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Procedimentos preliminares a serem adotados para a vigilância dos casos de microcefalia
O Estudo Colaborativo Latino-Americano de Malformações Congênitas (ECLAMC) – Manual Operacional,
edição de 2009, define microcefalia como a medida da circunferência occipital-frontal (COF) abaixo de 3 desviospadrões nas curvas de distribuição apropriadas para a idade e sexo

(1, 2).

Entretanto, com o objetivo de aumentar a

sensibilidade com foco na detecção de casos, utiliza-se, como critério de corte, a medida do COF abaixo do
percentil 3 ou abaixo do escore Z-2, avaliados através das curvas de Fenton, de 2013

(3, 4)

ou, para recém-nascidos

a termo, da OMS, de 2006 (5, 6).
Na Nota Técnica do Ministério da Saúde

(7)

foi estipulado que um perímetro cefálico aferido ao nascimento

(PC) menor ou igual a 33 cm já indica a suspeita de microcefalia em recém-nascidos a termo (RNT, ou seja, idade
gestacional de 37 a 42 semanas), e, para os recém-nascidos menores que 37 semanas de gestação (RNPT), menor
ou igual ao percentil 3 (ou dois desvios-padrões abaixo da média), utilizando as curvas de Fenton, de 2013.
Ao se observar as curvas de Fenton, de 2013

(3, 4),

verifica-se que para os RNT com 37 semanas de

gestação o PC de 33 cm situa-se próximo ao percentil 50 para meninas e meninos e, com 40 semanas de gestação,
próximo ao percentil 10 para meninas e meninos. Portanto, a definição baseada apenas no PC de 33 cm em RNT
(independente de ter 37, 38, 39 ou 40 semanas) aumenta muito o número de crianças para as quais estaria
indicada a realização de tomografia de crânio e encaminhamento para serviços de referência, além da necessidade
do registro no formulário de Registro de Eventos de Saúde Pública referente às microcefalias (RESP – Microcefalias
no endereço www.resp.saude.gov.br).
A sugestão da Sociedade de Pediatria de São Paulo, para manter uma sensibilidade elevada, mas
diminuindo o número de falsas suspeitas, é de utilizar a mesma definição para RNT e RNPT, de acordo com a idade
gestacional e o sexo, utilizando-se como ponto de corte o percentil 3 ou escore Z-2, na curva de Fenton de 2013

(3,

4).
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