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Introducao: A infecção congênita pelo vírus ZIKA pode acarretar malformações no Sistema Nervoso Central (SNC) e atraso no
desenvolvimento. Há relatos de alterações neurológicas tardias e atrasos motores em crianças assintomáticas. Faz-se então necessário
avaliar o desenvolvimento motor no primeiro ano de vida de crianças expostas verticalmente mesmo que assintomáticas.

Objetivos: Analisar o desenvolvimento motor em crianças expostas ao vírus ZIKA sem malformações no SNC em acompanhamento
num serviço de referência do Rio de Janeiro.

Método: Estudo descritivo, longitudinal e retrospectivo (dez/2015 e dez/2017). Estudo aprovado pelo comitê de ética
CAAE:52675616.0.0000.5269. Crianças, com idade atual entre 14 e 40 meses, expostas ao vírus ZIKA mas sem malformações no SNC
(assintomáticas) foram avaliadas pela escala Alberta Infant Motor Scale (AIMS), no intervalo de tempo: 0 a 3 meses, 3 a 6 meses e 6 a
12 meses, para observação de atraso ou correção do desenvolvimento motor. A escala é dividida em percentil (5, 10 ,25 ,50, 75 e 90) e
foi considerado atraso quando a criança apresentava percentil menor que 10. Durante a avaliação os responsáveis eram orientados quanto
a estimulação do desenvolvimento. Também foram coletados dados referente a realização de fisioterapia. Dados armazenados e
analisados de forma descritiva no EPIINFO 7.

Resultados: Amostra de 45 crianças, onde 20 (44,4%) apresentaram atraso no desenvolvimento motor no primeiro ano de vida, sendo 7
(35%) no primeiro trimestre, 11 (55%) no segundo trimestre, e 2 (10%) no terceiro período. Destes, 11 (55%) apresentaram adequação
do desenvolvimento motor, sendo 3 (27,3%) no segundo trimestre, e 8 (72,7%) no terceiro período. Das 20 crianças que apresentaram
atraso, 7 (35%) fizeram fisioterapia e 13 (65%) não realizaram. Nove crianças ainda apresentaram atraso após 1 ano e 4 destas ainda não
realizavam fisioterapia com um ano de idade.

Conclusão: Foi detectado atraso principalmente no segundo trimestre onde temos a aquisição dos primeiros marcos motores. Este achado
está em concordância com dados disponíveis na literatura. A AIMS parece uma boa escala para triagem do desenvolvimento, porém
avaliação qualitativa ainda é importante na puericultura para detecção precoce de alterações."
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