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Introducao: O comprometimento neurológico decorrente da infecção pré-natal pelo vírus Zika foi comprovado em diversos estudos,
contudo pouco se sabe sobre as repercussões no desenvolvimento infantil de crianças nascidas durante o período de epidemia do vírus,
sem microcefalia.

Objetivos: Acompanhar o desenvolvimento infantil de crianças nascidas em região de risco, sem microcefalia, durante o período de
epidemia do vírus Zika.

Método: Realizou-se um estudo longitudinal, no Ambulatório de Desenvolvimento Infantil(ADI) do Hospital das Clínicas de
Pernambuco, com lactentes nascidos durante o período de junho/2016 a agosto/2017, de ambos os sexos e sem diagnóstico de
microcefalia ou Síndrome Congênita do Zika(SCZ). Os lactentes foram avaliados em dois momentos(AV1 e AV2), com intervalo
mínimo de 6 meses. Foi aplicado questionário semiestruturado para coleta de dados sociodemográficos e o Teste de Denver II. O Denver
II detecta possíveis atrasos no desenvolvimento em quatro áreas(linguagem, pessoal-social, motor fino-adaptativo e motor grosso),
classificando o desenvolvimento da criança em normal ou de risco. O estudo obteve aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da
Universidade Federal de Pernambuco(CAAE: 54734316.5.0000.5208).

Resultados: Foram avaliadas 18 crianças, média de idade em meses 10,8+4,83(AV1) e 22,8+7,7(AV2), 55,5% do sexo masculino. Em
AV1, 33,3% das crianças foram classificadas com desenvolvimento de risco pelo Denver II, com mais itens de atraso nos domínios da
linguagem e motor fino-adaptativo. Em AV2, houve uma diminuição desse percentual(16,6%), principalmente por conta do domínio da
linguagem. Das crianças com desenvolvimento de risco em AV1, apenas uma manteve a mesma classificação em AV2. Os genitores de
lactentes com desenvolvimento de risco recebiam orientações para estimulação em casa e, na persistência desse atraso foram
encaminhadas para assistência terapêutica.

Conclusão: Na amostra, observamos percentual considerável de crianças com desenvolvimento de risco, mesmo na ausência da
microcefalia ou SCZ, e que as orientações adequadas permitiram melhora das suas habilidades. A vigilância do desenvolvimento infantil
se faz necessária devido à situação de vulnerabilidade em que essas crianças vivem."
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