
Evento: COBRAF

Modalidade: PÔSTER

Tema: C04. Fisioterapia na Saúde e Funcionalidade da Criança e Adolescente

Evolução dos riscos para alterações do desenvolvimento neuropsicomotor em 
lactentes expostos ao vírus Zika

DEYSE MAYARA RODRIGUES CARON (Deyse Caron) - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - deyse.caron@fm.usp.br, 

Carolina Yuri Panvequio Aizawa (Carol Aizawa) - Universidade de São Paulo, Fernanda Françoso Genovesi (Fernanda 

Genovesi) - Universidade de São Paulo, Peter Marschik (Peter Marschik) - Medical University of Graz, Christa Einspieler 

(Christa Einspieler) - Medical University of Graz, Patrícia Brasil (Patrícia Brasil) - Fundação Oswaldo Cruz, Renata 

Hydee Hasue (Renata Hasue) - Universidade de São Paulo

Introdução: Em 2015, uma infecção até então pouco conhecida foi identificada no nordeste brasileiro como sendo pelo 

vírus Zika (ZIKV). Até novembro de 2016, 67 países foram alvos de surtos, que preocupou a ONU por aumento de 

notificações de microcefalia secundárias à infecção. Entretanto, pouco se sabe sobre as possíveis repercussões da 

infecção pelo ZIKV sobre o desenvolvimento neuropsicomotor. Objetivo: Identificar e analisar a trajetória da evolução 

dos General Movements (GM) no primeiro (writhing movements) e no terceiro (fidgety movements; FM) mês de idade de 

bebês expostos ao ZIKV durante a gestação. Método: Estudo de coorte, tendo como variável dependente os GM de 

lactentes até os quatro meses de idade corrigida (no caso de prematuros). Os GM são o método de maior valor preditivo 

de danos neurológicos até os 5 meses de idade. Os bebês de mães foram filmados em posição supina, em estado de 

alerta quieto, durante 2 minutos no Laboratório de Doenças Febris Agudas da Fiocruz. A presença ZIKV foi detectada 

por Polimerase Chain Reaction na urina e sangue da mãe e do bebê (ZIKV+). Um grupo não exposto ao ZIKV foi 

também analisado (ZIKV-). Resultados: Do total de 77 bebês (idade gestacional = 31semanas/1dia a 41semanas/3dias; 

peso ao nascimento = 1300 a 4190g), 64 eram ZIKV+ e 13 eram ZIKV-. Dos bebês ZIKV+, 91,7% (n=22) apresentaram 

GM anormais no primeiro mês e 21,7% (n=13) no terceiro mês. Dos bebês ZIKV-, esta proporção foi de 66,7% (n=2) e 

7,7% (n=1), respectivamente. Dos 24 bebês ZIKV+ avaliados no primeiro mês, 70,8% apresentaram GM anormais 

classificados como Repertório Pobre (RP), e 17,6% evoluíram para ausência de FM e 5,9% para FM anormal no terceiro 

mês. Dos 16,7% com padrão cramped synchronized, 4,2% evoluiu para FM ausente. Conclusão: Encontramos maior 

prevalência de movimentos anormais nos bebês ZIKV+ que nos ZIKV- no primeiro e no terceiro mês, indicando maior 

risco para danos neurológicos nos bebês expostos. /a evolução dos bebês ZIKV+ também foi pior que os ZIKV-, 

considerando que uma percentagem maior manteve os GM alterados. Considerando o alto valor preditivo dos GM para 

detectar precocemente danos neurológicos (95-98%), concluímos que é imprescindível que os bebês expostos ao ZIKV 

sejam acompanhados e submetidos à intervenção fisioterapêutica. 
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