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Introducao: A síndrome congênita do Zika(SCZ) acarreta comprometimentos neurológicos e sistêmicos que levam a restrições na
movimentação ativa e limitações do desempenho funcional em crianças. O conceito Neuroevolutivo Bobath(NDT) pretende ampliar a
avaliação das capacidades funcionais da criança estabelecendo objetivos atingíveis baseados em ganhos funcionais.

Objetivos: Avaliar crianças com a SCZ através de formulário semiestruturado baseado no conceito NDT.

Método: Trata-se de uma série de casos realizada entre fevereiro e abril/2018, no Laboratório de Estudos em Pediatria(LEPed)
vinculado à Universidade Federal de Pernambuco(UFPE), com aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da UFPE(CAAE:
47494115.3.0000.5208). O formulário semiestruturado com base no conceito NDT, o qual engloba aspectos da Classificação
Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde(CIF), possuía informações sobre o nível de atividade e participação, avaliadas
através das capacidades e limitações funcionais, fatores contextuais(como uso de equipamentos de alta e baixa complexidade), alterações
na estrutura e função corporal da criança; avaliação das deficiências primárias e secundárias encontradas principalmente no sistema
musculoesquelético, tais como a presença de alterações biomecânicas, limitações na mobilidade articular, fraquezas e encurtamentos
musculares. As avaliações foram realizadas por fisioterapeutas com formação e experiência no conceito Bobath.

Resultados: As dez crianças avaliadas (média de idade:28,3+1,51 meses; sexo masculino:60%) apresentaram capacidades funcionais que
variaram de ficar sentada com apoio do terapeuta e mesa(60%), ficar de pé e realizar marcha lateral com apoio(40%) até dar passos com
apoio(10%), sendo a falta de transferências posturais a principal limitação funcional encontrada(100%). As funções corporais acometidas
foram: visão(80%), comunicação(70%), comportamento(60%) e cognição(50%). As deficiências primárias como diminuição da
mobilidade torácica e coxofemoral(20%), lombopélvica(70%), fraqueza dos músculos abdominais(100%), extensores de tronco e
cabeça(80%), glúteos(20%) e encurtamento da cadeia muscular anterior(20%) repercutiram principalmente em uma postura cifótica da
criança.

Conclusão: A maioria das crianças apresentou alterações na função corporal e deficiências primárias importantes repercutindo nas
capacidades funcionais e com limitação no nível de atividade e participação. A avaliação através do conceito NDT demonstra ser útil no
planejamento de abordagem terapêutica individualizada através do delineamento de objetivos voltados para a funcionalidade."
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