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Introducao: O Zika Vírus foi observado em diferentes regiões do Brasil. Após o nascimento, foi confirmada a associação entre o vírus e
diversas malformações congênitas, especialmente a microcefalia, caracterizando a Síndrome da Infecção Congênita do Zika Vírus. A
microcefalia é comumente associada ao comprometimento das funções motoras, cognitivas, auditivas e visuais.

Objetivos: Descrever as alterações neurológicas, o quadro clínico e a capacidade funcional de um caso confirmado de microcefalia por
Infecção Congênita do Zika Vírus da Zona da Mata Mineira.

Método: A participante deste relato de caso faz parte do estudo “Infecção gestacional por Zika Vírus: desenvolvimento motor nos
primeiros anos de vida, contexto ambiental e perfil epidemiológico”, aprovado pelo Comitê de Ética da UFJF. Para avaliar o
desenvolvimento motor (fino e grosso), cognitivo e de linguagem (expressiva e receptiva) aos 10, 14, 15, 16 e 19 meses foi utilizada a
escala Bayley III. Os questionários AHEMD-IS e SR foram utilizados para descrever as oportunidades de estimulação presentes no
ambiente domiciliar. O quadro clínico foi também descrito com base na avaliação da funcionalidade, postura e movimentação da lactente
em diversas posturas.

Resultados: Na avaliação pela Bayley III foram regredidas todas as letras das subescalas e o Index Score em todas as avaliações indicou
uma classificação: EXTREMAMENTE BAIXA. Os resultados do questionário AHEMD-IS e SR tiveram classificações consideradas
MODERADAMENTE BAIXA e BAIXA respectivamente, todas as avaliações indicaram que o ambiente oferece poucas oportunidades
ao desenvolvimento motor da lactente. Foram identificados comprometimentos repiratórios, visuais, motor de postura e tônus.

Conclusão: A lactente apresentou um quadro clínico considerado grave com grandes limitações funcionais, ambiente considerado pobre
na oferta de oportunidades de estímulos para o desenvolvimento motor, caracterizando um caso de péssimo prognóstico
neuropsicomotor."
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