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Introdução e objetivos: A microcefalia (do grego mikrós: pequeno,
kephalé: cabeça) é uma condição neurológica congênita ou adquirida nos
primeiros anos de vida, com diversos fatores etiológicos. Atualmente, o
Brasil enfrenta um surto de microcefalia causada por associação com o vírus
Zika. O objetivo deste trabalho é fornecer informações básicas e técnicas
sobre a atuação do fisioterapeuta na microcefalia, pelo risco de atraso no
desenvolvimento e deficiência intelectual dessas crianças.

Métodos: A Câmara Técnica de Fisioterapia Neurofuncional (CTFN) do
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de Santa Catarina
(CREFITO-10), realizou extenso estudo sobre o tema, com leitura de artigos,
pareceres e diretrizes. O trabalho foi desenvolvido durante os meses de abril
a junho de 2016.

Resultado: Confecção de folder explicativo e evento especialmente ligado
ao assunto, realizado em Florianópolis-SC, com abordagem epidemiológica e
atuação do fisioterapeuta nesse processo. O perímetro cefálico deve ser
avaliado colocando a fita métrica bem estendida sobre a protuberância
occipital, borda superior da aurícula e da sobrancelha. Quando esta medida
é realizada antes da primeira semana de vida, deve-se ter como parâmetro
32cm (abaixo desta medida, considera-se microcefalia. Após esse período,
deve ser realizado acompanhamento pelo gráfico de perímetro cefálico da
criança (acima de 2 desvios-padrão abaixo da média, considerando idade e
gênero).

Discussão e conclusão: A fisioterapia neurofuncional inclui: (1) Avaliação:
desenvolvimento motor normal, reflexos, reações, tônus e aplicação de
escalas padronizadas, como TIMP (Test of Infant Motor Performance) e
AIMS (Alberta Infant Motor Scale); (2) Estimulação: maximizar o potencial
de cada criança, promover um ambiente favorável ao desenvolvimento,
potencializar o papel dos pais e cuidadores, priorizar um modelo de atuação
multiprofissional e interdisciplinar, preferencialmente com profissionais
especialistas.
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