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Introducao: Em 2015, observou-se aumento de crianças nascidas com microcefalia, principalmente em áreas afetadas por ZIKV. No
Brasil, mais de 5.000 casos suspeitos de microcefalia foram notificados ao Ministério da Saúde levando a uma prevalência de 10 casos
por 10.000 nascidos vivos.

Objetivos: Acompanhar o desenvolvimento motor de bebês expostos ao ZIKV com microcefalia nos primeiros 24 meses de vida
baseados nos preceitos da Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF).

Método: Estudo longitudinal de 3 casos de microcefalia por infecção de ZIKV durante a gestação em uma cidade do Mato Grosso, sendo
dois do sexo masculino (bb1 e bb2) e um feminino (bb3), com idade que variou de 1 ano e 1 ano e 2 meses na primeira avaliação e 1 ano
e 8 meses e 1 ano e 10 meses na segunda avaliação. Todos eram bebês nascidos a termo e realizavam fisioterapia da APAE da cidade,
apresentavam espasticidade severa e eram provenientes de famílias de baixa renda. A medida da função motora grossa (GMFM) foi
utilizada para avaliar as alterações na função motora ampla. Este estudo teve a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, sob protocolo
número 17-0389, atendendo à resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde.

Resultados: Os bebês apresentaram estrutura e função corporal, atividade e participação e fatores ambientais e pessoais semelhantes na
primeira avaliação; GMFM de 8,1%, 18,9% e 0% respectivamente. Na segunda avaliação, os escores foram 8,1%, 4,1% e 20,5%,
respectivamente. O bb1 se manteve no mesmo percentual de funcionalidade, o bb2 piorou e o bb3 melhorou; no entanto, os fatores
ambientais do bb3 eram melhores do que dos outros dois bebês, pois existia estrutura familiar e a família fazia tudo o que lhe era
orientada.

Conclusão: A criança que mais evoluiu foi a que possuía os fatores ambientais facilitadores e o que piorou possuía fatores ambientais
com mais barreiras."
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