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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 classificar seus domicílios quanto às oportunidades que oferecem para esse desenvolvimento.

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, 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 escore da AIMS variou de 0 a 13, sendo o desenvolvimento motor de nove lactentes classificado como atípico e um
típico. Quanto à função motora grossa, os nove lactentes atípicos foram classificados como GMFCS V e o típico como GMFCS I. No
GMFM, um bebê diminuiu sua pontuação, um manteve, um não foi reavaliado e sete apresentaram aumento da pontuação após o período
de estimulação. Apenas um bebê alcançou a área meta adequada para a idade. Em relação às oportunidades, um domicílio foi classificado
como excelente, dois como adequados, quatro como moderadamente adequados, e três como menos que adequados.

Conclusão: A evolução na pontuação do GMFM para nove dos dez participantes do projeto seguiu o previsto pelo instrumento para
crianças com Paralisia Cerebral. Conclui-se que o desenvolvimento desses bebês com SCZKV, de acordo com a classificação motora, foi
o esperado para a maioria das crianças com o mesmo nível motor."
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