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Introducao: Danos encefálicos causados pelo Zika Vírus durante a gestação estão associados a sequelas neurológicas que compreendem
a Síndrome Congênita do Zika Vírus (SCZV). Dentre as sequelas descritas até o momento destaca-se a disfagia, caracterizada pela
dificuldade de deglutição influenciando o estado nutricional, podendo agravar o comprometimento motor da criança.

Objetivos: Avaliar a frequência de disfagia em crianças com SCZV e sua associação com o peso, comprimento e função motora da
criança.

Método: Foi realizado um estudo transversal no qual 31 crianças diagnosticadas (PCR ou neuroimagem) com SCZV foram avaliadas
entre dezembro de 2017 e abril de 2018 no Instituto de Pesquisa Professor Joaquim Amorim Neto (IPESQ) em Campina Grande-PB.
Todas as crianças foram avaliadas quanto aspectos antropométricos (peso e comprimento) e função motora, avaliada a partir da Gross
Motor Function Measure (GMFM). Foram considerados os scores totais e por dimensão da GMFM (A, deitar e rolar, B, sentar, C
engatinhar e ajoelhar, D em pé e E, andar, correr e pular). O diagnóstico de disfagia foi realizado por fonoaudiólogos especializados e
treinados através da avaliação clínica, escala de avaliação oromotora e videofluoroscopia. As crianças foram divididas em dois grupos
(com e sem disfagia) para fins comparativos. O estudo foi aprovado no comitê de ética em pesquisa (CAAE: 52888616.4.0000.5693).

Resultados: A média da idade foi 21,6±5,1 meses, do peso foi 10,2±2,2 quilos e do comprimento foi 85,9±4,7 centímetros. Dessas
crianças, 64,5% apresentaram disfagia. Nenhuma diferença estatisticamente significante foi observada entre os grupos quanto ao peso
(p=0,76) e comprimento (p=0,67). Quanto à função motora, apenas sete crianças, sendo apenas uma sem disfagia, foram capazes de
completar todas as dimensões do GMFM. Diferenças estatisticamente significantes foram observadas entre os grupos quanto ao score
total da GMFM (p=0,002) e os scores de cada dimensão individualmente (p<0,005), quando crianças com disfagia apresentaram pior
desempenho.

Conclusão: Os resultados do presente estudo demonstram a relação entre o comprometimento da função oromotora e a função motora
grossa de crianças com SCZV, sinalizando a necessidade de protocolos de intervenção multidisciplinar a fim de minimizar a soma desses
efeitos no desenvolvimento da criança."
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