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Introdução: Em 2015 houve rápido aumento do número de casos suspeitos de microcefalia em recém-nascidos vivos, 

confirmando assim uma síndrome, a qual foi associada à infecção vertical pelo vírus Zika. Na síndrome congênita do 

Zika(SCZ), devido ao acometimento do sistema nervoso central, as crianças podem cursar com atrasos nas aquisições 

motoras. Objetivo: Avaliar a função motora grossa de crianças com SCZ no município do Recife(PE). Métodos: estudo 

transversal descritivo, realizado no Laboratório de Estudos em Pediatria(LEPed) da UFPE, no período de outubro de 

2017 à janeiro de 2018, com crianças entre 6-48 meses diagnosticadas com a SCZ, sob aprovação do comitê de ética 

em pesquisa da UFPE(CAAE: 69854017.8.0000.5208). Foram aplicados questionários para coleta dos dados clínicos e 

a função motora grossa foi avaliada pela Medida da Função Motora Grossa-88(GMFM). Os dados foram analisados pelo 

software SPSS versão 20.0 e descritos por meio de média, desvio padrão e percentil. Resultados: Das 10 crianças, a 

maioria era do sexo feminino(60%), com idade entre 2-2 anos e 5 meses(70%), com alterações oftalmológicas(80%) e 

crises convulsivas(60%); 90% fazia fisioterapia e terapia ocupacional, 80% fonoterapia e 70% estimulação visual. Cerca 

de 80% não fizeram uso de toxina botulínica e 30% utilizavam órteses, carrinho e cadeira de rodas como dispositivos 

auxiliares à mobilidade. As pontuações médias da função motora grossa, por dimensão, foram: 31,56 ± 15,643 no 

deitar/rolar; 15,33 ± 17,119 no sentar; nas dimensões engatinhar/ajoelhar, em pé e andar/correr/pular, as crianças não 

obtiveram pontuação. O escore médio total, feito através da média aritmética das 5 dimensões, foi de 9,38 ± 6,032. A 

média da pontuação meta total das dimensões deitar/rolas e sentar, foi 23,44 ± 15,084. Conclusão: As crianças do 

nosso estudo apresentaram atraso na função motora grossa das dimensões deitar/rolar e sentar, não pontuando nas 

outras dimensões avaliadas. Isso demonstra o atraso na aquisição motora grossa dessa população, ressaltando a 

importância de intervenções voltadas para minimizar o comprometimento motor, prevenindo assim sequelas da 

imobilidade. Esses achados podem contribuem para o planejamento de políticas públicas adequadas às necessidades 

dessa população, porém são necessários estudos longitudinais e com maior tamanho amostral para extrapolação dos 



dados. 
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