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Introducao: Desde 2015 o Ministério da Saúde tomou medidas importantes para dar suporte às crianças com microcefalia devido
infecção materna por vírus Zika. Ainda não é claro se outras disfunções podem ocorrer ao longo do desenvolvimento e levar ao
comprometimento da mobilidade nos primeiros anos de vida.

Objetivos: O objetivo do estudo é avaliaras características motoras e de mobilidade de crianças expostas no período intrauterino ao vírus
Zika.

Método: Estudo transversal, com crianças entre 6 e 36 meses, de ambos os sexos, residentes no estado do Pará, expostas à infecção pelo
vírus Zika durante a gestação e avaliadas pela equipe de fisioterapia do Projeto Zika, desenvolvido no IEC (Aprovado sob parecer CAAE
68067217.0.0000.0019). A avaliação clínica consistiu na verificação da infecção da mãe, característica clínica da criança e na avaliação
da força pela escala do Medical Research Council (MRC), do tônus muscular pela escala de Ashworth (ASW) modificada e pela
presença de rigidez articular. Além disso, foi aplicado o Inventário de Avaliação Pediátrica de Incapacidade (PEDI), que consiste em
entrevista estruturada com o cuidador e cuja adaptação é validada para o português. O instrumento foi usado para verificar o domínio
correspondente a mobilidade, composto por 59 itens. Os dados de escore bruto obtidos foram transformados em escores contínuos e
analisados por estatística descritiva (mediana e interquartil 25-75).

Resultados: Foram avaliadas 14 crianças. A maioria das infecções ocorreu no primeiro trimestre da gestação. A idade da amostra foi de
18 meses (16-22,25), sendo 8 do sexo masculino e 6 do feminino. Dentre as crianças avaliadas, 9 apresentaram força muscular
preservada (MRC≥4), 2 diminuída (MRC<4) e 3 não apresentavam movimentos voluntários (MRC=0). 9 crianças estavam normotônicas
(ASW=0) e 5 hipertônicas (ASW≥2). 2 crianças apresentaram rigidez articular com deformidade sem comprometimento neurológico. No
escore contínuo da escala PEDI, item de mobilidade, a mediana foi de 47.76 (13.53-52.92), indicando que o comprometimento motor
ocorreu na minoria e esteve associado a hipertonia.

Conclusão: Crianças expostas ao vírus Zika durante a gravidez e que desenvolveram hipertonia associada a comprometimento da força
muscular, seja reduzida ou ausente, tiveram um desempenho muito baixo para atividades envolvendo transferência e locomoção.
Alterações motoras sem comprometimento neurológico grave estão presentes em crianças expostas."
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