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Introducao: Deficiências neuromotoras, como imobilidade e dificuldade de deglutição, podem favorecer deficiências do sistema
respiratório. Condições sanitárias impróprias, presença de animais e tabagismo no domicílio, são riscos extrínsecos para o adoecimento
desse sistema. Conhecer fatores de risco para o adoecimento por causas respiratórias possibilita intervenções para minimizar
interferências no desenvolvimento motor.

Objetivos: Conhecer os fatores de risco para o sistema respiratório, que são intrínsecos aos bebês com síndrome congênita associada ao
vírus Zika (SCVZK), e os extrínsecos presentes nos domicílios dessa população e correlacioná-los com o desenvolvimento motor.

Método: Estudo transversal, observacional, analítico, realizado com bebês com SCZKV e suas famílias, CAAE 55878016.30000.5268.
Foram aplicados o Inventário de fatores de risco no ambiente domiciliar para o sistema respiratório da criança (INFRADRECRI), a
Escala motora infantil de Alberta (AIMS), a Medida da função motora grossa (GMFM) e o sistema de classificação da função motora
grossa (GMFCS). O INFRADRECRI quantifica o risco intrínseco e classifica o extrínseco, domiciliar, em muito baixo, baixo, moderado
e alto. A AIMS classifica o desenvolvimento motor em típico, suspeito ou atípico. A GMFM determina o nível da função motora e o
GMFCS classifica a função motora em cinco níveis, sendo o nível I de melhor função e o nível V de maior dependência. A análise
correlacionou os riscos para o sistema respiratório com o desenvolvimento motor e a função motora grossa.

Resultados: O risco respiratório intrínseco para seis bebês variou entre 65,7% e 9,2% (M 40,5; Md 44,0; Dp 19,7) e o extrínseco foi
muito baixo em cinco domicílios e moderado em um. O desenvolvimento motor foi atípico para cinco bebês e suspeito para um; a área
meta do GMFM foi deitar e rolar para cinco com GMFCS V, pontuação entre 4% e 19% (M 11; Dp 5,7; Md 10); um GMFCS I alcançou
o andar, correr e pular. A correlação entre risco respiratório intrínseco e o desenvolvimento motor e a função motora grossa foi forte e
negativa (r -0,70; r -0,73).

Conclusão: Apesar do risco domiciliar extrínseco ter sido muito baixo para a maioria dos bebês, o risco intrínseco teve forte correlação
negativa com o desenvolvimento e com a função motora, mostrando que quanto maior o risco respiratório intrínseco pior o
desenvolvimento e a função motora do bebê."
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