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Introdução e objetivos: A atual epidemia de Zika Vírus vem aumentando o
número de crianças com microcefalia. Contudo, o impacto desta condição no
desenvolvimento motor é ainda desconhecido. A compreensão referente ao
seguimento desse desenvolvimento pode conduzir a um cuidado mais
eficiente e direcionado as necessidades desta população. Objetivo: Avaliar o
desenvolvimento motor de crianças com microcefalia expostas ao zika vírus.

Métodos: O presente estudo foi descritivo e transversal. A avaliação motora
foi realizada através da Alberta Infant Motor Scale (AIMS) em lactentes nos
períodos de 1 a 3 meses e/ou de 3 a 4 meses expostas a zika vírus com
microcefalia,. A análise foi descritiva, através de freqüências absolutas.
Foram excluídas crianças com mais de 4 meses de vida, ou com
Artrogripose, Hidrocefalia e com doenças genéticas não decorrentes da
exposição ao Zika Vírus. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa do Instituto Fernandes Figueira - FIOCRUZ.

Resultado: Participaram do estudo 14 crianças, sendo 1 examinada em 2
momentos e outra em 3, totalizando 17 avaliações. Das 9 avaliações dos,
lactentes de 1 a 3 meses, somente 22,2% da amostra (n=2) pontuaram
abaixo das curvas percentis (p) da AIMS, e a maior parte da amostra
pontuou nos percentis (p5%=4, p10%=2, p25%=1). Já as avaliações
realizadas aos 3 a 4 meses (n=8), 62,5% da amostra (n=5) pontuaram
abaixo das curvas dos percentis da AIMS, sendo possível identificar um
importante atraso motor nesta amostra de crianças mais velhas. Os
resultados apontaram que o atraso motor fica mais evidente com o aumento
da idade cronológica, nas crianças com microcefalia.

Discussão e conclusão: Apesar das limitações da AIMS, a maior parte das
crianças menores ficou dentro dos limites dos percentis. Nesta fase o
instrumento observa posturas. A principal alteração neste período é o tônus
que parece não ser captada na avaliação. Com o crescimento, os primeiros



marcos motores esperados não aparecem, evidenciando o atraso motor já
esperado. AIMS parece não detectar atraso na amostra em menor de 3
meses. O acompanhamento se faz importante para descrição de
desenvolvimento desta população.
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