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Introducao: A microcefalia é uma má-formação congênita, onde o cérebro não se desenvolve corretamente. A criança pode apresentar
desta forma uma deficiência intelectual e alterações neurológicas, causando atraso no seu desenvolvimento motor. Inúmeras são as
causas da microcefalia, sendo o Zika Vírus uma das causas bastante relevante.

Objetivos: Caracterizar o perfil de crianças com microcefalia acometidas pelo Zika Vírus, atendidas no Centro integrado de saúde (CIS)
da Universidade Potiguar (UnP).

Método: A pesquisa caracteriza-se como um estudo descritivo, quantitativo do tipo transversal. A amostra foi composta por 5 crianças
integrantes de um projeto de extensão da universidade. Para coleta dos dados sociodemográficos foi utilizada uma ficha de avaliação
criada pelos autores. Foi utilizado como protocolo de avaliação motora a Albert Infant Motor Scale. A visão funcional e as respostas
motoras ao estímulo sonoro dos participantes foram avaliadas de acordo com as diretrizes de estimulação precoce do ministério da saúde
(MS). Após a aprovação do comitê de ética em pesquisa (CAAE 74725917.5.0000.5296), os participantes e seus representantes foram
convidados a comparecer ao encontro inicial onde foi esclarecido o procedimento que foi desenvolvido e solicitada à assinatura do
TCLE. A coleta dos dados aconteceu em um único momento e foi realizada por avaliadores cegos previamente treinados pelos autores da
pesquisa. Os dados foram submetidos à análise descritiva.

Resultados: O grupo analisado é predominante do sexo feminino, com média de idade de 1,8 anos (0 a 3 anos). Verificou-se que na
AIMS quatro crianças obtiveram 4 pontos e que uma obteve 2 pontos no total. Na avaliação visual, duas crianças apresentaram
comportamentos ausentes aos estímulos, duas apresentaram o comportamento esperado para 1 mês e uma apresentou comportamento
esperado para 2 meses de idade. Na avaliação auditiva duas crianças apresentaram comportamento ausente aos estímulos, duas
apresentaram comportamento esperado para uma criança de 6 a 9 meses e uma apresentou comportamento esperado para uma criança de
3 a 6 meses.

Conclusão: Conclui-se que as crianças participantes desta pesquisa apresentam comportamento motor, visual e auditivo abaixo do
esperado para a idade, sendo assim caracterizado atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Entretanto necessita-se de mais estudos a
cerca desse assunto, com grupos maiores e acompanhados por mais tempo."
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