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Introducao: No final do ano de 2016 a Organização Mundial da Saúde afirmou que as associações neurológicas ao virus Zika
determinam desafios de longo prazo para a saúde pública brasileira. Dos 3.720 casos confirmados até dezembro de 2017 no mundo, o
Brasil concentrava 3.071, sendo 271 no Rio de Janeiro.

Objetivos: Diagnosticar, estimular, acompanhar e comparar o desenvolvimento motor de lactentes com Síndrome Congênita Associada
ao Vírus Zika (SCVZ) e traçar o perfil sociodemográfico das famílias de crianças com a Síndrome Congênita associada ao vírus Zika .

Método: Estudo analítico, observacional, longitudinal, prospectivo, com lactentes diagnosticados com a SCVZ e seus responsáveis
legais. Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do IFRJ CAAE 55878016.3.0000.5268. A anamnese, Escala Motora Infantil de
Alberta, o Teste da Performance Motora Infantil, a Medida da Função Motora Grossa (GMFM) e o Affordance no Ambiente Domiciliar
para o Desenvolvimento Motor – Escala Bebê, foram os instrumentos de coleta de dados utilizados na avaliação inicial. A função motora
foi classificada pelo GMFCS e a estimulação sensório-motora foi baseada nos resultados das avaliações, sendo personalizada para cada
participante e realizada até os 18 meses de idade. Foram incluídos lactentes de até 12 meses de idade e o fator de exclusão foi não ter o
diagnóstico da síndrome. O estudo recebeu 12 lactentes, sendo 2 excluídos por não ter o diagnóstico. O GMFM foi reaplicado ao final do
período de estimulação motora aos 18 meses de idade.

Resultados: O desenvolvimento motor de nove lactentes foi classificado como atípico e um suspeito. Na função motora, o GMFCS foi 5
para nove lactentes atípicos e 1 para o suspeito. Todos apresentaram área meta o deitar e o rolar. As oportunidades dos domicílios foram
classificadas como excelente para um lactente, moderadamente adequado para quatro, e menos que adequado para outros quatro. Após o
período de estimulação neurofuncional, o GMFM foi reaplicado em 9 lactentes sem mudanças significativas nas pontuações e área meta.
Um lactente menor de18 meses continua em estimulação, e sua área meta passou para andar, correr e pular.

Conclusão: Apesar de observadas algumas aquisições, como o controle da cabeça em determinadas posturas, os resultados do GMFM
não apontaram ganhos expressivos, já esperados, para casos GMFCS V. O lactente cujo GMFCS foi nível I apresentou melhor função
motora, tendo alcançado a marcha."
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