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Introducao: Intervenções iniciadas no primeiro ano pós-parto apresentam maior potencial de melhora no desenvolvimento
neuropsicomotor infantil. Pais precisam ter conhecimento sobre dificuldades da criança e receber orientações ajudando no
desenvolvimento, sendo um guia uma forma de oferecer isso. Especialmente, bebês expostos ao vírus Zika são extremamente
vulneráveis, necessitando de cuidados adicionais.

Objetivos: Verificar a eficácia de um guia de estimulação precoce sobre o desenvolvimento neuropsicomotor de bebês expostos ao vírus
Zika.

Método: Estudo de coorte com pais e / ou cuidadores de recém-nascidos e lactentes expostos ao vírus Zika até os 18 meses de idade,
atendidos pelo Laboratório de Doenças Agudas do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (Fiocruz) do Rio de Janeiro (RJ).
Bebês nascidos de mães com sintomas de infecção pelo zika vírus foram selecionados para avaliação fisioterapêutica, e aqueles que
tiveram algum atraso no desenvolvimento receberam orientações de exercícios utilizando-se o guia. Um questionário para medir a
adesão ao guia, avaliando a realização dos exercícios, bem como a frequência e a qualidade da execução será aplicado aos pais e/ou
cuidadores. O desenvolvimento neuropsicomotor de lactentes que realizaram e que não realizaram os exercícios serão avaliados por meio
da Bayley Scales of Infant and Toddler Development 3rd Edition (BSID III). O questionário será transcrito para a plataforma Google
Forms para tabulação das respostas em frequência.

Resultados: A clareza da linguagem e na ordem dos exercícios foi relatada por mais de 70%. A ajuda das imagens foi “muito bom” em
78,6% (35,7% executou nível “5”). 50% repetiu 3x semanais e 57,2% mais de 10 minutos. 64,3% responderam “0” para dificuldade em
realizar os exercícios, sendo as dificuldade: falta de compreensão e dificuldade com o bebê. 85,7% classificaram o ganho do bebê como
maior ou igual a “4”, com melhora do desenvolvimento motor e desenvolvimento mais rápido. O desenvolvimento, baseado na BSID III,
foi significativo nos componentes cognição, comunicação expressiva e motor grosso.

Conclusão: O guia de estimulação precoce sobre o desenvolvimento neuropsicomotor se fez eficaz para bebês expostos ao vírus Zika à
medida que pais e cuidadores aderiram à utilização do mesmo, sendo evidenciado com a melhora do desenvolvimento da cognição,
comunicação expressiva e motor grosso."
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