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Introducao: Compreender o desenvolvimento motor de crianças com síndrome congênita do Zika vírus (SCZV) tem desafiado
pesquisadores, sendo necessário o entendimento de suas particularidades e fatores influenciadores. Devido aos graves danos cerebrais,
crises convulsivas, principalmente do tipo espasmos epilépticos, são comuns nessas crianças, recomendando-se o uso de medicamentos
anticonvulsivantes para controle.

Objetivos: Analisar a correlação entre o uso de anticonvulsivantes sob a função motora grossa em crianças com SCZV.

Método: Realizou-se um estudo observacional do tipo corte transversal. Foram investigadas 59 crianças com SCZV. A avaliação da
função motora grossa foi realizada através do Gross Motor Function Measure (GMFM-88), uma medida quantitativa da função motora
grossa, que consiste em 88 itens subdivididos em cinco domínios: (A) deitar e rolar, (B) sentar, (C) engatinhar e ajoelhar, (D) em pé e (E)
andar, correr e pular. A função motora grossa foi classificada ainda de acordo com a Gross Motor Function Classification System
(GMFCS). Os dados sobre uso de anticonvulsivantes foram extraídos dos registros de médicos especialistas. O estudo foi realizado no
Instituto de Pesquisa Professor Joaquim Amorim Neto (IPESQ) em Campina Grande, Paraíba, no período de fevereiro de 2017 a junho
de 2017, sendo aprovado no comitê de ética em pesquisa (CAAE: 52888616.4.0000.5693). Para análise estatística foi utilizado o
programa Medcalc versão 17.9.7, realizando-se medidas de tendência central e análise de variância.

Resultados: No momento da avaliação as crianças tinham entre cinco e 29 meses (14.7 ±3.9). Quanto à classificação pelo GMFCS, uma
criança apresentou nível I (1.7%), três (5.1%) nível II, sete (11.9%) nível IV e 48 (81.3%) nível V. Quanto a GMFM, as crianças
obtiveram baixa pontuação em todas as dimensões, quando a dimensão A apresentou mediana de 13 e intervalo interquartil de cinco
pontos, sendo esta a dimensão com maior pontuação. Do total de crianças, 45 (76,3%) estavam fazendo uso de anticonvulsivantes.
Quanto à função motora, foram observadas diferenças entre as crianças que utilizavam e não utilizavam os anticonvulsivantes (p=0,001).

Conclusão: O efeito dos anticonvulsivantes observado sobre a função motora de crianças com SCZV pode ser uma influência
medicamentosa direta ou reflexo da gravidade do dano neurológico observado por essas crianças, uma vez que quanto mais grave os
achados cerebrais, maior a necessidade de anticonvulsivante e pior a função motora."
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