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A incidência anual de acidentes vasculares isquémicos
em crianças situa-se entre 0,6-7,9 por 100 000 crianças.1-3 Pelo menos um terço dos casos estão associados a
infeção por vírus varicela zoster nos 12 meses precedentes.4,5 Os mecanismos subjacentes a esta arteriopatia
permanecem desconhecidos.4
O caso reportado refere-se a uma criança de 5 anos,
sexo feminino, com história de varicela cinco meses
antes. Recorreu ao serviço de urgência por dois episódios de movimentos clónicos do membro inferior
direito, seguidos de défice de força muscular, com
duração inferior a cinco minutos. No serviço de urgência foi observado um episódio de hemiparésia direita
autolimitado, com cerca de 15 minutos de duração. A
avaliação etiológica incluiu ressonância magnética (RM)
cerebral, que evidenciou áreas de edema citotóxico
na vertente póstero-superior do globo pálido externo,
região mediana do núcleo caudado e dois pequenos
focos corticais no lóbulo parietal superior e circunvolução frontal média do hemisfério cerebral esquerdo (Figs.
1 e 2), traduzindo lesões isquémicas recentes em territórios da artéria cerebral média esquerda. Na angio-RM
não foram identificadas irregularidades dos calibres dos
vasos arteriais, nem sinais de interrupção de fluxo ou de
pobreza vascular. A análise do líquido cefalorraquidiano
mostrou 14 células/µL, verificando-se reação em cadeia
da polimerase positiva para ácido desoxirribonucleico
de vírus varicela zoster. Iniciou tratamento com ácido
acetilsalicílico, apresentando uma boa evolução clínica,
neste momento com 12 meses de seguimento sem
recorrência da sintomatologia.
Presumivelmente, os episódios apresentados foram
desencadeados pela lesão das áreas com reconhecida
função no controlo do movimento, em contexto de
arteriopatia pelo vírus varicela zoster. Esta pode ocorrer
semanas a meses após a varicela, podendo-se manifestar por eventos de natureza isquémica que podem
ser definitivos ou transitórios.4 No caso apresentado,
a vasculopatia ficou circunscrita a ramos perfurantes e
distais da artéria cerebral média esquerda e, tal como
se verifica em 30% dos casos, não se identificaram alterações no estudo angiográfico por RM.6 Tendo em conta

a evolução clínica, não foi iniciado tratamento com aciclovir. No entanto, apesar de serem escassos os estudos
controlados sobre a melhor estratégia de tratamento,
são cada vez mais os que demonstram um benefício da
sua utilização, pelo que este deverá ser considerado.5
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Figura 1. Difusão: B1000 (esquerda) e mapa de coeficientes
aparentes de difusão (ADC) (direita) revelam áreas de edema
citotóxico no globo pálido externo (em cima) e no córtex do lóbulo
parietal superior (em baixo) do hemisfério cerebral esquerdo.
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• O vírus varicela zoster pode ser responsável por eventos isquémicos em idade pediátrica.
• A arteriopatia por este vírus pode-se manifestar semanas a
meses após a varicela.
• Em 30% dos casos de arteriopatia por este vírus podem não ser
evidentes alterações nos estudos angiográficos.
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