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Introducao: Foi identificado no Brasil em 2015 um surto de vírus Zika (ZIKV), um flavivírus transmitido pelos mosquitos Aedes

Objetivos: O objetivo deste estudo foi verificar o desenvolvimento motor de bebês expostos ao ZIKV sem microcefalia aos 12 meses de
vida, comparados com não-expostos a infecções congênitas. E mais, correlacionar o trimestre dos sintomas da ZIKV com o
desenvolvimento da criança.

Método: Foram avaliados 48 bebês pareados por sexo e idade em uma cidade do Centro Oeste do Brasil com alto índice de ZIKV.
Foram 22 bebês com teste de ZIKV positivado durante a gestação (GZIKV) e 26 bebês do grupo controle (GC). O teste, Alberta Infant
Motor Scale foi utilizado para avaliar o desempenho motor do bebê nas quatro posturas (prona, supina, sentada e em pé). Durante a
avaliação das filmagens, dois avaliadores independentes examinaram a livre movimentação da criança, focando em aspectos como
superfície do corpo que sustenta o peso, postura e movimentos antigravitacionais. Um questionário demográfico foi realizado, que teve
como propósito classificar o perfil socioeconômico familiar dos sujeitos e garantir uma homogeneização da amostra

Resultados: Não foram encontradas diferenças entre os grupos quanto à caracterização demográfica, nos dados perinatais e pré-natais. O
desenvolvimento motor dos bebês em ambos os grupos não apresentou diferenças significativas entre os grupos. Observou-se que o
desenvolvimento típico dos bebês foi mais encontrado nas mães que tiveram os sintomas no 2º e 3º trimestres, mas as diferenças não
foram estatisticamente significativas (p=0,343). A percepção da mãe durante a gestação do bebê mexer após os 5 meses foi mais
encontrada nas mães que tiveram sintomas no 1º trimestre, mas a associação não foi significativa (p=0,155).

Conclusão: Não existe diferenças entre o desenvolvimento motor de bebês expostos ao ZIKV sem microcefalia aos 12 meses de vida,
comparados com não-expostos a infecções congênitas."
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