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Introdução e objetivos: Crianças com microcefalia por Zika vírus (MZV)
apresentam condições motoras que necessitam ser avaliadas. O diagnóstico
precoce de desvios do padrão típico de desenvolvimento, como proposto
pela escala Alberta Infant Motor Scale (AIMS) propicia inclusão em
programas específicos de intervenção e minimiza riscos de disfunções
irreversíveis. Objetivo: Caracterizar o perfil do desenvolvimento motor de
crianças com MZV assistidas pelo Núcleo de Tratamento e Estimulação
Precoce (NUTEP) em Fortaleza.

Métodos: Relato de série de casos para investigação da perfomance motora
de 31 crianças de 0 a 6 meses com diagnóstico de microcefalia secundária à
infecção materna pelo Zika vírus atendidas no NUTEP. A coleta de dados
desenvolveu-se entre os meses de abril a junho de 2016; e caracterizou-se
pela análise documental dos prontuários cedidos pela instituição. Foram
registrados dados gerais das mães e das crianças ao nascimento, e
analisadas as pontuações da AIMS nas 4 sub escalas (prono, supino,
sentado, em pé), o escore total (bruto) e o percentil atingidos na avaliação
inicial das crianças, no momento da admissão no serviço para tratamento. A
escala foi aplicada por uma fisioterapeuta do NUTEP.

Resultado: Os dados de 31 crianças, 21 meninos (67,7%) e 10 meninas
(32,3%) foram analisados: média de idade 3,87 meses (1 -7 meses, desvio
padrão (dp):1,54); de perímetro cefálico 30,14 cm (25-34cm, dp: 2,14), de
índice de Apgar 8,97 (dp: 0,41), escore AIMS 6,8 (1,59) e percentil 23,06th
(dp: 21,0). Segundo a AIMS 93,5 % das crianças apresentaram atraso (16
crianças com percentil menor que 25th) ou suspeita de risco no
desenvolvimento motor (13 crianças entre 50th e 25th). Não foram
encontradas diferenças estatisticamente significativas no gênero, ou relação
entre perímetro cefálico e pontuação da AIMS (coeficiente de correlação
Spearman’s: 1,00 e -0,001).

Discussão e conclusão: Segundo a escala AIMS, a grande maioria das
crianças do estudo apresentam atraso do desenvolvimento motor. Estudos



mostram a eficácia da AIMS em crianças com lesão do sistema Nervoso
Central, para detectar desvios de normalidade do desenvolvimento motor
típico. É imprescindível que crianças com MZV, avaliadas com instrumentos
de medida validados, sejam acompanhadas e inseridas o quanto antes em
programas de intervenção precoce, para minimizar riscos de deficiências
secundárias e disfunções .
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