)

✔ A possibilidade de reação cruzada entre os patógenos CHIKV e
MAYV no ensaio ELISA é alta devido elevada sensibilidade e
especificidade do Kit;
✔ Devido a prevalência de MAYV na América Latina, a testagem
específica se faz de grande importância no reconhecimento e
intervenção da arbovirose.
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