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Introdução: As infecções congênitas são doenças adquiridas pela criança no período intrauterino e estão entre os 

principais determinantes de morbimortalidade e alterações no desenvolvimento em recém-nascidos que podem gerar 

deficiência na estrutura e função do corpo, limitação da atividade e restrição na participação social. Esses itens 

relacionados à funcionalidade ainda não foram descritos na literatura. Objetivo: Descrever as características clínicas e 

motoras de crianças expostas a infecções congênitas. Método: Estudo descritivo com 6 crianças avaliadas no 

ambulatório referência em infecções congênitas do estado da Bahia, em Salvador. Foram avaliados os dados 

sociodemográficos através de ficha elaborada pelos pesquisadores; o desenvolvimento motor foi avaliado através da 

Alberta Infant Motor Scale (AIMS), uma medida observacional da performance motora de crianças entre 0 e 18 meses 

através de 58 itens, em diferentes posturas (prono, supino, sentado e em pé). Resultados: Em um período de 9 

semanas de coleta de dados foram avaliadas 06 crianças, sendo 04 meninas. Duas crianças foram diagnosticadas com 

citomegalovírus, uma com zika, duas com toxoplasmose e uma com sífilis. Apenas uma criança (citomegalovírus) 

nasceu prematuramente e um paciente com zika nasceu com perímetro cefálico < 31,5 cm, abaixo dos valores de 

normalidade. Todos tiveram índice de apagar > 8 no 5º minuto. A média de idade das crianças no momento da 

avaliação motora foi de 9,6 meses (2 – 17). Quanto a função motora, um paciente com zika e outro com citomegalovírus 

apresentaram desenvolvimento motor anormal e o outro paciente com citomegalovírus (parto prematuro) apresentou o 

desenvolvimento motor suspeito, segundo a AIMS. Conclusão: Infecções congênitas causadas por zika vírus e 

citomegalovírus parecem influenciar negativamente no desenvolvimento motor das crianças.


