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Introducao: infecções pelo Vírus Zika em gestantes podem causar danos encefálicos no feto e comprometimentos neurológicos como
alterações no tônus muscular e hiperreflexia que podem influenciar o controle motor. A realização de avaliações periódicas da função
motora é essencial para compreensão dos efeitos de tais danos no desenvolvimento motor dessas crianças.

Objetivos: avaliar a evolução da função motora grossa em crianças com a Síndrome Congênita do Zika Vírus (SCZV), diagnosticada a
partir de PCR ou presumida através de exames de neuroimagem.

Método: estudo de coorte longitudinal (dados parciais ), realizado entre março de 2017 a junho de 2018, no Instituto de Pesquisa
Professor Joaquim Amorim Neto (IPESQ) em Campina Grande-PB. Foram seguidas 45 crianças com a SCZV ao longo de 14 meses
quando foram realizadas quatro avaliações com intervalo médio de quatro meses entre as mesmas: avaliação um (Av1), avaliação dois
(Av2), avaliação três (Av3) e avaliação quatro (Av4). Para a avaliação da função motora grossa foi utilizada a Gross Motor Function
Measure (GMFM). A função motora de cada criança foi classificada ainda de acordo com a Gross Motor Function Classification System
(GMFCS). O estudo foi aprovado no comitê de ética em pesquisa sob o número (CAAE 52888616.4.0000.5693).

Resultados: as crianças tinham variação de idade entre 26 e 34 meses (29.70 ± 1,90), a maioria (95.6%) apresentou comprometimento
motor severo sendo a função motora classificada no nível V do GMFCS; nenhuma criança apresentou nível I. Com relação aos scores do
GMFM ao longo do período de acompanhamento as crianças apresentaram aumento no score total (p<0,001). Comparações em pares,
entretanto, revelaram diferenças apenas quando comparadas as avaliações Av1 (Mediana=18 e Intervalo interquartil (IIQ)= 13.5) e Av2
(Mediana= 21 e IIQ =11),p= 0,048; Av1 e Av3 (Mediana= 21 e IIQ= 13.5),p=0,048 e Av1 e Av4 (Mediana= 23 e IIQ =12),p<0,001.

Conclusão: os resultados do presente estudo demonstram que apesar do curto período de acompanhamento e do comprometimento
motor severo, crianças com SCZV apresentam melhoria na função motora ao longo do tempo. Esses resultados do estudo sugerem a
potencial neuroplasticidade dessas crianças e possibilidades de melhora no seu desempenho motor."
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