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Introducao: A Síndrome Congênita do Virus Zika (SCZ) é uma manifestação da infecção congênita pelo virus Zika (ZIKV) em que
ocorre disrrupção do desenvolvimento do sistema nervoso central, resultando em microcefalia e outras sequelas. Pouco se conhece sobre
o espectro, prognóstico e desenvolvimento motor destas crianças.

Objetivos: Avaliar o desenvolvimento motor grosso de crianças com SCZ atendidas no Centro de Referência em
Neurodesenvolvimento, Assistência e Reabilitação de Crianças (NINAR), instituição de saúde da Secretaria de Estado da Saúde do
Estado do Maranhão.

Método: Realizado estudo transversal, com 42 crianças com diagnóstico provável de infecção congênita pelo vírus Zika, que foi
definido pela presença de alterações radiológicas na tomografia computadorizada características da SCZ e exames laboratorias com
sorologias negativas para TORCH. Realizada entrevista com os responsáveis, revisão dos prontuários e avaliação da função motora das
crianças utilizando-se o Sistema de Classificação da Função Motora Grossa (GMFCS) e a Medida de Função Motora Grossa (Gross
Motor Function Measure – GMFM). Realizada análise descritiva dos dados, com cálculo de média (+ desvios-padrão) para as variáveis
numéricas e descrição das frequências absolutas e percentuais das variáveis categóricas. A pesquisa integra o projeto “Síndrome
congênita pelo Zika vírus, soroprevalência e análise espacial e temporal de vírus Zika e Chikungunya no Maranhão”, aprovada pelo
CEP-UFMA (parecer 2.111.125), e atende as normas da Resolução 46612.

Resultados: 71,43% eram meninos, 50% da região metropolitana de São Luis. A idade média foi de 1 ano e 11 meses (mínima: 1 ano 2
meses; máxima: 2 anos 6 meses). A maioria (92,9%) apresentava classificação GMFCS V. Duas crianças (4,8%) apresentavam
classificação IV. Nenhuma foi classificada como II ou III e uma (2,38%) apresentou GMFCS I. A média da pontuação no GMFM-88 foi
de 9,8+11,59. 38,1% das crianças não mantinham a cabeça na vertical por três segundos quando sentadas apoiadas. Somente a criança
GMFCS I foi capaz de manter a postura sentada e em pé independente.

Conclusão: A grande maioria das crianças avaliadas com provável SCZ apresentaram quadro de paralisia cerebral grave. Apesar de já
terem completado um ano de vida, parcela considerável da amostra ainda não apresentava controle cervical, mostrando as graves
repercussões da infecção congênita pelo vírus Zika no sistema nervoso central."
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