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RESUMO 

As crianças com microcefalia decorrente da infecção pelo vírus da zika apresentam 
diversas alterações neurológicas que afetam de maneira adversa o desenvolvimento 
neuropsicomotor (DNPM). Neste contexto, o presente estudo teve como objetivo 
identificar as principais alterações no DNPM de crianças portadoras da síndrome 
congênita do zika vírus (SCVZ). Trata-se de uma revisão de literatura integrativa com 
o levantamento bibliográfico realizado por meio de busca nas seguintes bases de 
dados: Lilacs, PubMed e Google acadêmico. Foram incluídos no presente estudo 9 
artigos publicados entre o período de 2016 a 2018. Todos os estudos foram de origem 
brasileira, sendo o local predominante de coleta a região Nordeste. As amostras dos 
estudos variaram de 1 a 46 crianças com SCVZ. As pesquisaram apontaram que as 
crianças com SCVZ possuem maiores alterações no aspecto motor fino e grosseiro, 
uma vez que não conseguem alcançar a linha média, possuem ausência do controle 
de cabeça e tronco, movimentos dos membros superiores e inferiores irregulares. 
Ademais, os estudos constataram que as crianças com SCVZ não conseguem aceitar 
a postura prono e supino, apresentando uma evolução negativa nas habilidades 
motoras. Portanto, conclui-se que devido às alterações no SNC decorrente da 
infecção do Zika vírus na gestação, as crianças com SCVZ apresentam 
anormalidades neurológicas e sensoriais, que interferem na aquisição e desempenho 
dos marcos motores básicos e complexos. 

 
Palavras-chave: Microcefalia. Síndrome congênita do vírus zika. Função motora. 

 

ABSTRACT 
 
Children with microcephaly due to infection with zika virus present several neurological 
alterations that adversely affect neuropsychomotor development (DNPM). In this 
context, the present study aimed to identify the main alterations in the DNPM of 
children with congenital zika virus syndrome (SCVZ). This is an integrative literature 
review with the bibliographical survey carried out by searching the following databases: 
Lilacs, PubMed and Google academic. We included 9 articles published between 2016 
and 2018 in the present study. All the studies were of Brazilian origin, being the 
predominant place of collection in the Northeast region. Study samples ranged from 1 
to 46 children with SCVZ. The investigators pointed out that children with SCVZ have 
greater alterations in the fine and coarse motor aspect, since they can not reach the 
midline, have absence of control of head and trunk, movements of the upper and lower 
limbs irregular. In addition, the studies verified that the children with SCVZ can not 
accept the prone and supine posture, presenting a negative evolution in the motor 
skills. Therefore, it is concluded that due to changes in the CNS due to Zika virus 
infection during pregnancy, children with SCVZ present with neurological and sensorial 
abnormalities that interfere with the acquisition and performance of basic and complex 
motor frames. 
 

Keywords: Microcephaly. Congenital zika virus syndrome. Motor function. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em abril de 2015 houve a confirmação da transmissão autóctone da febre pelo 

vírus Zika no Brasil. Logo em seguida, em 22 de outubro de 2015, a Secretaria 

Executiva de Vigilância em Saúde (SEVS) da Secretaria Estadual de Saúde de 

Pernambuco (SES-PE) detectou o aumento na prevalência de microcefalia ao nascer 

(SOUZA et al., 2016).  

Em fevereiro de 2016, foram registrados no Estado de Pernambuco e em outros 

Estados do Nordeste, cerca 5.640 casos suspeitos de microcefalia, sendo que destes, 

583 foram confirmados (HENRIQUES et al., 2016). 

A análise destes números associada ao fato de ser um evento raro, quando 

comparado o perfil clínico e epidemiológico da doença, leva a preocupação para este 

evento. O número de gestantes acometidas pelo o vírus Zika (ZIKV) no início de 2015, 

mostrou-se substancialmente expressivo, com 6.903 casos confirmados por critério 

clínico-epidemiológico ou laboratorial. A microcefalia ocasionada pelo ZIKV torna-se 

um problema de extrema importância para a saúde pública (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2016). 

A microcefalia em recém-nascido decorrente da infecção pelo ZIKV durante a 

gestação passou a ser descrita como "síndrome congênita do vírus Zika (SCVZ)” 

(DUARTE; BUSSO; SÁ, 2016). Nesta síndrome, os cérebros dos bebês não se 

desenvolvem de maneira adequada. Os quais, nascem com o perímetro cefálico 

inferior ao estabelecido para o sexo e idade, sendo igual ou inferior a 31,9 centímetros, 

para menina, e igual ou inferior a 31,5 centímetros, para menino (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2016). 

Esses bebês podem apresentar severas sequelas neurológicas da SCVZ. O 

momento do período gestacional no qual a infecção ocorre influencia diretamente na 

gravidade dessas sequelas. Quanto mais precoce a infecção, maior a probabilidade 

de uma anomalia grave do sistema nervoso central (SNC) (NUNES e PIMENTA, 

2016). 

A infecção pelo ZIKV durante o desenvolvimento embrionário e fetal resulta em 

um quadro com características distintas daquelas observadas na microcefalia 

decorrente de outras infecções congênitas (GARCIA; DUARTE, 2016). Os exames de 



9 
 

imagem de pacientes com microcefalia causada pelo ZIKV apresentam calcificações 

intracranianas, principalmente nos lobos frontal e parietal, junção corticosubcortical, 

núcleos da base e tálamo. Além dessas, outras alterações encontradas são: 

ventriculomegalia (aumento dos ventrículos cerebrais fetais), hipoplasia cerebelar 

(relacionado a atraso mental) e hipodensidade anormal da substância branca (SÁ; 

CARDOSO; JUCÁ, 2016).  

Dessa forma, a SCVZ pode cursar com diversas alterações neurológicas, 

sendo as mais frequentes a deficiência intelectual, paralisia cerebral, dificuldade de 

deglutição, anomalias dos sistemas visual e auditivo, além de distúrbio do 

comportamento (SALGE et al., 2016; MOREIRA E OLIVEIRA, 2016). 

Segundo Eickmann et al (2016) as crianças podem apresentar também 

hipertonia global grave com hiperreflexia, irritabilidade, hiperexcitabilidade, choro 

excessivo e crises epilépticas mais evidentes a partir dos três meses de idade, sendo 

os espasmos epilépticos o tipo mais comum.  

Essas alterações neurológicas podem interferir no desenvolvimento 

neuropsicomotor (DNPM). DNPM é definido como um processo de alcance das 

habilidades motoras que engloba os aspectos físicos, cognitivos, maturação 

neurológica, interação social, aspecto comportamental e de linguagem. As crianças 

portadoras da síndrome congênita do vírus Zika em o DNPM atípico (CARVALHO, 

2011; SALGE et al., 2016). 

Por ser tratar de um evento epidemiológico descrito pela primeira vez na 

história, torna-se indispensável estudar sobre esse tema. Nesse contexto, nosso 

objetivo foi identificar as principais alterações no DNPM de crianças portadoras da 

SCVZ. Dessa forma, contribuir para o conhecimento e atuação dos profissionais de 

saúde, incluindo os fisioterapeutas.  
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2 METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma revisão de literatura do tipo integrativa, com o levantamento 

bibliográfico realizado por meio de busca nas seguintes bases de dados: Lilacs, 

PubMed e Google acadêmico.  

 Para identificar os artigos acerca da temática utilizou-se os descritores 

cadastrados no MeSH (Medical Subject Headings) e DeCS (Descritores em Ciências 

da Saúde): Microcefalia (Microcephaly); Vírus Zika (Zika Vírus); Desenvolvimento 

Infantil (Child development).  

 Na estratégia de busca eletrônica, os descritores foram combinados com o 

operador boleano AND, realizando os seguintes cruzamentos: Microcefalia AND Vírus 

Zika (Microcephaly AND Zika Vírus); Microcefalia AND Desenvolvimento Infantil 

(Microcephaly AND Child development); Vírus Zika AND Desenvolvimento Infantil 

(Zika Vírus AND Child development); Microcefalia AND Vírus Zika AND 

Desenvolvimento Infantil (Microcephaly AND Zika Vírus AND Child development).  

Para a inclusão dos artigos, foram empregados os seguintes critérios: Artigos 

científicos originais publicados em português e inglês no período de 2010 a 2019. 

Foram excluídos artigos que abordassem a microcefalia de causa multifatorial, artigos 

que não possuíam o ano de publicação da revista, não disponíveis na integra ou que 

estivessem disponíveis apenas os resumos. 

Após a consulta às bases de dados e aplicação das estratégias de busca, foram 

selecionados os artigos para análise, tendo por base os títulos e ano de publicação. 

Em seguida, foram lidos todos os resumos resultantes. Após a leitura do resumo o 

artigo foi lido na íntegra para determinar sua elegibilidade. Rejeitaram-se aqueles que 

não preencheram os critérios de inclusão ou apresentaram algum dos critérios de 

exclusão.  

A análise dos artigos encontrados foi feita de forma descritiva e apresentados 

em um quadro sinóptico que comtemplou os seguintes aspectos: autoria, ano de 

publicação do estudo, tipo de estudo, local do estudo, objetivo, amostra, instrumento 

de avaliação e principais resultados encontrados. 
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3 RESULTADOS 

 

A pesquisa nas bases de dados identificou no total 3.809 artigos. Destes, 62 

artigos selecionados pelos títulos e resumos, 32 artigos foram selecionados para 

análise e 23 foram excluídos após a leitura dos resumos e caso necessário a leitura 

do texto na íntegra, restando apenas 9 artigos que obedeceram aos critérios de 

inclusão estabelecidos. Cabe ressaltar, que 1 destes estudos é uma dissertação que 

foi incluída por conter uma amostra significativa e por possuir resultados relevantes 

sobre a temática.  

O país de publicação de todos os estudos incluídos foi brasileira, sendo o local 

predominante de coleta a região Nordeste com 8 estudos, precedida do Centro-Oeste 

com 1 artigo. O período de publicação variou entre 2016 a 2018. Quanto a língua de 

publicação, 6 estudos foram publicados na língua portuguesa e 3 na língua inglesa.   

A maioria dos estudos selecionados utilizaram abordagens descritivas e 

transversais, com amostras que variaram de 1 a 46 crianças com síndrome congênita 

do zika vírus, conforme se encontra ilustrado na Tabela 1.  

A figura a seguir, apresenta a síntese do processo de seleção dos artigos e os 

respectivos resultados em cada base de dados pesquisada. 
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Figura 1. Fluxograma dos resultados encontrados na presente revisão integrativa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  Formulado pelo autor 

A seguir, encontram-se as características e descrição individual de cada estudo, 

seguindo a ordem cronológica de publicação (Tabela 1). 

REGISTROS IDENTIFICADOS APÓS A BUSCA NAS 

BASES DE DADOS 

 

Identificação  Triagem  

ARTIGOS SELECIONADOS PARA 
ANALISE  

Google Acadêmico (n=11) 
Lilacs (n=5) 

PubMed (n=16) 

 

ARTIGOS EXCLUÍDOS  
- Artigos com títulos não 

correspondentes à temática 
- Artigos de Revisão 

- Artigos não disponíveis 
- Artigos duplicados 

ARTIGOS INCLUÍDOS 
Google Acadêmico (n=3) 

Lilacs (n=2) 
PubMed (n=4) 

Elegibilidade 

ARTIGOS IDENTIFICADOS 
Google Acadêmico (n=1.000) 

Lilacs (n=355) 
PubMed (n=2.454) 

ARTIGOS SELECIONADOS PELOS 
TITULOS E RESUMOS  

Google Acadêmico (n=21) 
Lilacs (n=14) 

PubMed (n=27) 
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Tabela 1: Características dos estudos incluídos sobre as alterações do desenvolvimento neuropsicomotor de crianças 
portadoras da SCVZ: 

(Continua) 
 

Autor  Ano de 
publicação 
do estudo 

Tipo de estudo  Local do 
Estudo 

Objetivo do estudo  Amostra Instrumento de 
Avaliação 

Principais resultados encontrados 

 
 

Barbosa et 
al 
 

 
 

2016 

 
 
Caráter descritivo 
do tipo estudo de 
caso 

 
 

Maceió - AL 

 
 
Relatar um caso de uma 
criança com Síndrome 
Congênita do Zika Vírus. 

 
 

n= 1 criança com 3 
meses de idade  

 
 

Classificação 
Internacional de 
Funcionalidade, 
Incapacidade e 

Saúde (CIF) 

 
Na avaliação do desenvolvimento não 
foi observado nenhuma atividade 
espontânea e voluntário da criança. 
Evidenciou-se dificuldade na fixação 
ocular, a criança não alcançava a linha 
média, não possuía interação com o 
terapeuta/família e possuía postura da 
cabeça com tendência a hiperextensão 
e ausência do controle. Ademais, a 
criança apresentou uma tendência 
muito forte para a hiperextensão; não 
aceitando a postura prono e supino.  
 

 
Botelho et 

al  
 

 
2016 

 
Caráter descritivo 
do tipo estudo de 
caso 

 
Recife - PE 

 
Relatar a avaliação de 
crianças com diagnóstico 
de infecção congênita 
presumível pelo ZIKV, a 
partir da utilização de 
instrumentos 
padronizados nas áreas 
de fisioterapia, terapia 
ocupacional e fonoterapia.  
 
 

 
n= 4 crianças com 
média de idade de 
3,75±0,5 meses 

 
Test of Infant Motor 
Performance (TIMP) 

 
As crianças avaliadas apresentaram 
desempenho motor atípico, o tônus 
muscular e a motricidade espontânea, 
que engloba a simetria e a amplitude de 
movimentos dos membros superiores e 
inferiores, revelaram-se alterados. 

 
 
 



14 
 

Tabela 1: Características dos estudos incluídos sobre as alterações do desenvolvimento neuropsicomotor de crianças 
portadoras da SCVZ: 

(Continua) 
 

Autor  Ano de 
publicação 
do estudo 

Tipo de estudo  Local do 
Estudo 

Objetivo do estudo  Amostra Instrumento de 
Avaliação 

Principais resultados encontrados 

 
Avelino; 
Ferraz  

 
2018 

 
Observacional, de 
corte transversal 
com análise 
descritiva 

 
Salvador - BA 

 
Detectar atrasos no 
desenvolvimento 
neuropsicomotor em 
crianças acometidas no 
período pré-natal pelo 
Zika Vírus através da 
infecção materna. 

 
n= 8 crianças com 
média de idade de 
1,8±0,11 meses  

 
Teste de Triagem de 
Desenvolvimento de 

Denver II 

 
As crianças expostas ao Zika Vírus no 
período pré-natal apresentaram atraso 
no desenvolvimento neuropsicomotor, 
com menor desempenho no aspecto 
motor grosseiro, seguido do motor fino 
adaptativo. Contudo, os elementos 
linguagem e pessoal-social 
apresentaram resultados menos 
expressivos. 
 
 

 
Costa et al  

 
2018 

 

 
Transversal e 
quantitativo 

 
 

Maceió - AL 

 
Avaliar a função motora 
grossa de crianças 
portadoras da Síndrome 
Congênita do Zika Vírus  

 
n= 12 crianças com 
média de idade de 
27,25 ± 3,62 meses 

 

 
Medida da Função 
Motora Grossa -

GMFM - 88 

 
As crianças com microcefalia pelo 
ZIKAV apresentam limitações na 
função motora grossa, principalmente 
nas habilidades que incluem o sentar, 
engatinhar, ajoelhar e andar impedindo 
a experimentação de padrões normais 
de movimentos funcionais, 
considerados essenciais para o 
desenvolvimento neuropsicomotor 
típico. 
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Tabela 1: Características dos estudos incluídos sobre as alterações do desenvolvimento neuropsicomotor de crianças 
portadoras da SCVZ: 

(Continua) 
 

Autor  Ano de 
publicação 
do estudo 

Tipo de estudo  Local do 
Estudo 

Objetivo do estudo  Amostra Instrumento de 
Avaliação 

Principais resultados encontrados 

 
Ferreira et 

al  
 

 
2018 

 

 
Estudo descritivo 

de corte 
transversal 

 
Natal/ 

Macaíba/ 
Santa Cruz - 

RN 
 

João Pessoa - 
PB 

 
Descrever o perfil 
funcional de crianças com 
microcefalia associada ao 
ZIKV em dois estados do 
nordeste brasileiro 
 

 
n= 34 crianças com 
média de idade de 

21 ± 7,3 meses  
 
 

 
Classificação 

Internacional de 
Funcionalidade, 
Incapacidade e 

Saúde (CIF) 
 

Medida da Função 
Motora Grossa -

GMFM - 88 

 
Quase 95% da amostra demonstraram 
extrema dificuldade em realizar 
movimentos da mão adequados à 
idade e não conseguiam usar nenhum 
tipo de utensílio ou recipiente para 
beber. Além disso, identificou-se 
incapacidade grave em 64,7% das 
crianças na categoria manutenção da 
posição corporal. A categoria 
deambulação apresentou extrema 
dificuldade em 70,6% da amostra. Com 
relação ao deslocamento foi 
considerado extremamente difícil por 
quase 70% da amostra.  
 

França et al 
 
 

2018 Estudo 
observacional, 

analítico, 
transversal, com 

abordagem 
quantitativa. 

Natal - RN Avaliar e comparar o 
crescimento e o 
desenvolvimento cognitivo 
e motor de crianças com 
microcefalia devido à 
Síndrome Congênita do 
Zika Vírus.  

n= 8 crianças com 
síndrome congênita 
do zika vírus e 16 
crianças típicas 
com média de 

idade de 20,5 ± 
2,1 meses  

 

Escala de 
Desenvolvimento 
Infantil - Bayley III 

Considerando a classificação 
recomendada por Bayley-III, crianças 
com síndrome congênita do zika vírus 
apresentaram desempenho 
extremamente baixo no domínio motor 
e no desenvolvimento cognitivo, 
enquanto as crianças típicas 
apresentaram desempenho médio nos 
domínios cognitivo e desenvolvimento 
motor. Portanto, crianças com 
síndrome congênita do zika vírus estão 
em risco de retardo de crescimento e 
desenvolvimento em comparação com 
crianças típicas. 
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Tabela 1: Características dos estudos incluídos sobre as alterações do desenvolvimento neuropsicomotor de crianças 
portadoras da SCVZ: 

(Continua) 
 

Autor  Ano de 
publicação 
do estudo 

Tipo de estudo  Local do 
Estudo 

Objetivo do estudo  Amostra Instrumento de 
Avaliação 

Principais resultados encontrados 

 
Flor; 

Guerreiro; 
Anjos  

 
2017 

 
Observacional, de 
corte transversal, 
com análise 
descritiva. 

 
Salvador - BA 

 
Avaliar o desenvolvimento 
neuropsicomotor (DNPM) 
em portadores de 
microcefalia pelo ZIKAV  

 
n= 22 lactentes com 
média de idade de 
8,9 ± 2,13 meses 

 
 

 
Teste de Triagem de 
Desenvolvimento de 

Denver II 

 
Os portadores de microcefalia 
associada ao ZIKAV apresentam 
atraso importante no desenvolvimento 
neuropsicomotor associado a 
alterações visuais, auditivas e 
sensoriais, o que irá impactar na 
independência funcional e na inserção 
social dos mesmos. 
 

 
Klinger 

 
2018 

 
Estudo misto: 

estudo 
transversal e 
ensaio quasi-
experimental 

 
Aracaju - SE 

 
Caracterizar e verificar 
como as habilidades 
motoras de crianças com 
a síndrome da Zika 
congênita se comportam. 
 

 
n= 46 lactentes com 
idade entre 0 a 9 
meses 
 

 
Alberta Infant Motor 

Scale (AIMS) 

As crianças avaliadas inicialmente com 
idade de 0 a 3 meses apresentaram 
escores por posturas total semelhantes 
aos valores normativos, mas quando 
avaliadas com idade superior a 4 
meses, os escores foram bastante 
inferiores, com grave 
comprometimento motor. Sendo assim, 
os achados baseados na AIMS e nos 
seus valores normativos mostraram 
comprometimento motor grave, além 
de associação com outras alterações 
severas. 
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Tabela 1: Características dos estudos incluídos sobre as alterações do desenvolvimento neuropsicomotor de crianças 
portadoras da SCVZ: 

(Conclusão) 
 

Autor  Ano de 
publicação 
do estudo 

Tipo de estudo  Local do 
Estudo 

Objetivo do estudo  Amostra Instrumento de 
Avaliação 

Principais resultados encontrados 

 
Marangoni 

et al 

 
2018 

 
Caráter descritivo 
do tipo estudo de 
caso 
 
 
 
 

 
Campo 

Grande - MS 
 

 

 
Descrever os movimentos 
gerais e o desempenho 
motor de dois lactentes 
que foram expostos ao 
vírus Zika durante 
trimestres distintos de 
gestação.  
 

 
n= 2 criança com 4 
e 14 meses de 
idade 
 
 

 
General Movements 

(GM’s) 
 

Alberta Infant Motor 
Scale (AIMS) 

Ambas as criança não foram capazes 
de realizar movimentos 
antigravitacionais básicos, como 
manter a cabeça levantada. Além 
disso, observou-se que as crianças 
apresentaram movimentos irregulares 
e nenhum movimento e postura foram 
pontuados, caracterizando 
comprometimento motor grave.  
 

Fonte: Elaborada pelo autor 
ZIKV: Virús Zika; TIMP: Test of Infant Motor Performance; CIF: Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde; DNPM: desenvolvimento neuropsicomotor; AIMS: 
Alberta Infant Motor Scale; GM’s: General Movements;  
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4 DISCUSSÃO 

 

 De acordo com os estudos selecionados, foi possível observar que a 

prevalência de idade das crianças portadoras da SCVZ variou de 0 a 27 meses. Esses 

achados podem ser justificados pelo motivo da epidemia da infecção pelo ZIKV 

durante a gestação se tratar de uma condição recente e, por consequência, não se 

tenha, atualmente, crianças portadoras da SCVZ com idade superior a 40 meses 

(CÂMARA, 2018).   

 Quanto ao predomínio de gênero para a incidência da SCVZ não foi possível 

observar um padrão, tendo em vista que a maioria dos estudos selecionados não 

informou qual dos gêneros possuiu maiores coeficientes de prevalência. Apesar disto, 

Bee e Boyd (2011) informam que as crianças do sexo masculino demonstram ser mais 

propensas às malformações congênitas por diferença genética cromossômica 

causada pelo gene recessivo. 

 No que tange ao local de coleta dos estudos incluídos, observou-se que houve 

uma prevalência na realização de pesquisas na região do nordeste, tendo em vista 

que foi a maior área de incidência dos casos de microcefalia associado à infecção 

pelo vírus da zika no período embrionário.  

 Para Marinho (2016) o maior coeficiente de prevalência de microcefalia 

associado ao ZIKV no Nordeste, pode ser explicado, em parte, pelo fato de a 

densidade demográfica da região favorecer a transmissão de doenças de origem 

vetorial e pelo Nordeste ser o provável local de entrada do ZIKV no país.  

 Com relação ao DNPM das crianças portadoras da SCVZ, os estudos 

evidenciaram maiores alterações no aspecto motor fino e grosseiro, uma vez que as 

crianças não conseguem alcançar a linha média, possuem ausência do controle de 

cabeça, movimentos dos membros superiores e inferiores irregulares e ausência de 

posturas (BARBOSA et al., 2016; BOTELHO et al., 2016; AVELINO; FERRAZ, 2018; 

MARANGONI et al., 2018) 

Ademais, os estudos constataram que as crianças com SCVZ não conseguem 

aceitar a postura prono e supino, apresentando uma evolução negativa nas 

habilidades motoras, principalmente nas competências que incluem o sentar, 

engatinhar, ajoelhar e andar (BARBOSA et al., 2016; COSTA et al., 2018).  
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 Consoante as lições de Gomes et al., (2017) isto acontece devido ao quadro 

clinico da síndrome, caracterizado por rigidez articular, anormalidades no tônus 

muscular, exacerbação dos reflexos tendíneos e da resistência à movimentação 

passiva rápida, que diminui a força muscular e amplitude de movimento, levando a 

déficit na funcionalidade dos membros superiores e inferiores, na aquisição e 

manutenção corporal, motricidade voluntária e desempenho motor.  

 Eickmann et al., (2016) acrescenta que a hipertonia global grave com hiper-

reflexia (reflexos muito ativos ou responsivos em excesso), é uma das principais 

sequelas neurológicas da síndrome que limita a função motora normal da criança, 

prejudicando as trocas de posturas e os cuidados com a higiene.  

 Em um estudo conduzido Alvino, Mello e Oliveira (2016) também se 

observaram que as limitações motoras das crianças portadoras da SCVZ estão 

associadas à artogripose (malformação das articulações do bebê) ou algum tipo de 

comprometimento nas articulações do quadril, joelhos, tornozelos e punhos, levando 

a dor e deformidades musculoesqueléticas que explicam a irritabilidade e choro 

excessivo apresentado por essas crianças.  

Corroborando com essas informações, os achados da presente revisão 

refletem uma característica especialmente marcante da síndrome, que é a 

homogeneidade dos quadros clínicos quanto ao aspecto motor. Isto porque, em todos 

os estudos, constatou-se, que as alterações no DNPM de crianças portadoras da 

SCVZ, está relacionado à espasticidade de tronco e/ou membros e outras alterações 

severas que impede a criança de realizar movimentos antigravitacionais básicos. 

Dados semelhantes foram encontrados na revisão sistematica conduzida por 

Barbosa et al., (2019), no qual constatou que o atraso na aquisição dos marcos do 

desenvolvimento está associado a dificuldade de sustento da cervical, hipertonia 

apendicular, persistência dos reflexos primitivos, além de sinais e sintomas piramidais 

(hipertonia, hiperreflexia, clônus e persistência dos reflexos primitivos) e 

extrapiramidais (tônus flutuante e discinesia simétrica das extremidades durante a 

vigília).  

Dessa forma, é possível observar que os diversos comprometimentos 

neurológicos da síndrome ocasionam alterações no DNPM que refletem, muitas 

vezes, no aparecimento tardio ou, até mesmo, no não aparecimento de alguns 
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padrões motores que restringe a criança de ser bem-sucedida nas habilidades 

funcionais e de mobilidade (SOUZA et al., 2018). 

 Além disso, cabe ressaltar que os estudos incluídos evidenciaram que o atraso 

no DNPM de crianças portadoras da SCVZ correlaciona-se às alterações auditivas, 

sensoriais e visuais que impede a criança de adquirir reações de coordenação, 

tornando os movimentos voluntários globais deficitários e favorecendo a dependência 

para execução das atividades. 

Posto isto, o Ministério da Saúde (2016) ressalta a importância do 

acompanhamento dessas crianças por uma equipe multiprofissional e sugere 

intervenções, principalmente da fisioterapia, nos primeiros anos de vida, devido ao 

sazonamento do desenvolvimento do sistema nervoso central que podem ser 

potencializados nesse período com abordagens que fomentem a maturação 

neurológica para o desenvolvimento de marcos infantis.  
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5 CONCLUSÃO 

 

Através deste estudo, foi possível observar que devido às alterações no SNC 

decorrente da infecção do vírus Zíka na gestação, as crianças com SCVZ apresentam 

anormalidades neurológicas e sensoriais, que interferem na aquisição e desempenho 

dos marcos motores básicos e complexos. 

Entre as principais alterações no desenvolvimento neuropsciomotor dessas 

crianças, destacou-se o comprometimento no domínio motor fino e grosseiro, que 

impede as crianças de adquirir controle de cabeça, tronco, posturas e a 

experimentação de padrões normais de movimentos funcionais.  

Á vista disto ressalta-se a importância de se realizar a avaliação do 

desenvolvimento neuropsicomotor de crianças portadoras da síndrome congênita do 

zika vírus, para que seja possível identificar os déficits motores, determinar o seu 

prognóstico e planejar precocemente estratégias de intervenção fisioterapêutica 

específicas para as limitações apresentadas por essas crianças.  
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