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Introducao: A infecção congênita por Zika vírus pode causar um conjunto de alterações ao feto, incluindo anomalias cerebrais graves.
As lesões do Sistema Nervoso Central (SNC) associadas ao Zika vírus resultam em desordens do desenvolvimento motor, e a sua
gravidade é considerada um fator preditivo na aquisição das habilidades motoras.

Objetivos: O presente estudo teve como objetivo avaliar a aquisição de habilidades motoras de crianças com microcefalia e lesões
neurológicas associada ao Zika vírus.

Método: Pesquisa observacional, longitudinal, desenvolvida no ambulatório de fisioterapia do Hospital Universitário de Sergipe, com
amostra constituída por 48 crianças com microcefalia e lesões neurológicas associada ao Zika vírus. A coleta de dados ocorreu de janeiro
de 2016 a dezembro de 2017, na admissão fisioterapêutica da criança e ao completar 18 meses de idade. No primeiro momento foi
aplicado instrumento construído para registro de informações referentes a identificação e características clinicas da criança e das mães,
características sociodemográficas das famílias, alterações neurológicas e musculoesqueléticas, tipo de lesão neurológica e dados sobre a
fisioterapia; classificação da gravidade da lesão neurológica a partir dos dados obtidos em prontuário no laudo da ultrassonografia
transfontanela baseada no Sistema de Classificação de Noyola; e avaliação do desenvolvimento motor através da Alberta Infant Motor
Scale (AIMS). No segundo momento o formulário era complementado com informações adicionais, e foi realizada reavaliação do
desenvolvimento por meio da AIMS.

Resultados: Os resultados apontaram que houve um aumento significativo (p< 0,0001) do escore total na avaliação inicial (8,3 ± 2,6)
quando comparado com esse mesmo escore na avaliação aos 18 meses de idade (10,5 ± 3,7). Sendo o aumento médio de 2,2 com IC 95%
de 1,1 a 3,3. Com relação aos escores por postura, a posição prona foi a única que apresentou aumento significativo (p< 0,0001) do
escore na avaliação inicial (2,5 ± 1,4) quando comparado com esse mesmo escore na avaliação aos 18 meses de idade (3,9 ± 2,1).

Conclusão: Crianças com microcefalia e lesões neurológicas associada ao vírus Zika apresentaram mínimas aquisições de habilidades
motoras no período estudado, e abaixo do esperado para os marcos do desenvolvimento motor, ressaltando-se esse efeito apenas na
postura prono. O grau das lesões neurológicas, em sua maioria, foi moderado a grave."
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