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Introdução: O desenvolvimento neuropsicomotor é um processo sequencial, contínuo, pelo qual a criança adquire 

habilidades, que progridem de movimentos simples e desorganizados para habilidades motoras organizadas e 

complexas. Existem fatores que comprometem esse desenvolvimento da criança, como a microcefalia decorrente da 

síndrome congênita do Zika vírus. A relação do indivíduo com o ambiente, por meio da exploração, da percepção e da 

experiência, auxilia neste processo, assim como o acompanhamento precoce da fisioterapia. Objetivo: Avaliar o 

desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM) e o affordance de uma criança com microcefalia com provável associação à 

Zika vírus e capacitar os pais/responsáveis para melhor estimulá-la. Métodos: Trata-se de um estudo de caso, aprovado 

pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais - UNILESTE, sob o número CAAE 

80762517.1.0000.5095. Realizada a anamnese, utilizando a escala de AIMS foram avaliadas as habilidades motoras e 

de posicionamento postural, e habilidades de linguagem, pessoal-social, motor fino-adaptativo e motor grosso por meio 

da escala DENVER II. Para avaliação do affordance foi aplicado o questionário AHEMD-IS. Resultados: De acordo com 

a avaliação do affordance por meio do questionário respondido pela mãe da criança e observado o local onde vivem, os 

estímulos que a criança recebe são insatisfatórios para adequado DNPM. Avaliando a criança com 1 ano e 4 meses de 

idade, observa-se que quando colocada em prono mantém a cabeça na linha média razoavelmente, também apresenta 

resposta na habilidade pessoal-social “sorrir espontaneamente”, não apresenta reação de balanço, proteção e equilíbrio, 

mãos se mantém fechadas com polegar para dentro, pés em flexão plantar, não permanece sentada, não consegue 

sustentar o tronco. Após as avaliações e obtenção dos resultados, foram realizadas algumas estratégias para melhorar 

o desenvolvimento da criança, como, confeccionar uma cadeira adaptada para que possa permanecer sentada, 

garrafinhas com guizos para inibir o padrão das mãos e capacitação com os pais/responsáveis para melhorarem os 

estímulos, como exemplo, ao limpar a fralda ou trocar de roupa realizar de forma dissociada. Realizado o 



acompanhamento mensal da fisioterapia. Conclusão: Devido ao resultado insatisfatório em quase todas as habilidades 

propostas nos testes, a criança apresentou desenvolvimento neuropsicomotor atípico ao que seria o ideal para sua faixa 

etária. Conclui-se que o acompanhamento da fisioterapia, a capacitação dos pais/responsáveis e um affordance mais 

adequado o mais precoce possível, são extremamente importantes para melhorar o DNPM de uma criança com 

microcefalia. 
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