
 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – PROPEG 

FACULDADE DE ENFERMAGEM- FAEN 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E SOCIEDADE – PPGSS 

MESTRADO EM SAÚDE E SOCIEDADE - MSS 

 

 

 

NATÁLIA TEIXEIRA FERNANDES 

 

 

 

 

 

 

 

Influência da Intervenção Terapêutica nas Habilidades Cognitiva, Linguística e Motora em 

Crianças com Síndrome Congênita do Zika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOSSORÓ, RN 

2020 



NATÁLIA TEIXEIRA FERNANDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Influência da Intervenção Terapêutica nas Habilidades Cognitiva, Linguística e Motora em 

Crianças com Síndrome Congênita do Zika 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Saúde e Sociedade da 

Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte como requisito para a obtenção do grau 

de Mestre em Saúde e Sociedade. 

 

Orientadora: Fátima Raquel Rosado Morais 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOSSORÓ, RN 

2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NATÁLIA TEIXEIRA FERNANDES 

 

 

 

 

Influência da Intervenção Terapêutica nas Habilidades Cognitiva, Linguística e Motora em 

Crianças com Síndrome Congênita do Zika  

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Saúde e Sociedade – PPGSS da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte-UERN como requisito para a obtenção do 

grau de Mestre em Saúde e Sociedade. 

 

 

 

COMISSÃO EXAMINADORA 

 

 

 

 Prof.ª Dr.ª Fátima Raquel Rosado Morais (UERN/RN) 

 

 

Prof.a Dr.a Kelianny Pinheiro Bezerra (UERN/RN) 

 

 

                          Profª. Drª. Nilba Lima de Souza (UFRN/RN) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este estudo às crianças e suas famílias 

que confiaram no propósito do cuidado e do 

amor.  

 



AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço a DEUS, por estar presente em tudo. 

Aos meus pais, Celma e Hildeberto, pela total dedicação, sabedoria, amor e companheirismo. 

À minha irmã, Nayara, pela incrível companhia de toda uma vida e por me presentear com os 

melhores momentos em família na presença insubstituível do meu afilhado João Miguel. 

Ao meu marido, Marcos Abraão, pelo companheirismo, amor e apoio nessa caminhada. 

Ao meu filho, Bento, pelo lembrete diário dos últimos 08 meses, no meu ventre, que devo 

concluir mais esse desafio. 

Aos Pimpolhos, que se dedicaram ao projeto com afinco e amor. E a pimpolha voluntária mais 

amada da faculdade, Neidinha, pela parceria nos eventos e cuidado emanado as crianças.  

Às amigas, Hosana e Laryssa, por caminharem comigo nesse projeto, pela amizade, pela leveza 

até nos momentos complicados, pelas risadas e por todo compromisso com o projeto. 

À minha querida orientadora, Fátima Raquel Rosado Morais, pela paciência, apoio e 

dedicação na construção desta pesquisa. Sou grata por todo aprendizado, pela referência de 

sabedoria e inspiração para aqueles que buscam por conhecimento. 

Aos membros da banca de qualificação, professoras Raquel, Kelianny e Ellany, minha estima 

pelas sábias contribuições nesta pesquisa.  

Aos membros da banca de defesa, professoras Raquel, Nilba e Kelianny, pela atenção, 

disponibilidade e aprimoramento do estudo.  

Ao Programa de Pós-Graduação em Saúde e Sociedade (PPGSS), a Universidade do Estado 

do Rio Grande do Norte (UERN), e em especial, a Luzia, e a todos os docentes e colegas, pelo 

companheirismo dentro e fora da sala de aula, pela ajuda nos trabalhos e demandas grupais.  

Ao Núcleo de Atenção Materno Infantil (NAMI), por oportunizar o acolhimento e assistência 

de qualidade as mães e aos seus filhos. 

As mães das crianças com SCZV, pele carinho, força e compromisso.  

As crianças, meus sinceros agradecimentos. Vocês iluminam meus dias e me motivam cada 

vez mais. Gratidão! 



RESUMO  

 

A epidemia da microcefalia congênita, no Nordeste brasileiro em 2015 causou, para além da 

mobilização social, a inquietação da comunidade científica para compreender a epidemiologia 

desses novos eventos e desvelar o impacto da doença no neurodesenvolvimento das crianças. O 

Ministério da Saúde aponta a importância da estratégia do acompanhamento terapêutico 

multidisciplinar, precedido por uma avaliação para a detecção de possíveis alterações no 

desenvolvimento neuropsicomotor da criança, com o propósito de entender as singularidades e 

assim prestar uma assistência voltada para as distintas necessidades dos indivíduos. O estudo 

objetiva avaliar a influência da intervenção terapêutica no desenvolvimento neuropsicomotor 

das crianças com síndrome congênita do zika vírus. Trata-se de um estudo quase experimental 

do tipo antes-depois, desenvolvido no Núcleo de Atenção Materno Infantil, na Faculdade de 

Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a partir de avaliação prévia 

e do acompanhamento multiprofissional das crianças com microcefalia pós surto. A 

amostragem foi não-probabilista por conveniência, definida pelo quantitativo de 11 crianças 

que fazem o acompanhamento no núcleo. No primeiro momento foi aplicada a Escala de 

Bayley III, o Bayley Scale of Infant Development (BSID III), seguido do processo de 

intervenção terapêutica, duas vezes por semana que resultou 72 dias de sessões. O terceiro 

momento constou de uma reavaliação com o instrumento Bayley III para comparar as mudanças 

no desenvolvimento infantil. Nas comparações das avaliações do antes e depois da intervenção, 

as variáveis estatísticas foram verificadas quanto a normalidade através do teste de Shapiro 

Wilks. Nas variáveis que não apresentaram distribuição normal utilizou teste não paramétrico 

de Wilcoxon, e nos demais dados com abordagem paramétrica, o teste paramétrico t de Student. 

Os resultados apontam dados significativos pós intervenção para o cognitivo (p= 0.005), 

linguagem receptiva (p< 0.001), linguagem expressiva (p= 0.002), motor fino (p < 0.001) e 

motor grosso (p= 0.004). Todavia as crianças com SCZV não atingem marcos do 

desenvolvimento adequados para a idade cronológica, indicando um perfil neuropsicomotor 

gravemente comprometido. Essa condição é observada na restrição total para andar mesmo com 

o auxílio de apoio, na inabilidade em segurar e/ou apertar objetos, bem como na ausência da 

vocalização de palavras. No entanto, o estudo evidencia a contribuição da intervenção 

terapêutica nos ganhos funcionais, embora mínimos, e, possivelmente muito articulado com o 

quadro neurológico degenerativo, apontando-se para a importância da prática multiprofissional 

a longo prazo.  

 



Palavras-Chave: Atenção à saúde, Deficiências do desenvolvimento, Desenvolvimento 

infantil, Infecção pelo zika vírus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The epidemic of congenital microcephaly in Northeastern Brazil in 2015 caused, in addition to 

social mobilization, the concern of the scientific community to understand the epidemiology of 

these new events and unveil the impact of the disease on children's neurodevelopment. The 

Ministry of Health points out the importance of the multidisciplinary therapeutic monitoring 

strategy, preceded by an assessment to detect possible changes in the child's neuropsychomotor 

development, in order to understand the singularities and thus provide assistance geared to the 

different needs of individuals. The study aims to evaluate the influence of therapeutic 

intervention on the neuropsychomotor development of children with congenital Zika virus 

syndrome. This is a quasi-experimental study of the before-after type, developed at the Maternal 

Child Care Center, at the Faculty of Nursing of the State University of Rio Grande do Norte, 

based on prior evaluation and multiprofessional monitoring of children with post-microcephaly. 

outbreak. The sampling was non-probabilistic for convenience, defined by the number of 11 

children who follow up at the nucleus. In the first moment, the Bayley III Scale, the Bayley 

Scale of Infant Development (BSID III) was applied, followed by the therapeutic intervention 

process, twice a week that resulted in 72 days of sessions. The third moment consisted of a 

reassessment with the Bayley III instrument to compare changes in child development. In 

comparisons of the assessments before and after the intervention, the statistical variables were 

checked for normality using the Shapiro Wilks test. For variables that did not show a normal 

distribution, Wilcoxon's non-parametric test was used, and for the other data with a parametric 

approach, the Student's t-parametric test. The results show significant post-intervention data for 

cognitive (p = 0.005), receptive language (p <0.001), expressive language (p = 0.002), fine 

motor (p <0.001) and gross motor (p = 0.004). However, children with SCZV do not reach 

milestones suitable for their chronological age, indicating a severely impaired 

neuropsychomotor profile. This condition is observed in the total restriction to walk even with 

the aid of support, in the inability to hold and / or squeeze objects, as well as in the absence of 

vocalization of words. However, the study shows the contribution of therapeutic intervention 

to functional gains, although minimal, and possibly very articulated with the degenerative 

neurological condition, pointing to the importance of long-term multiprofessional practice. 

 

Keywords: Health care, Developmental disabilities, Child development, Zika virus infection. 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Média da pontuação bruta da cognição antes e depois da intervenção terapêutica 52 

Figura 2 - Média da pontuação bruta da linguagem receptiva antes e depois da intervenção 

terapêutica ................................................................................................................................. 53 

Figura 3 - Média da pontuação bruta da linguagem expressiva antes e depois da intervenção 

terapêutica  ................................................................................................................................ 53 

Figura 4 - Média da pontuação bruta da motora fina antes e depois da intervenção terapêutica

 .................................................................................................................................................. 54 

Figura 5 - Média da pontuação bruta da motora grossa antes e depois da intervenção 

terapêutica  ................................................................................................................................ 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

BAYLEY – Bayley Scale of Infant Development 

CEP – Comitê de Ética em Pesquisa 

EC – Escore Composto 

EE – Escore Escalar 

ESPII – Emergência de Saúde Pública de Interesse Internacional 

ESPIN – Emergência de Saúde Pública Nacional 

MS – Ministério da Saúde 

NAMI – Núcleo de Atenção Materno Infantil 

OMS – Organização Mundial de Saúde 

SCZV – Síndrome Congênita do Zika Vírus 

SNC – Sistema Nervoso Central 

TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Teste de normalidade das variáveis da Bayley III. Mossoró, RN, 2020 ................ 25 

Tabela 2 – Características de identificação e clínicas ao nascer das 11 crianças com SCZV .. 32 

Tabela 3 – Escores da avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor das 11 crianças com 

SCZV nos domínios cognitivo, linguagem e motor  ................................................................ 33 

Tabela 4 – Avaliações do domínio cognitivo, da linguagem e do motor comparadas na pré e 

pós intervenção das 11 crianças com SCZV ............................................................................ 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

1 INTRODUÇÃO 

A epidemia da microcefalia congênita, no Nordeste brasileiro em 2015 causou, para 

além da mobilização social, a inquietação da comunidade científica nacional e internacional. A 

preocupação de todos era compreender a epidemiologia desses novos eventos e as alterações 

que causavam na saúde reprodutiva da mulher, bem como desvelar o impacto da doença no 

neurodesenvolvimento das crianças (ALBUQUERQUE, et al. 2018). 

Em maio de 2020 a secretaria de vigilância em saúde publicou o compilado entre as 

Semanas Epidemiológicas 45/2015 e 20/2020 (08/11/2015 a 29/05/2020), contabilizando os 

casos notificados em aproximadamente 19.000 casos de microcefalia associados ao vírus zika. 

Desse universo, 8.923 foram descartados; 3.534 confirmados; 2.784 ainda estão em 

investigação; 788 são prováveis e 675 caracterizaram-se como inconclusivos. Na mesma 

proporção e no mesmo espaço de tempo, em âmbito estadual, no Rio Grande do Norte foram 

notificados 323 casos suspeitos de microcefalia e/ou outras malformações relacionadas às 

infecções congênitas. Os casos notificados estão distribuídos em 91 municípios do estado. Do 

total, 120 foram descartados, 134 estão confirmados, sete estão sob investigação, três prováveis 

e um inconclusivo (BRASIL, 2020). 

Em resposta ao aumento abrupto desse evento, o Ministério da Saúde decretou o estado 

de emergência de saúde pública nacional (ESPIN), em novembro de 2015, seguida pela 

declaração de emergência de saúde pública de interesse internacional (ESPII) da Organização 

Mundial da Saúde (OMS), em fevereiro de 2016. Ambos assinalaram a importância em se 

encontrar formas de manejar os impactos, bem como, munir-se de estratégias de prevenção, 

diagnóstico precoce e seguimento do cuidado (MELO, et al. 2016; RASMUSSEN, et al. 2016).  

Por meio dos estudos epidemiológicos, clínicos e laboratoriais se comprovou o nexo 

causal entre o vírus zika e a ocorrência da microcefalia (ALBUQUERQUE, et al. 2018). Dentre 

os estudos que apontaram essa relação, destaca-se um de caso-controle com recrutamento 

prospectivo executado em Recife-PE sob coordenação de Celina Turchi. Em seu relatório final 

de uma amostra de 91 casos e 173 controles os resultados apontaram que todos os casos eram 

positivos para o zika e excluíram a associação com as vacinas durante a gestação e o uso de 

larvicidas (ARAÚJO, et al. 2017). 

Melo et al. (2016) provaram em seus estudos que duas gestantes da Paraíba tinham 

resultados de exames sanguíneos negativos para zika, mas posteriormente os resultados foram 

comprovados através do exame de imagem ultrassonográfico, os exames de amniocentese e as 

subsequentes reações em cadeia da polimerase quantitativa em tempo real. Estes achados são 
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considerados importantes para a comunidade científica pois representaram os primeiros 

diagnósticos de transmissão intra-uterina do vírus. 

Ainda sobre a transmissão do vírus e suas consequencias para os fetos, os estudos 

iniciais observaram que a infecção nos primeiros três meses da gestação podia acarretar maior 

dano ao sistema nervoso central e, consequentemente, ao desenvolvimento do feto. A 

explicação desses acontecimentos é resultado da inibição da proliferação, diferenciação celular 

e apoptose neuronal (BARTON, SALVADORI, 2016; ADIBI, MARQUES, CARTUS, BEIGI, 

2016). Também pode ter relação com a possível propriedade neurotrófica do vírus que passa 

pela via transplacentária, invade o cérebro e o danifica causando malformação de órgãos, 

impedindo ou reduzindo o crescimento (KLASE, KHAKHINA, SHNEIDER, 2016). 

A atmosfera inédita de alguns casos de crianças afetadas com o vírus e que não 

apresentavam a microcefalia, sinalizava para um vírus cujo espectro de fenótipos 

caracterizavam outras anomalias, o que evidencia uma síndrome congênita (BRASIL, et al. 

2016; VAN DER LINDEN, et al. 2016). Contudo, a microcefalia continua sendo o sinal clínico 

mais evidente e é definida com o perímetro cefálico abaixo de -2 desvios-padrão para idade e 

sexo, consoante ao padrão InterGrowth (DEL CAMPO, et al. 2017). A Síndrome Congênita do 

Zika Vírus (SCZV) pode incluir alterações oculares, deformidades de articulações e membros, 

desproporção craniofacial (DEL CAMPO, et al. 2017). Há ainda a existência de outras cinco 

anomalias que diferenciam a SCZV das demais infecções congênitas: cicatrização macular e 

manchamento retiniano pigmentar focal; microcefalia grave com crânio parcialmente 

colapsado; contraturas congênitas; hipertonia precoce com sintomas de envolvimento 

extrapiramidal; e córtices cerebrais finos com calcificações subcorticais (MOORE, et al. 2017).   

Ao passo que a microcefalia se transformava em um cenário complexo, era necessário 

que se elaborasse estratégias com o intuito de garantir a integralidade da assistência através da 

efetivação do atendimento em rede, sendo indispensável uma abordagem multidisciplinar e 

intersetorial. A OMS (2016) afirma ainda que mesmo a microcefalia não tendo tratamento 

específico existem ações de intervenção precoce, como programas de estimulação 

desenvolvidos por equipe multidisciplinar, que podem ter impacto positivo no desenvolvimento 

da criança acometida com esse problema de saúde. 

Apesar de as redes de atendimento tentarem se organizar em todos os níveis da 

assistência, seguindo os protocolos ministeriais para atender as necessidades das crianças e de 

suas famílias, muitas ações ainda são incipientes. Em particular, apesar de os protocolos 

preverem passos com a caracterização, o diagnóstico e o seguimento em atenção as crianças 

com microcefalia e seus familiares, no Brasil, especificamente, o seguimento ainda é uma 
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dimensão pouco evidenciada no cotidiano dos serviços de saúde (MONTEIRO; FERNANDES, 

2018). 

Destaca-se, nessas tentativas de prover diagnóstico e seguimento o manual do 

Ministério da Saúde (MS) com as Diretrizes de Estimulação Precoce: Crianças de zero a três 

anos com Atraso no Desenvolvimento Neuropsicomotor Decorrente de Microcefalia, editado 

em 2016 e resultado do Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia, em 2015 (BRASIL, 

2016).  

Por sua vez, a intervenção terapêutica, enquanto seguimento e parte do tratamento, pode 

ser conceituada como um grupo de atividades com o propósito de estimular as habilidades das 

crianças de forma antecipada; acompanhar ativamente as evoluções ao longo do tempo e, 

também no auxílio aos familiares para condução das atividades no lar. A intervenção se dá por 

um programa estruturado e harmonizado, desempenhado por uma equipe multiprofissional, 

composta por educadores, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos e terapeutas 

ocupacionais, entre outros. Estes profissionais atuam com atividades inerentes ao 

desenvolvimento infantil, buscando ofertar cuidados especializados às crianças, bem como, 

apoio e orientação a família (FORMIGA; PEDRAZZANI; TUDELLA, 2010; BRASIL, 2016b). 

O MS (2016b) aponta a importância da estratégia do acompanhamento terapêutico 

multidisciplinar, precedido por uma avaliação para a detecção de possíveis alterações no 

desenvolvimento neuropsicomotor da criança, com o propósito de entender as singularidades e 

assim prestar uma assistência voltada para as distintas necessidades dos indivíduos. O cuidado 

deve emanar atenção ao desenvolvimento motor, de linguagem, psicossocial, dentre outros, 

principalmente em crianças diagnosticadas com microcefalia entre 0 e 3 anos. Nesta faixa etária 

acontece um fenômeno chamado de neuroplasticidade, caracterizado pelo grau de plasticidade 

que o sistema nervoso central apresenta, possibilitando uma maior capacidade para mudanças 

quando excitado pelo meio externo, o que acontece na estimulação precoce (OLIVEIRA; 

SALINA; ANNUNCIATO, 2001). 

Burns (1999) e Manoel (2000) entendem que o desenvolvimento infantil acontece com 

todos os humanos e é peculiar de um indivíduo para outro. Esses autores acrescentam ainda que 

a aquisição das habilidades pode ser influenciada pela hereditariedade, pelo ambiente e pelas 

experiências de interação com outras crianças. Existem autores que identificam as condições 

socioeconômicas desfavoráveis, assim como a desnutrição materna, como fator de interferência 

em uma gestação de qualidade. Por sua vez, essas situações tendem a aumentar as chances para 

os atrasos no crescimento e desenvolvimento das crianças (HALPERN, 2004; PILZ; 

SCHERMANN, 2007; MANSUR, NETO, 2006). 
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Em contrapartida, a estimulação pode ser a estratégia de manejo para o desenvolvimento 

motor e das habilidades sensório-motoras, com atividades desenvolvidas diariamente no 

domicílio, no ambiente escolar, na assistência especializada e no acompanhamento por uma 

equipe de saúde (DUARTE; ALVES; GOBBI, 2005). 

 Em particular, o desenvolvimento motor se encontra em contínua evolução nas 

crianças. Tem início com as atividades motoras reflexas, evolui para motricidade voluntária, 

até a realização de movimentos coordenados, como o andar. Identificar essas fases do 

desenvolvimento motor infantil permite interferir habilmente quando a evolução do 

desenvolvimento é atípica. No primeiro ano de vida, por exemplo, acontece um salto evolutivo 

no comportamento motor em que a criança sai da posição horizontal para a vertical, esse 

acontecimento proporciona identificar possível atraso motor relacionado a lesão do sistema 

nervoso central (SNC) notados com a permanência de reflexos primitivos, insuficiência de 

reações de proteção e de equilíbrio, alteração de tônus e alterações músculo esqueléticas 

(CASTILHO-WEINERT; FORT-BELLENI, 2011). 

As habilidades sensório-motoras na primeira infância iniciam quando a criança domina 

seus sentidos e movimentos, isso quer dizer que ela conhece o mundo a sua volta e sobre si. 

Esse conhecimento está intimamente ligado ao domínio das habilidades mentais do 

aprendizado, linguagem, pensamento e memória, conjunto de atribuições que caracterizam o 

desenvolvimento cognitivo (GAZZANIGA; HEATHERTON, 2005; PAPALIA; FELDMAN, 

2013). 

Os estudos de intervenções terapêuticas de Pacheco et al. (2014) e Van Schaik, Souza e 

Rocha (2014), mostram respectivamente, que após intervenção terapêutica neurofuncional uma 

criança com agenesia de corpo caloso (malformação congênita do SNC) apresentou melhora no 

desempenho funcional, como a ativação de reações corporais, controle postural e aquisição de 

movimentos de mãos e membros. Em crianças com deficiência foram identificadas aquisições 

no desenvolvimento voltadas ao reconhecimento uns dos outros, a encontrar novas maneiras de 

brincar e a se sentir seguras para lidar com o distanciamento em relação aos seus pais.  

Todavia, apesar de evidenciada a importância de atendimentos e intervenções 

terapêuticas que promovam à saúde do grupo, o boletim epidemiológico volume 50, publicado 

em março de 2019,  reportou um recorte sobre o crescimento e o desenvolvimento das crianças 

que foram infectadas pelo vírus e pontuou que os atendimentos em estimulação precoce foram 

realizados em 34,9% (1.000/2.865) casos confirmados; as ações de puericultura aconteceram 

em 60,7% (1.739/2.865) casos confirmados; enquanto os atendimentos em Atenção 

Especializada ocorreram em 63,8% (1.828/2.865) casos confirmados. As crianças que 
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receberam os três tipos de atendimento, acompanhamento considerado ideal para se minimizar 

agravos à saúde do grupo, foram 831 casos, ou seja, aproximadamente 29% do total de casos 

confirmados.  

Diante da relevância das intervenções terapêuticas para a assistência as crianças com 

SCZV e entendendo que o contexto da síndrome demanda maior atenção na avaliação do 

desenvolvimento infantil é que surgiu o interesse no aprofundamento dessa temática. A 

avaliação, com a consequente proposição de ações que respondam aos aspectos identificados 

nesse momento, tem o intuito de adequar as intervenções terapêuticas, em face da importância 

da utilização de práticas que consigam contribuir no seguimento assistencial. Em particular, 

para as crianças com a SCZV que têm injúrias potencializadas e apresentam a necessidade de 

uma atenção multidisciplinar redobrada. Nesse sentido, pensar em ações conjugadas, avaliação 

e intervenção, pode acabar por contribuir para a qualificação dessa assistência, minimizando 

danos e agravos à saúde desse grupo.  
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2 OBJETIVOS  

-Analisar o perfil cognitivo, linguístico e motor das crianças com síndrome congênita do zika 

vírus; 

-Avaliar a influência da intervenção terapêutica multiprofissional no desenvolvimento 

neuropsicomotor das crianças com síndrome congênita do zika vírus. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 TIPO E LOCAL DE PESQUISA  

Trata-se de um estudo quase-experimental do tipo antes-depois, que se baseou no 

pressuposto de que a intervenção pode ser aplicada independentemente da necessidade de 

controlar variáveis externas e na qual o indivíduo é o seu próprio controle (SAMPIERI; 

COLLADO; LUCIO, 2013). 

O estudo foi desenvolvido no Núcleo de Atenção Materno Infantil (NAMI) localizado 

na Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). 

Inaugurado em junho de 2018, o NAMI tem como missão realizar ações de prevenção, 

promoção e recuperação da saúde para o público materno-infantil.  

O NAMI conta com uma equipe multiprofissional voluntária na área da fisioterapia, 

fonoaudiologia, odontologia, nutrição, psicologia, enfermagem, serviço social, pediatria e 

terapias integrativas. 

  

3.2 SUJEITOS DA PESQUISA  

A definição da população em estudo passou, inicialmente, pelo conhecimento do 

quantitativo de casos com diagnóstico concluído para SCZV a partir dos protocolos do 

Ministério da Saúde. Nessa etapa, após o levantamento feito na secretaria municipal, foram 

identificados 94 casos notificados, sendo 14 com diagnóstico de microcefalia por exposição ao 

vírus zika e os demais casos descartados.  

A partir das informações dos sistemas de notificação da Secretaria Municipal de 

Mossoró, o primeiro contato foi feito por meio de visita guiada pelos agentes comunitários de 

saúde correspondentes as áreas que foram identificados os casos de microcefalia. Nessa visita, 

um dos membros da equipe responsável pela coleta de dados do estudo se apresentava e 

prestava esclarecimentos iniciais quanto a pesquisa e a importância do acompanhamento 

especializado nas crianças que tiveram a infecção por zika vírus. Na sequência, quando a 

criança preenchia todos os critérios de inclusão, era convidada a participar, através de seus pais 

ou responsáveis e, em caso de aceitação, foi agendada uma data para o comparecimento ao 

NAMI.   

A amostra do estudo foi definida por conveniência e tendo como critérios de inclusão: 

crianças diagnosticadas com síndrome congênita decorrente do zika vírus e que estivessem 

cadastradas no NAMI antes do terceiro ano de vida; ausência de síndrome genética associada e 

genitores ou cuidadores com residência fixa na cidade de Mossoró/RN. Os critérios de exclusão 

foram: crianças com síndrome congênita decorrente do zika vírus que faziam acompanhamento 
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contínuo em outros centros de atendimento fora da cidade; e, crianças que se ausentaram em 

oito intervenções/encontro de estimulação, sequenciais.   

A cidade de Mossoró foi escolhida por ser a segunda maior cidade do Estado, por sediar 

e fornecer a estrutura física, a partir das residências e dos laboratórios existentes na 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, necessária para a realização dos atendimentos, 

e, pela ausência de outro centro de atendimento voltado exclusivamente para as crianças com 

SCZV. A modalidade do atendimento semanal, restrição de espaços e a dificuldade no 

deslocamento impossibilitaram o acompanhamento de crianças de outras cidades vizinhas. 

Então, diante de um quantitativo de 14 crianças diagnosticadas no município, foram 

excluídas três por não compareceram ao programa de intervenção e a amostra final foi de 11 

crianças. 

 

3.3 INSTRUMENTO 

Na coleta de dados foram utilizados dois instrumentos distintos: formulário de 

identificação e a Bayley Scale of Infant and Toddler Development – BSID III (Escalas de 

Desenvolvimento do Bebê e da Criança Pequena - BAYLEY III). 

O formulário de identificação elaborado para registrar à identificação da criança (sexo, 

idade) e suas características clínicas (peso ao nascer, perímetro cefálico ao nascer e idade 

gestacional) (APÊNDICE A). 

O instrumento utilizado para avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor foi a 

Escalas de Desenvolvimento do Bebê e da Criança Pequena - BAYLEY III, construída pela 

psicóloga americana Nancy Bayley em 1969, cuja última versão foi editada em 2006. Para o 

Brasil, a tradução e adaptação transcultural foi realizada no ano de 2012 por Vanessa Madaschi 

(MADASCHI, 2012). A escala é composta por três subescalas (escala cognitiva, escala da 

linguagem e escala motora) e é adequada para a avaliação em crianças de um a 42 meses de 

idade com ou sem deficiência. Aborda cinco domínios do desenvolvimento: cognitivo, 

linguístico, motor, socioemocional e comportamento adaptativo (ANEXO B).  

A aplicação é realizada por meio de observação direta e interação com a criança de 

forma sistemática, podendo ser aplicado por profissionais da saúde com experiência em 

desenvolvimento infantil, seguindo o manual (RODRIGUES, 2012). Cada escala é composta 

por diferentes números de itens, a Escala de Cognição é composta por 91 itens, a Escala de 

Linguagem com 97 itens, sendo esses subdivididos em Linguagem Receptiva (49 itens) e 

Linguagem Expressiva (48 itens). A Escala Motora é subdividida em Escala de Motora Fina 
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(66 itens) e em Escala de Motora Grossa (72 itens), totalizando 138 itens (WEISS, OAKLAND, 

AYLAND, 2017). 

Segundo Góes et al. (2015), cada item observado no repertório das habilidades 

cognitivas, linguísticas e motoras da criança recebe escore 01 (um) e cada item não observado 

recebe escore 0 (zero). De acordo com o manual da Bayley-III para dar início à avaliação o 

primeiro passo é identificar a letra do alfabeto corresponde a idade cronológica da criança ou a 

idade ajustada, em casos de prematuridade, essa letra determina o primeiro item da avaliação. 

Na sequência da avaliação, a criança segue quando pontua positivamente os três primeiros itens 

consecutivos de sua letra correspondente, caso contrário, utiliza-se a regra reversa que volta à 

letra anterior. E se mesmo assim, a criança não conseguir realizar de forma adequada à 

atividade, o avaliador retrocede para as letras anteriores até que ela acerte três itens 

consecutivos, o que permite a continuidade da avaliação. A avaliação será finalizada quando 

houver descontinuidade das assertivas por cinco erros consecutivos (BAYLEY, 2006). 

 O escore total da avaliação do desenvolvimento em cada subescala foi obtido por meio 

da soma dos escores brutos, o Raw Score, observados. O valor do Raw Score é convertido para 

pontos padronizados nas escalas em questão, utilizando tabelas presentes no manual da escala 

Bayley-III, obtendo-se o Escore Escalar (EE), o Escore Composto (EC), a classificação em 

percentil e o valor do intervalo de confiança 95%. Essa definição permite o planejamento das 

intervenções e estimulações necessárias de acordo com a pontuação das subescalas (WEISS, 

OAKLAND, AYLAND, 2017). 

A pontuação escalar é derivada da pontuação bruta total dos subtestes e variam de 1-19, 

com média de 10 e desvio padrão de 3. As pontuações compostas são derivadas de várias somas 

das pontuações escalares dos subtestes, apresentam média de 100 e desvio padrão de 15 e 

variação de 40-160, esse escore pode ser utilizado para comparar o desempenho de uma criança 

em todas as escalas. A classificação em percentil indica a posição de uma criança em relação 

àquelas das crianças na amostra padronizada, a variação é de 1 a 99, sendo que 50 representa a 

média e a mediana. O intervalo de confiança descreve uma faixa de pontuações dentro da qual 

a verdadeira pontuação da criança possivelmente se situará (BAYLEY, 2018). 

O instrumento acompanha os manuais, brinquedos e folhas de aplicação que conduzem 

a avaliação e propiciam artifícios para a intervenção. A Escala Bayley III é considerada padrão-

ouro na avaliação dos atrasos do desenvolvimento para diversos estudiosos por apresentar 

melhores qualidades psicométricas, bem como escalas mais aperfeiçoadas e específicas 

(SPITTLE; DOYLE; BOYD, 2008; PERALTA-CARCELEN, MOSES, ADAMS-CHAPMAN, 

GANTZ, 2009; GÓES et al. 2015). 
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Antes da coleta de dados, e para melhor apropriação com o instrumento, parte da equipe 

do núcleo, participou de um curso, juntamente com outros profissionais que atuam com crianças 

e estudam sobre o desenvolvimento infantil, com abordagem da escala de Bayley, na cidade de 

Recife/PE. O propósito foi estreitar relação com os manejos mais eficazes no âmbito da 

estimulação precoce e, também, com o instrumento de avaliação neuropsicomotor, a Escala de 

Bayley III. A aplicação da escala aconteceu após o treinamento de três avaliadores que não 

participaram do processo de intervenção terapêutica. 

 

3.4 COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

A coleta dos dados teve início após a aprovação no CEP com o parecer n° 2.584.768 

(ANEXO A) e a anuência da responsável pelo menor para a investigação com a assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE B). O período da coleta 

teve início com a coleta dos dados da primeira criança em 15 de junho de 2018 e finalizou com 

a coleta dos dados da última criança no dia 07 de maio de 2019. 

A primeira etapa da coleta aconteceu com o registro das informações das crianças ao 

nascer e o pré-teste com as variáveis neuropsicomotoras, utilizando a Escala de Bayley III.  

Os pontos abordados na avaliação pela equipe multiprofissional incluem os aspectos 

cognitivos, linguísticos e motores, conforme quadro 1 abaixo. 

Quadro 1. Abordagem de desenvolvimento para os aspectos cognitivo, linguístico e motor de 

acordo com a Escala de Bayley III, Mossoró, RN, 2020. 

Cognitivo Linguístico Motor 

Desenvolvimento 

sensorimotor; exploração e 

manipulação; relação de 

objeto; formação de 

conceitos; memória; 

habituação; acuidade visual; 

preferência visual; 

permanência do objeto. 

Comunicação expressiva – 

avaliação das comunicações 

pré-verbais como balbuciar, 

gesticular, referência 

conjunta; desenvolvimento 

de vocabulário como 

nomeação de objetos, 

imagens e ações; 

desenvolvimento 

morfossintático como o uso 

de enunciados de duas 

palavras e uso de plurais e 

Motor fino - preensão; 

integração perceptivo-

motora; planejamento motor; 

velocidade motora; 

rastreamento visual, 

alcançando; manipulação de 

objetos; agarramento; 

qualidade de movimento 

infantil; habilidades de mão 

funcional; respostas à 

informação tátil (integração 

sensorial). Motor bruto -
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verbos. Comunicação 

receptiva – avaliação dos 

comportamentos pré-verbais 

e desenvolvimento de 

vocabulário como a 

capacidade de identificar 

objetos e imagens 

referenciados; vocabulário 

relacionado ao 

desenvolvimento 

morfológico como pronomes 

e preposições; compreensão 

de marcadores morfológicos 

como plurais e marcações 

tensas. 

posicionamento estático (por 

exemplo, controle da cabeça, 

sentado, em pé); movimento 

dinâmico incluindo 

locomoção (rastejando, 

andando, correndo, pulando, 

subindo e descendo escadas); 

qualidade de movimento 

(coordenação quando se 

levanta, anda, chuta); 

equilibrar; planejamento 

motor; integração 

perceptivo-motora (por 

exemplo, imitando posturas). 

Fonte: WEISS, OAKLAND, AYLWARD, 2017. 

Após a avaliação neuropsicomotora preliminar os dados obtidos foram analisados, pela 

equipe responsável, para a definição das ações que se constituiriam necessárias de acordo com 

o desenvolvimento de cada criança, em prol do alcance na minimização das limitações 

cognitiva, linguística e motora.  

A intervenção multiprofissional neuropsicomotora, realizada no segundo momento da 

pesquisa, foi realizada em ambiente limpo e iluminado, preparado para acolher a criança e o 

seu responsável. O local de ação junto a criança apresentava superfície regular, para evitar o 

impacto direto com o chão. Nos momentos de estimulação os profissionais utilizavam 

brinquedos com cores e sons, bolas suíça e feijão, rolos de posicionamento, massageador de 

face, entre outros. 

A intervenção multiprofissional neuropsicomotora, etapa seguinte para coleta dos 

dados, baseou-se na utilização de recursos cinesioterapêuticos, sensoriais e proprioceptivos, em 

sessões de 40 minutos, duas vezes por semana, para a especialidade da fisioterapia. A sessão de 

fonoaudiologia ocorria com atividades intra e extra orais com estímulos motores, táteis e 

térmicos, uma vez por semana, com duração de 20 a 30 minutos. As intervenções realizadas 

pelas profissões citadas seguiram o protocolo das diretrizes de estimulação precoce de crianças 

com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor do Ministério da Saúde (BRASIL, 2016).  
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 A pediatria e a enfermagem realizaram atendimento clínico mensal, buscando atuar 

diante das intercorrências e das necessidades de cuidados e de orientações para as mães e/ou 

cuidadores. O atendimento em psicologia teve como foco o suporte emocional para as mães 

e/ou cuidadores, uma vez por semana a depender da necessidade dos assistidos. A odontologia 

realizava avaliação da saúde bucal das crianças e auxiliava na assistência com estímulos orais 

seguindo o protocolo do MS (2016). O acompanhamento nutricional ocorria mensalmente para 

as crianças que estavam com baixo peso.   

As famílias eram acompanhadas pela assistência social uma vez ao mês para condução 

nos processos de auxílios governamentais e nos encontros grupais de interação com temáticas 

de enfrentamento social e emocional. A prática integrativa Shantala acontecia uma vez ao mês 

e era conduzida por um terapeuta integrativo nas modalidades em grupo (mães/cuidadores com 

suas crianças) e individualmente. Essa prática tende a promover o vínculo afetivo, o equilíbrio 

dos sistemas imunológico, respiratório, digestivo, circulatório e linfático, bem como a 

estimulação das articulações e musculaturas (BRASIL, 2017). 

Para além do quadro neurológico semelhante a todas as crianças, as perspectivas do 

atendimento individualizado se cercavam de condutas terapêuticas adaptadas e modificadas à 

medida que o progresso cognitivo, linguístico e motor das crianças se alterava. 

Ao final, a intervenção para efeito de coleta de dados dessa investigação foi realizada 

por aproximadamente 9 meses, com um total de 72 dias de sessões para cada criança.   

Com base em outras pesquisas (VAN HUS et al., 2013; PACHECO et al., 2014) o 

período de intervenção terapêutica, do referido estudo, em crianças com atraso no 

desenvolvimento contempla o tempo necessário para a abordagem de seguimento da avaliação 

pós intervenção. Acrescido a isso, foi conciliável com o tempo de duração para coleta de dados 

no programa de pós-graduação. 

O terceiro momento do estudo aconteceu após todo o período de intervenção e foi o da 

reavaliação dos domínios. No pós-teste foram aferidas as mesmas variáveis (cognitiva, 

linguística e motora) pela pontuação do escore bruto visando mensurar o efeito da intervenção 

(WEISS, OAKLAND, AYLWARD, 2017). 

A análise dos dados foi precedida pela tabulação a partir de um banco de dados 

construído em formato Excel®, versão 2017. Foram construídas tabelas descritivas e testes 

estatísticos a partir do software estatístico livre R, versão 3.2.0. Nas variáveis quantitativas, da 

escala de Bayley III, avaliadas no estudo, foram realizadas estatísticas descritivas de medidas 

de tendência e de dispersão dos dados. A análise descritiva da amostra deste estudo foi realizada 

através do cálculo de frequência absoluta e da porcentagem. 
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Nas comparações referentes aos escores brutos das avaliações do antes e depois da 

intervenção, as variáveis estatísticas foram verificadas quanto a normalidade através do teste 

de Shapiro Wilks. Nas variáveis que não apresentaram distribuição normal utilizou teste não 

paramétrico de Wilcoxon, e nos demais dados com abordagem paramétrica, o teste paramétrico 

t de Student. Para todos os testes estatísticos aplicados o nível de significância 5%. 

 

Tabela 1: Teste de normalidade das variáveis da Bayley III. Mossoró, RN, 2020. 

Variáveis Avaliação Shapiro-Wilk 

Estatístico do 

teste 

GL Valor-p 

Idade (em dias) 
1ª 0,594 11 <0,001 

2ª 0,662 11 <0,001 

Pontuação Bruta da Cognição 
1ª 0,885 11 0,120 

2ª 0,823 11 0,019 

Pontuação referente a idade (em 

dias) equivalente ao cognitivo 

1ª 0,903 11 0,201 

2ª 0,806 11 0,011 

Pontuação Bruta da Comunicação 

Receptiva 

1ª 0,874 11 0,088 

2ª 0,969 11 0,876 

Pontuação referente a idade (em 

dias) equivalente a Comunicação 

Receptiva 

1ª 0,863 11 0,062 

2ª 0,969 11 0,872 

Pontuação Bruta da Comunicação 

Expressiva 

1ª 0,967 11 0,850 

2ª 0,903 11 0,201 

Pontuação referente a idade (em 

dias) equivalente a Comunicação 

Expressiva 

1ª 0,907 11 0,225 

2ª 0,903 11 0,204 

Pontuação Bruta Motora Fina 
1ª 0,916 11 0,285 

2ª 0,921 11 0,326 

Pontuação referente a idade (em 

dias) equivalente a Motora Fina 

1ª 0,838 11 0,030 

2ª 0,682 11 0,000 

Pontuação Bruta Motora Grossa 
1ª 0,890 11 0,137 

2ª 0,761 11 0,003 

Pontuação referente à idade (em 

dias) equivalente a Motora Grossa 

1ª 0,893 11 0,151 

2ª 0,629 11 0,000 

Fonte: dados da pesquisa. 

No instrumento Bayley os valores dos participantes são registrados no roteiro de 

avaliação e geram o Raw Score ou escore bruto da escala. O valor do Raw Score é convertido 

para pontos padronizados nas escalas em questão, obtendo-se o EE. O EE sendo categorizado 

de acordo com o recomendado no manual em abaixo do esperado para a idade: ≤7 e esperado 

para a idade: ˃7. E a interpretação da avaliação do EC segue a classificação na escala com as 

padronizações definidas no manual: EC maior ou igual a 130 – Performance Muito Superior; 
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EC entre 120 a 129 – Performance Superior; EC entre 110 e 119 – Performance Média Alta; 

EC entre 90 e 109 – Performance Média; EC entre 80 e 89 – Performance Média Baixa; EC 

entre 70 e 79 – Performance Levemente Rebaixada; EC menor ou igual a 69 – Performance 

Extremamente Rebaixada (WEISS, OAKLAND, AYLAND, 2017). 

No estudo e durante os momentos de intervenção terapêutica, não houve nenhuma 

intercorrência contra a integridade física e psíquica da criança. Os riscos foram mínimos, as 

atividades oferecidas eram compatíveis, em intensidade, com as atividades do dia a dia. Os 

responsáveis legais tiveram liberdade para recusar ou desistir da participação do estudo em 

qualquer momento. As vantagens do estudo foram consideráveis e positivas, uma vez que 

permitiu a identificação das alterações neuropsicomotoras, acrescido das condutas de 

intervenção terapêutica multiprofissional na minimização dos atrasos cognitivos, linguístico e 

motor, e orientações individualizadas para condutas de estimulação no lar.  

Entretanto, é importante ressaltar algumas limitações do estudo. A primeira é a ausência 

dos dados de um grupo controle nas mesmas condições experimentais, permitindo comparar o 

desempenho cognitivo, linguístico e motor. Isto se explica a escolha ética e humanística, pois 

optou-se por não excluir nenhuma das crianças com SCZV, na tentativa de priorizar a melhor 

assistência nesses casos, visto que na cidade não existe nenhum acompanhamento público e 

exclusivo destinado ao grupo. A segunda tem relação ao tamanho amostral, visto que, a mesma 

foi composta por um pequeno número de casos confirmados na cidade até o início do programa 

de intervenção.  
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4 RESULTADO E DISCUSSÃO  

Após análise do material e tendo em foco os objetivos do estudo, foi possível produzir, 

em princípio, dois artigos, que conseguem responder aos anseios ora apresentados: 

“Neurodesenvolvimento de Crianças com Síndrome Congênita do Zika Presumível” e “A 

intervenção terapêutica no desenvolvimento das habilidades cognitiva, linguística e motora das 

crianças com síndrome congênita associada à infecção pelo vírus zika”. 

Os artigos encontram-se em fase de revisão e após a organização serão submetidos 

respectivamente, à: Journal of Human Growth and Development e Revista Motricidade. 
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4.1 ARTIGO ORIGINAL 

 

Neurodesenvolvimento de Crianças com Síndrome Congênita do Zika Presumível 

 

Natália Teixeira Fernandes1, Fátima Raquel Rosado Morais1 

1Programa de Pós-Graduação Saúde e Sociedade. Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte (UERN), Mossoró-Natal-Brasil. 

 

Resumo 

Introdução: a epidemia da microcefalia congênita, no Nordeste brasileiro em 2015 

causou, para além da mobilização social, a inquietação da comunidade científica para 

compreender a epidemiologia desses novos eventos e desvelar o impacto da doença no 

neurodesenvolvimento das crianças. Objetivo: conhecer o perfil cognitivo, linguístico e motor 

das crianças com síndrome congênita do zika vírus. Método: trata-se de um estudo descritivo 

com abordagem quantitativa, realizado em onze crianças com Síndrome Congênita do Zika 

Vírus, desenvolvido no Núcleo de Atenção Materno Infantil, de uma universidade pública no 

nordeste brasileiro.  Na admissão da criança foi realizado a aplicação do formulário de registro 

das informações e durante o percurso dos atendimentos semanais foram avaliadas quanto ao 

perfil neuropsicomotor por meio da Escala Bayley de desenvolvimento infantil. O escore total 

da avaliação do desenvolvimento em cada subescala foi obtido por meio da soma dos escores 

brutos, o Raw Score, observados e convertidos em Escore Escalar (EE), o Escore Composto 

(EC), a classificação em percentil e o valor do intervalo de confiança 95%. Resultados: o perfil 

traçado classifica as crianças como abaixo do esperado para a idade e performance 

extremamente rebaixada para os elementos da cognição, linguagem e motora. Os marcos do 

desenvolvimento incompatíveis com a idade cronológica das crianças demonstram a severidade 

dos casos, a maioria, apresentam marcos de crianças lactentes que não falam, não andam, e por 

vezes, não interagem. Conclusão: o perfil das crianças estudadas é marcado pelos graves danos 

neurológicos que representam as características clínicas da síndrome congênita do zika vírus e 

são impeditivas do neurodesenvolvimento.   

 

Palavras-chave: Deficiências do Desenvolvimento, Infecção pelo Zika Vírus, Microcefalia, 

Desenvolvimento Infantil, Atenção à Saúde. 
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Introdução 

Em 2016 foi narrado o conceito da Síndrome Congênita do Vírus Zika (SCZV) após o 

surto de infecção pelo zika vírus que se espalhou por toda América e em seguida o aumento do 

número de casos de microcefalia alastrado pelo Brasil, especialmente na região nordeste 

(MOORE et al., 2017; OPAS, 2016). Diante desse aumento abrupto de casos a comunidade 

científica buscou entender a epidemiologia desses novos eventos, assim como, os impactos no 

neurodesenvolvimento das crianças (ALBUQUERQUE, et al. 2018).  

No Brasil, o Ministério da Saúde estrategiou o manejo da assistência para conter os 

impactos da síndrome com ações voltadas para prevenção, diagnóstico precoce e seguimento 

terapêutico, firmando compromisso após a declaração do estado de emergência de saúde 

pública nacional (ESPIN) (MELO, et al. 2016; RASMUSSEN, et al. 2016). 

A resposta de intervenção do governo precisou ser articulada de forma rápida, uma vez 

que a SCVZ se manifestava nas crianças por meio de graves agravos comuns as síndromes 

congênitas como a desproporção craniofacial, alterações oculares, deformidades articulares, 

além de outros comprometimentos mais específicos, tais como: cicatrização macular e 

manchamento retiniano pigmentar focal; contraturas congênitas; córtices cerebrais finos com 

calcificações subcorticais; microcefalia grave com crânio parcialmente colapsado; hipertonia 

precoce com sintomas de envolvimento extrapiramidal, entre outras (DEL CAMPO, et al. 2017; 

MOORE, et al. 2017).  

Diante desses graves fatores de risco biológico associada a lesão do sistema nervoso 

central (SNC) de cunho congênito o neurodesenvolvimento faz o caminho incompleto no 

processo de continuidade e progressividade, isso porque os desfechos da infecção pelo zika 

acenam para características de desenvolvimento incompatíveis com a idade (LAGE et al., 2019; 

PETRIBU et al., 2018). 

O neurodesenvolvimento infantil típico depende da maturação neuro-biológica e 

ambiental em que contempla as competências cognitivas, motoras, sensoriais, sociais e 

emocionais, e se caracteriza pelo contínuo e progressivo desempenho nas tarefas. Ou seja, as 

crianças propendem a realizar tarefas cada vez mais complexas das quais necessitam de maiores 

habilidades para interagir com o meio (CORREIO, 2020). 

A habilidade da motricidade global é uma das áreas essenciais do neurodesenvolvimento 

que recebe influência neuro-biológica, pois depende da maturação e mielinização do SNC. Esta 

área interage com outras áreas essenciais preditivas da capacidade cognitiva como a visão, 

motricidade fina, audição, linguagem, assim como comportamento e adaptação social, que são 

influenciadas entre si e pelos fatores ambientais, de modo que a junção dessas competências se 
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torna fundamental para a execução das atividades do cotidiano e a autonomia da criança 

(VITRIKAS, SAVARD, BUCAJ, 2017; CORREIO, 2020). 

Neste contexto, designam-se questões de vulnerabilidade clínica da criança e social 

familiar que afluem para necessidades urgentes e acompanhamentos do neurodesenvolvimento 

nos serviços de saúde (KUPER; SMYTHE; DUTTINE, 2018).  Os traços das características 

clínicas desenhados facilitam a individualização do programa de reabilitação, e assim 

direcionam os serviços de saúde para as demandas e necessidades da assistência (CARVALHO, 

et al., 2019).  

Assim, faz-se necessário entender as nuances da microcefalia causada pela presumível 

infecção do zika e suas consequências para o desenvolvimento infantil, uma vez que os agravos 

se assemelham fisicamente e, por vezes, neurologicamente a outras doenças, mas ainda existem 

lacunas quanto aos agravos no desenvolvimento a longo prazo. Desta forma, a presente estudo 

tem o objetivo de conhecer o perfil cognitivo, linguístico e motor das crianças com síndrome 

congênita do zika vírus. 

 

Método 

Trata-se de um estudo descritivo com abordagem quantitativa, realizado em crianças 

com SCZV que receberam estímulos terapêuticos com profissionais voluntários e residentes do 

Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade. As ações foram 

desenvolvidas no Núcleo de Atenção Materno Infantil (NAMI) de uma universidade pública do 

nordeste brasileiro. 

A amostra do estudo foi definida após atender aos seguintes critérios de inclusão: 

crianças diagnosticadas com síndrome congênita decorrente do zika vírus e que tenham sido 

cadastradas no NAMI antes do terceiro ano de vida; ausência de síndrome genética associada e 

genitores ou cuidadores com residência fixa na cidade. Os critérios de exclusão foram: crianças 

com síndrome congênita decorrente do zika vírus que faziam acompanhamento contínuo em 

outros centros de atendimento fora da cidade. Ao final a amostra ficou constituída por 11 

crianças.  

Para a coleta dos dados foram utilizados dois instrumentos: um formulário para o 

registro de informações referentes à identificação da criança e suas características clínicas ao 

nascer (idade gestacional, peso e perímetro cefálico ao nascer); e a Bayley Scale of Infant and 

Toddler Development – BSID III (Escalas de Desenvolvimento do Bebê e da Criança Pequena 

- BAYLEY III), construída pela psicóloga americana Nancy Bayley em 1969, cuja última 

versão foi editada em 2006,  composta por três subescalas (escala cognitiva, escala da 
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linguagem e escala motora) e é adequada para a avaliação em crianças de um a 42 meses de 

idade com ou sem deficiência. 

A aplicação é realizada por meio de observação direta e interação com a criança de 

forma sistemática, podendo ser aplicado por profissionais da saúde com experiência em 

desenvolvimento infantil, seguindo o manual. Cada escala é composta por diferentes números 

de itens, a Escala de Cognição é composta por 91 itens, a Escala de Linguagem com 97 itens, 

sendo esses subdivididos em Linguagem Receptiva (49 itens) e Linguagem Expressiva (48 

itens). A Escala Motora é subdividida em Escala de Motora Fina (66 itens) e em Escala de 

Motora Grossa (72 itens), totalizando 138 itens (WEISS; OAKLAND; AYLWARD, 2017). 

A análise dos dados foi precedida pela tabulação no banco de dados formato Excel®, 

versão 2017. Foram construídas tabelas descritivas e testes estatísticos a partir do software 

estatístico livre R, versão 3.2.0. Nas variáveis quantitativas, da escala de Bayley III foram 

realizadas estatísticas descritivas de medidas de tendência e de dispersão dos dados. E a análise 

descritiva da amostra deste estudo foi realizada por meio do cálculo de frequência absoluta e 

da porcentagem. 

O escore total da avaliação do desenvolvimento em cada subescala foi obtido por meio 

da soma dos escores brutos, o Raw Score, observados. O valor do Raw Score é convertido para 

pontos padronizados nas escalas em questão, utilizando tabelas presentes no manual da escala 

Bayley-III, obtendo-se o Escore Escalar (EE), o Escore Composto (EC), a classificação em 

percentil e o valor do intervalo de confiança 95% (WEISS; OAKLAND; AYLAND, 2017).  

A pontuação escalar é derivada da pontuação bruta total dos subtestes e variam de 1-19, 

com média de 10 e desvio padrão de 3. As pontuações compostas são derivadas de várias somas 

das pontuações escalares dos subtestes, apresentam média de 100 e desvio padrão de 15 e 

variação de 40-160, esse escore pode ser utilizado para comparar o desempenho de uma criança 

em todas as escalas. A classificação em percentil indica a posição de uma criança em relação 

àquelas das crianças na amostra padronizada, a variação é de 1 a 99, sendo que 50 representa a 

média e a mediana. O intervalo de confiança descreve uma faixa de pontuações dentro da qual 

a verdadeira pontuação da criança possivelmente se situará (BAYLEY, 2018). 

O EE sendo categorizado de acordo com o recomendado no manual em abaixo do 

esperado para a idade: ≤7 e esperado para a idade: ˃7. E a interpretação da avaliação do EC 

segue a classificação na escala com as padronizações definidas no manual de acordo com o EE: 

EC maior ou igual a 130 – Performance Muito Superior; EC entre 120 a 129 – Performance 

Superior; EC entre 110 e 119 – Performance Média Alta; EC entre 90 e 109 – Performance 

Média; EC entre 80 e 89 – Performance Média Baixa; EC entre 70 e 79 – Performance 
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Levemente Rebaixada; EC menor ou igual a 69 – Performance Extremamente Rebaixada 

(WEISS; OAKLAND; AYLAND, 2017). 

A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e aprovada sob parecer n° 2.584.768.  

 

Resultados 

A análise descritiva da identificação e características clínicas ao nascer da amostra, 

descrita na tabela 2, aponta que a maior parte das crianças do estudo é do sexo masculino 63,6%, 

e, tiveram suas avaliações realizadas entre as idades de 13 meses a 42 meses, idades referentes 

ao período da coleta.  

Em relação as características do crescimento, 63,6 % das crianças nasceram com o peso 

≥2.500g, ou seja, adequado para a idade. Considerando, o escore Z das medidas 

antropométricas, a partir dos registros de nascimento, 81,8% das crianças nasceram a termo e 

com o perímetro cefálico abaixo do esperado para a idade (˂ -2 escores z).  

Tabela 2: Características de identificação e clínicas ao nascer das 11 crianças com 

SCZV 

Variáveis N=11    % 

Gênero   

Masculino 7 63,63 

Feminino 4 36,36 

Idade 
  

13 meses a 24 meses e 29 

dias 

2 18,18 

25 meses a 41 meses e 29 

dias 

9 81,81 

Peso ao nascer 

≤2.500g                                                       4                        36,36 

≥2.500g 7 63,63 

Perímetro Cefálico ao 

nascer (Escore Z) 

  

≤ + 2 escores z e ≥ - 2 

escores z 

                    2                             18,18 

˂ - 2 escores z                     9                         81,81 

Idade Gestacional   

Pré-termo (˂ 37 semanas) 2 18,18 

Termo (≥ 37 e ˂ 42 

semanas) 

9 81.81 

Fonte: dados da própria pesquisa. Legenda: N, número absoluto; %, porcentagem 

O perfil traçado para as crianças envolvidas no estudo a partir do escore bruto mostra o 

EE ˂  7 para todas elas, classificando-as como abaixo do esperado para a idade. No EC a maioria 

das crianças pontuam menor ou igual a 69 indicando performance extremamente rebaixada nos 
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elementos cognitivo, de linguagem e motor, descrição na tabela 3. Com exceção da criança 10, 

pois o elemento motor pontou entre 70 e 79 indicando performance levemente rebaixada. 

Tabela 3 – Escores da avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor das 11 crianças 

com SCZV nos domínios cognitivo, linguagem e motor 

Criança Domínios BT EE EC Percentil IC 95% 

 

 

1 

Cognitivo 10 01   55 0,1 51-67 

Ling. Receptivo 11 02 
50 ˂0,1 46-61 

Ling. Expressivo 06 01 

Motor Fino 08 01 
46 ˂0,1 43-58 

Motor Grosso 10 01 

 

 

2 

Cognitivo 12 01 55 0,1 51-67 

Ling. Receptivo 11 02 
50 ˂0,1 46-61 

Ling. Expressivo 08 01 

Motor Fino 06 01 
46 ˂0,1 43-58 

Motor Grosso 13 01 

 

 

3 

Cognitivo 13 01 55 0,1 51-67 

Ling. Receptivo 10 01 
47 ˂0,1 43-58 

Ling. Expressivo 09 01 

Motor Fino 08 01 
46 ˂0,1 43-58 

Motor Grosso 13 01 

 

 

4 

 

Cognitivo 26 01 55 0,1 51-67 

Ling. Receptivo 12 02 
50 ˂0,1 46-61 

Ling. Expressivo 13 01 

Motor Fino 15 01 
46 ˂0,1 43-58 

Motor Grosso 20 01 

 

 

5 

Cognitivo 44 01 55 0,1 51-67 

Ling. Receptivo 16 03 
53 0,1 49-64 

Ling. Expressivo 14 01 

Motor Fino 24 01 
46 ˂0,1 43-58 

Motor Grosso 28 01 

 

 

6 

Cognitivo 29 01 55 0,1 51-67 

Ling. Receptivo 13 02 
50 ˂0,1 46-61 

Ling. Expressivo 10 01 

Motor Fino 20 01 
46 ˂0,1 43-58 

Motor Grosso 21 01 

 

 

7 

Cognitivo 43 01 55 0,1 51-67 

Ling. Receptivo 13 02 
50 ˂0,1 46-61 

Ling. Expressivo 09 01 

Motor Fino 20 01 
46 ˂0,1 43-58 

Motor Grosso 19 01 

 

 

8 

Cognitivo 09 01 55 0,1 51-67 

Ling. Receptivo 08 01 
47 ˂0,1 43-58 

Ling. Expressivo 06 01 

Motor Fino 12 01 
46 ˂0,1 43-58 

Motor Grosso 20 01 

 

 

9 

Cognitivo 12 01 55 0,1 51-67 

Ling. Receptivo 06 01 
47 ˂0,1 43-58 

Ling. Expressivo 05 01 
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Motor Fino 10 01 
46 ˂0,1 43-58 

Motor Grosso 11 01 

 

 

10 

Cognitivo 37 01 55 0,1 51-67 

Ling. Receptivo 12 03 
59 0,3 55-69 

Ling. Expressivo 13 03 

Motor Fino 33 06 
76 5 70-86 

Motor Grosso 50 06 

 

 

11 

Cognitivo 12 01 55 0,1 51-67 

Ling. Receptivo 08 02 
50 ˂0,1 46-61 

Ling. Expressivo 05 01 

Motor Fino 14 01 
46 ˂0,1 43-58 

Motor Grosso 12 01 
Fonte: dados da pesquisa, 2019. Legenda: BT – pontuação bruta; EE – pontuação do escore escalar; EC – 

pontuação do escore composto; Percentil – classificação em percentil; IC a 95% - intervalo de confiança a 95% 

 

Discussão 

Os achados identificados em crianças microcefálicas após o primeiro ano de vida até os 

três anos e seis meses, avaliados quanto ao desenvolvimento neuropsicomotor pela escala 

Bayley-III, demonstram que as crianças com SCZV desse estudo, em longo prazo, apresentaram 

um perfil extremamente rebaixado. 

Essas caracterizações foram identificadas em crianças recém-nascidas e lactentes nos 

estudos de Satterfield-Nash et al. (2017), Marques et al. (2018) e Nielsen-Saines et al. (2019). 

Essas investigações apontam a complexidade da SCZV diante dos danos neurológicos e da 

detecção do atraso no neurodesenvolvimento das crianças. Além disso, resultados do estudo de 

Lage et al. (2019) e de Petribu et al. (2018) enfatizam a gravidade das lesões cerebrais nas 

crianças com SCZV e encontram os mesmos traços neuropsicomotoras incompatíveis com a 

idade e desenvolvimento global típico. 

Essas evidências estão associadas a interferência na aquisição de habilidades que 

configuram a agressividade da síndrome e sinalizam para um prognóstico crítico e de evolução 

lenta com o passar dos anos (LIMA et al. 2019). O estudo de Alves et al. (2018) ilustra essas 

evidências em uma amostra de 24 crianças com SCZV que apresentam um alto grau de 

dependência dos cuidadores para locomoção e autocuidado, além da limitada capacidade de 

comunicação. 

Frente a essa realidade, a avaliação neuropsicomotora assume o papel de primazia no 

acompanhamento do desenvolvimento, visto que os danos neurológicos são reverberados nos 

marcos do desenvolvimento e possibilitam a caracterização do perfil neuropsicomotor, 

denominando-o como adequado ou inadequado para cada faixa etária (BRASIL, 2016). 
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Na avaliação do estudo, o domínio da cognição para as crianças da amostra obteve 

valores que variaram de 9 a 44 pontos, todavia em crianças típicas a pontuação compatível com 

a mesma idade variaria entre 34 a 91 pontos, segundo os critérios de pontuação da escala Bayley 

III. Os itens do cognitivo que não foram pontuados se referem as tarefas de exploração de 

brinquedos novos e as brincadeiras com eles, o desfecho em resolver problemas, correlacionar 

cores, montar blocos, encontrar objeto escondido, entre outros. 

No domínio da linguagem receptiva as crianças com SCZV pontuaram entre 6 e 16 e 

quando relacionado aos valores normativos da escala de acordo com a idade cronológica os 

valores variaria entre 10 e 49 pontos. Na linguagem expressiva o pontuado variou de 5 a 14 e 

para os valores parâmetros das crianças típicas deveriam pontuar entre 10 e 48 pontos.  De 

acordo com os critérios da escala os marcos da linguagem receptiva e expressiva que não foram 

atingidos abordam os itens de reconhecimento de sons, de execução de instruções simples como 

dar tchau ou brincar de esconde-esconde, o entendimento das palavras inibitórias, a utilização 

de palavras para nomear pessoas ou objetos, o entendimento para entender e usar pronomes, 

verbos, plural, singular, entre outros. 

Resultados expressivos de déficit nessa habilidade foram identificados nos estudos de 

Gordon-Lipkin et al. (2017), Alves et al. (2018), Ferreira et al. (2018) em que as avaliações nas 

crianças com SCZV também evidenciaram a descontinuidade da atividade comunicativa 

durante a exposição a uma interação dialógica sem a utilização de recursos linguísticos gestuais 

e/ou orais. 

No domínio motor fino as crianças do estudo pontuaram de 6 a 33 e, por sua vez, a 

pontuação de parâmetro da escala variaria de 26 a 66 pontos. Na motricidade grossa as crianças 

pontuaram os itens de 10 a 50, enquanto que para a escala a pontuação adequada seria de 39 a 

72 pontos.  Diante dos marcos estabelecidos pela escala os itens da habilidade motora fina e 

grossa que não foram atingindas condizem com os marcos do controle muscular encontrados 

nas tarefas destinadas como a de seguir o movimento com os olhos, levar a mão até a boca, tal 

como alcançar e segurar objetos, além dos marcos do equilíbrio, coordenação, execução dos 

movimentos que impulsionam o ato de rolar, sentar, engatinhar, andar e correr. 

Muitos são os estudos (MELO et al., 2019; MARQUES et al. 2018; AVELINO, 

FERRAZ, 2018; COSTA, BARBOSA JÚNIOR, MONTEIRO, SANTANA, 2018) que 

avaliaram a habilidade motora das crianças infectadas pelo zika na fase lactente até o segundo 

ano de vida, cujo perfil de limitações dos movimentos acrescido as deformidades físicas dos 

membros sinalizam a cronificação dos agravos motores, dentre eles, a espasticidade, hipertonia 

e/ou hipotonia, hiperreflexia, espasmos musculares. 
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Desse modo, os estudos realizados nas crianças com SCZV descrevem que a maioria 

das áreas funcionais apresentam incapacidade completa corroborando para não execução de 

tarefas (CARVALHO et al., 2019; NIELSEN-SAINES et al., 2019). E, a explicação se dá pela 

existência da comunicação direta entre as habilidades globais, de modo que uma habilidade 

comprometida afetará as demais habilidades funcionais, segundo Houwen et al. (2016).  

Logo, esses dados comparativos destacados no estudo, identificam a disparidade entre 

as habilidades cognitiva, linguística e motora em crianças com SCZV e as crianças típicas, ao 

mesmo tempo que evidencia o mesmo perfil descrito em outros estudos. Todavia, para a 

presente pesquisa  não existem estudos que permitam a comparação direta com os achados, uma 

vez que nenhuma outra investigação até o momento se propôs avaliar o perfil neuropsicomotor  

tardiamente, contemplando crianças até 42 meses de idade, nos três domínios contemplados.  

Então, no que tange a mensuração da escala bayley III para a avaliação do cognitivo, da 

linguagem e da motora os marcos de desenvolvimento esperados para idade, após um ano de 

vida, atingem, na maioria dos casos desse estudo, marcos de desenvolvimento referente a 

crianças com poucos meses de idade.  

Essa condição é observada e ilustrada pela restrição total para andar mesmo com o 

auxílio de apoio, na inabilidade em segurar e/ou apertar objetos, bem como na ausência da 

vocalização de palavras. As crianças típicas, após um ano de idade até os três anos, apresentam 

marcos como: andar sem apoio; falar pelo menos três palavras; tirar a roupa; chutar a bola; 

construir torres de dois a seis cubos; pular com ambos os pés; brincar com outras crianças; 

arremessar a bola, dentre outras (BRASIL, 2019).  

Em suma, as deficiências encontradas nas crianças com SCZV são complexas e 

múltiplas, causam sérias preocupações sobre o desfecho do pleno desenvolvimento a longo 

prazo (PESSOA, 2018). Isso, por sua vez, tende a impactar fortemente nas relações familiares 

e nos arranjos para o cuidado dessas crianças.  

 

Conclusão 

O estudo evidenciou o perfil tardio neuropsicomotor das crianças com SCZV 

extremamente rebaixado nas habilidades do cognitivo, linguístico e motor. Os marcos do 

desenvolvimento incompatíveis com a idade cronológica das crianças demonstram a severidade 

dos casos, a maioria com aproximadamente três anos e meio, apresentam marcos de crianças 

lactentes que não falam, não andam, e por vezes, não interagem.  

O acréscimo do estudo em avaliar crianças até 42 meses de idade enfatiza que os graves 

danos neurológicos representam características impeditivas do neurodesenvolvimento, bem 
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como seu progresso à medida que a idade avança. Todavia, é importante primar pelo 

acompanhamento contínuo da evolução do desenvolvimento com o intuito de compreender as 

peculiaridades que marcam a síndrome e, principalmente, para o prognóstico a longo prazo. 
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A intervenção terapêutica no desenvolvimento das habilidades cognitiva, linguística e 

motora das crianças com síndrome congênita associada à infecção pelo vírus zika  

 

Resumo 

 

Este estudo comparou as respostas dos aspectos cognitivos, linguísticos e motores das 

crianças com microcefalia antes e depois da intervenção terapêutica. Tratou-se de uma pesquisa 

quase-experimental do tipo antes-depois, realizada com onze crianças com SCZV a partir de 

um programa de intervenção terapêutica multiprofissional e da aplicação da Bayley Scale of 

Infant Development (BAYLEY) III. Nas comparações referentes aos escores brutos das 

avaliações do antes e depois da intervenção, as variáveis estatísticas que não apresentaram 

distribuição normal foram analisadas pelo teste não paramétrico de Wilcoxon e as demais com 

o teste paramétrico t de Student. Os resultados evidenciaram efeitos positivos pós intervenção 

para o cognitivo (p= 0.005), linguagem receptiva (p< 0.001), linguagem expressiva (p= 0.002), 

motor fino (p < 0.001) e motor grosso (p= 0.004), todavia as crianças com SCZV não atingem 

marcos do desenvolvimento adequados para a idade cronológica, indicando um perfil 

neuropsicomotor gravemente comprometido. Reforça-se a importância da intervenção 

terapêutica como forma de conhecimento clínico e social da criança e, consequentemente, 

minimização dos danos e agravos ao processo do desenvolvimento infantil.   

 

Palavras-chaves: Deficiências do Desenvolvimento, Infecção pelo Zika Vírus, 

Microcefalia, Desenvolvimento Infantil, Atenção à Saúde. 
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Therapeutic intervention in the development of cognitive, linguistic and motor skills of 

children with congenital syndrome associated with Zika virus infection 

 

Abstract 

 

This study compared the responses of cognitive, linguistic and motor aspects of children 

with microcephaly before and after the therapeutic intervention. It was a quasi-experimental 

research of the before-after type, carried out with eleven children with SCZV from one of the 

multidisciplinary therapeutic intervention program and the application of the Bayley Scale of 

Infant Development (BAYLEY) III. In the comparisons regarding the raw scores of the 

assessments before and after the intervention, the statistical variables that did not present a 

normal distribution were analyzed by the Wilcoxon non-parametric test and the others with the 

Student's parametric t test. The results showed positive post-intervention effects for cognitive 

(p = 0.005), receptive language (p <0.001), expressive language (p = 0.002), fine motor (p 

<0.001) and gross motor (p = 0.004), however children with SCZV do not reach developmental 

milestones suitable for chronological age, indicating a severely impaired neuropsychomotor 

profile. The importance of therapeutic intervention is reinforced as a form of clinical and social 

knowledge for the child and, consequently, minimization of damages and aggravations to the 

child development process. 

 

Keywords: Developmental Disabilities, Microcephaly, Child Development, Health 

Care. 
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Introdução 

A epidemia da microcefalia congênita associada a infecção pelo zika vírus, no Nordeste 

brasileiro em 2015 causou, para além da mobilização social, a inquietação da comunidade 

científica nacional e internacional. A preocupação de todos era compreender a epidemiologia 

desses novos eventos e as alterações que causavam na saúde reprodutiva da mulher, bem como 

desvelar o impacto da doença no neurodesenvolvimento das crianças (Albuquerque, 2018). 

Em maio de 2020 a secretaria de vigilância em saúde, do Ministério da Saúde (MS), 

publicou o compilado entre as Semanas Epidemiológicas 45/2015 e 20/2020 (08/11/2015 a 

29/05/2020). Nesse período foram contabilizados aproximadamente 19.000 casos notificados 

de microcefalia associados ao zika vírus. Desse universo, 8.923 foram descartados; 3.534 

confirmados; 2.784 ainda estão em investigação; 788 são prováveis e 675 caracterizaram-se 

como inconclusivos. Na mesma proporção e no mesmo espaço de tempo, no Rio Grande do 

Norte, foram notificados 323 casos suspeitos de microcefalia e/ou outras malformações 

relacionadas às infecções congênitas. Os casos notificados estão distribuídos em 91 municípios 

do estado. Do total, 120 foram descartados, 134 estão confirmados, sete estão sob investigação, 

três prováveis e um inconclusivo (Brasil, 2020). 

Ao passo que a microcefalia associada ao zika vírus se transforma em um cenário 

complexo, são necessárias a elaboração de estratégias com o intuito de garantir a integralidade 

da assistência por meio da efetivação do atendimento em rede, sendo indispensável uma 

abordagem multidisciplinar e intersetorial. A Organização Mundial de Saúde (OMS, 2016) 

afirma ainda que mesmo a microcefalia não tendo tratamento específico existem ações de 

intervenção terapêutica, com programas de estimulação realizados por equipe multidisciplinar, 

que podem ter impacto positivo no desenvolvimento da criança acometida com esse problema 

de saúde. 
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Já o MS (Brasil, 2016) aponta a importância da estratégia do acompanhamento 

terapêutico multidisciplinar, precedido por uma avaliação para a detecção de possíveis 

alterações no desenvolvimento neuropsicomotor da criança, com o propósito de entender as 

singularidades e assim prestar uma assistência voltada para as distintas necessidades dos 

indivíduos.  

Apesar da importância de atendimentos que promovam à saúde, em março 2019, o 

boletim epidemiológico volume 50, reportou um recorte sobre crescimento e desenvolvimento 

das crianças que foram infectadas pelo vírus. Pontuou que os atendimentos em estimulação 

precoce foram realizados em 1.000 dos 2.865 (34,9%) casos confirmados; as ações de 

puericultura aconteceram em 1.739 dos 2.865 (60,7%) casos confirmados; enquanto os 

atendimentos em Atenção Especializada ocorreram em 1.828 dos 2.865 (63,8%) casos 

confirmados. As crianças que participaram de algum tipo de cuidado foram aproximadamente 

71,9%, visto que as que receberam os três tipos de atendimento foram 831 casos, ou seja, 

aproximadamente 29% do total de casos confirmados. A associação entre puericultura e atenção 

especializada foi reproduzida em 688 casos (24% dos casos confirmados) (Brasil, 2019). 

As redes de atendimento buscaram se organizar, em todos os níveis da assistência, 

seguindo os protocolos ministeriais, para atender as necessidades das crianças e de suas 

famílias, muitas ações ainda são incipientes. Os protocolos preveem passos como a 

caracterização, o diagnóstico e o seguimento em atenção as crianças com microcefalia e seus 

familiares. No que diz respeito a caracterização e ao diagnóstico, o Brasil tem conseguido, 

mesmo com limitações inerentes a organização dos serviços de saúde, atender as demandas, 

mas o seguimento ainda é uma dimensão conflituosa e de difícil acesso no cotidiano dos 

serviços de saúde (Monteiro & Fernandes, 2018).  

Contudo, é preciso refletir a necessidade de um levantamento diagnóstico para a atuação 

em face da intervenção terapêutica. Muito possivelmente, o diagnóstico clínico evidenciado no 
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cotidiano do trabalho nos serviços de saúde tem buscado reforçar a identificação da síndrome 

e, não necessariamente, tem se caracterizado pela avaliação pautada nas necessidades 

terapêuticas diante dos quadros de déficits do neurodesenvolvimento das crianças acometidas.  

Logo, faz-se necessário avaliações neuropsicomotoras regulares para organização das 

intervenções terapêuticas tendo em vista a importância da utilização de práticas que consigam 

contribuir no seguimento assistencial, pois, em particular, as crianças com a síndrome congênita 

do Zika vírus (SCZV) têm injúrias potencializadas e necessitam de uma atenção 

multiprofissional redobrada.  

Nessa perspectiva, o objetivo desse estudo foi avaliar a influência da intervenção 

terapêutica multiprofissional no desenvolvimento neuropsicomotor das crianças com síndrome 

congênita do zika vírus. 

 

Métodos 

Trata-se de um estudo quase-experimental do tipo antes-depois, com crianças com 

SCZV que estavam realizando estímulos terapêuticos com profissionais voluntários e residentes 

do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade. As ações 

eram desenvolvidas no Núcleo de Atenção Materno Infantil (NAMI) instalado na Faculdade de 

Enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). 

Amostra 

A amostra do estudo foi definida por conveniência e atendeu aos seguintes critérios de 

inclusão: crianças diagnosticadas com síndrome congênita decorrente do zika vírus e que 

tenham sido cadastradas no NAMI antes do terceiro ano de vida; ausência de síndrome genética 

associada e genitores ou cuidadores com residência fixa na cidade de Mossoró/RN. Já os 

critérios de exclusão foram: crianças com síndrome congênita decorrente do zika vírus que 

faziam acompanhamento contínuo em outros centros de atendimento fora da cidade; e, crianças 



47 
 

que se ausentaram em oito intervenções/encontros de estimulação sequenciais. Ao final a 

amostra ficou constituída por 11 crianças.  

Para participar do programa de intervenção terapêutica multiprofissional solicitou-se a 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) documento que garante aos 

responsáveis o anonimato, bem como assegura sua privacidade e o direito de autonomia 

referente à liberdade de participar ou não da pesquisa. A pesquisa em questão foi aprovada pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte, sob o CAAE: 82645718.2.0000.5294 e parecer: 2.584.768, atendendo aos requisitos 

da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde do Brasil. 

Instrumentos 

Para a coleta dos dados foram utilizados dois instrumentos: um formulário para o 

registro de informações referentes à identificação da criança e suas características clínicas ao 

nascer (idade gestacional, peso e perímetro cefálico ao nascer); e a Bayley Scale of Infant and 

Toddler Development – BSID III (Escalas de Desenvolvimento do Bebê e da Criança Pequena 

- BAYLEY III), construída pela psicóloga americana Nancy Bayley em 1969, cuja última 

versão foi editada em 2006,  composta por três subescalas (escala cognitiva, escala da 

linguagem e escala motora) e é adequada para a avaliação em crianças de um a 42 meses de 

idade com ou sem deficiência. 

A aplicação é realizada por meio de observação direta e interação com a criança de 

forma sistemática, podendo ser aplicado por profissionais da saúde com experiência em 

desenvolvimento infantil, seguindo o manual. Cada escala é composta por diferentes números 

de itens, a Escala de Cognição é composta por 91 itens, a Escala de Linguagem com 97 itens, 

sendo esses subdivididos em Linguagem Receptiva (49 itens) e Linguagem Expressiva (48 

itens). Já a Escala Motora é subdividida em Escala de Motora Fina (66 itens) e em Escala de 

Motora Grossa (72 itens), totalizando 138 itens (Weiss, Oakland & Aylward, 2017). 
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Segundo Góes et al. (2015), cada item observado no repertório das habilidades 

cognitivas, linguísticas e motoras da criança recebe escore 01 (um) e cada item não observado 

recebe escore 0 (zero). De acordo com o manual da Bayley III para dar início à avaliação o 

primeiro passo é identificar a letra do alfabeto que corresponde a idade cronológica da criança 

ou a idade ajustada. Em casos de prematuridade essa letra determina o primeiro item da 

avaliação. Na sequência da avaliação, a criança segue quando pontua positivamente os três 

primeiros itens consecutivos de sua letra correspondente, caso contrário, utiliza-se a regra 

reversa que volta à letra anterior. E se mesmo assim, a criança não conseguir realizar de forma 

adequada à atividade, o avaliador retrocede para as letras anteriores até que ela acerte três itens 

consecutivos, o que permite a continuidade da avaliação. A avaliação será finalizada quando 

houver descontinuidade das assertivas por cinco erros consecutivos (Bayley, 2018). 

Procedimentos  

A primeira etapa da coleta aconteceu com o registro da criança com as informações 

referentes à identificação da criança e suas características clínicas ao nascer e o pré-teste com 

as variáveis neuropsicomotoras, utilizando a Escala de Bayley-III.  

Após a avaliação neuropsicomotora preliminar os dados obtidos foram analisados, pela 

equipe responsável, para a definição das intervenções terapêuticas necessárias de acordo com 

os parâmetros de desenvolvimento identificado em cada criança. As intervenções objetivavam 

atuar nas limitações identificadas, buscando minimizar os déficits cognitivo, linguístico e 

motor.  

A intervenção multiprofissional neuropsicomotora, etapa seguinte para coleta dos 

dados, baseou-se na utilização de recursos cinesioterapêuticos, sensoriais e proprioceptivos, em 

sessões de 40 minutos, duas vezes por semana, para a especialidade da fisioterapia. A sessão de 

fonoaudiologia com atividades intra e extra orais com estímulos motores, táteis e térmicos, uma 

vez por semana, com duração de 20 a 30 minutos. Ambas as profissões supracitadas seguiram 
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o protocolo das diretrizes de estimulação precoce de crianças com atraso no desenvolvimento 

neuropsicomotor do Ministério da Saúde (BRASIL, 2016).  

 Já a pediatria e a enfermagem realizavam atendimento clínico mensal, buscando atuar 

diante das intercorrências e das necessidades de cuidados e de orientações para as mães e/ou 

cuidadores. O atendimento em psicologia teve como foco o suporte emocional para as mães 

e/ou cuidadores, uma vez por semana a depender da necessidade dos assistidos. A odontologia 

realizava avaliação da saúde bucal das crianças e auxiliava na assistência com estímulos orais 

seguindo o protocolo do MS (2016). O acompanhamento nutricional se deu mensalmente para 

as crianças em dieta oral e que estavam com baixo peso.   

As famílias eram acompanhadas pela assistência social uma vez ao mês para condução 

nos processos de auxílios governamentais e nos encontros grupais de interação com temáticas 

de enfrentamento social e emocional. A prática integrativa Shantala acontecia uma vez ao mês 

e era conduzida por um terapeuta integrativo nas modalidades em grupo (mães/cuidadores com 

suas crianças) e individualmente, a prática tem o propósito de promove o vínculo afetivo, o 

equilíbrio dos sistemas imunológicos, respiratórios, digestivo, circulatório e linfático, bem 

como a estimulação das articulações e musculaturas (BRASIL, 2017). 

Para além do quadro neurológico semelhante a todas as crianças, as perspectivas do 

atendimento individualizado se cercam de condutas terapêuticas adaptadas e modificadas à 

medida que o progresso cognitivo, linguístico e motor da criança altera. 

Ao final, a intervenção para efeito de coleta de dados dessa investigação foi realizada 

por aproximadamente 9 meses, com um total de 72 dias de sessões para cada criança.  

 O terceiro momento do estudo foi o da reavaliação dos domínios cognitivo, linguístico 

e motor. No pós-teste foram aferidas as mesmas variáveis pela pontuação do escore bruto 

visando mensurar o efeito da intervenção no desenvolvimento dessas crianças.  

Análise Estatística 
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A análise do material foi precedida pela tabulação em banco de dados construído em 

formato Excel®, versão 2017. Foram construídas tabelas descritivas e testes estatísticos a partir 

do software estatístico livre R, versão 3.2.0. Nas variáveis quantitativas da escala Bayley-III, 

avaliadas no estudo, foram realizadas estatísticas descritivas de medidas de tendência e de 

dispersão dos dados. E a análise descritiva da amostra foi realizada através do cálculo de 

frequência absoluta e da porcentagem. 

Nas comparações referentes aos escores brutos das avaliações do antes e depois da 

intervenção, as variáveis estatísticas foram verificadas quanto a normalidade através do teste 

de Shapiro Wilks. Nas variáveis que não apresentaram distribuição normal utilizou teste não 

paramétrico de Wilcoxon, e nos demais dados com abordagem paramétrica, o teste paramétrico 

t de Student. Para todos os testes estatísticos foi aplicado o nível de significância 5%. 

 

Resultados 

A análise descritiva da amostra deste estudo foi realizada através do cálculo de 

frequência absoluta e da porcentagem, descrita na tabela 2. A maior parte das crianças do estudo 

é do gênero masculino 63.6%, e, na primeira avaliação a idade dessas crianças variou entre 3 

meses até 32 meses; já na segunda avaliação a idade variou entre 13 e 42 meses. 

 Em relação as características do crescimento, 63.6 % das crianças nasceram com o peso 

≥ 2.500g, ou seja, adequado para a idade. Considerando, o escore Z das medidas 

antropométricas, a partir dos registros de nascimento, 81.8% das crianças nasceram com o 

perímetro cefálico abaixo do esperado para a idade (˂ -2 escores z). A característica materna 

para a variável da idade gestacional mostrou que a maioria, 81.8% das crianças nasceram a 

termo. 

 Tabela 2 

Características de identificação e clínicas ao nascer das 11 crianças com SCZV 

Variáveis N=11    % 

Gênero   
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Masculino 7 63.63 

Feminino 4 36.36 

Idade 
  

3 meses a 16 meses e 29 

dias 

2 18.18 

19 meses a 32 meses e 29 

dias 

9 81.81 

Peso ao nascer 

≤2.500g                                                       4                        36.36 

≥2.500g 7 63.63 

Perímetro Cefálico ao 

nascer (Escore Z) 

  

≤ + 2 escores z e ≥ - 2 

escores z 

                    2                             18.18 

˂ - 2 escores z                     9                         81.81 

Idade Gestacional   

Pré-termo (˂ 37 semanas) 2 18.18 

Termo (≥ 37 e ˂ 42 

semanas) 

9 81.81 

Nota: N = número absoluto; % = porcentagem  

Na Tabela 4 são apresentadas as respostas pré e pós intervenção para a avaliação 

neuropsicomotora Bayley III, a qual aborda as pontuações dos domínios da cognição, 

linguagem e motor geral das crianças e a idade equivalente em dias para cada domínio. 

Tabela 4                                                                                                                                             

Avaliações do domínio cognitivo, da linguagem e do motor comparadas na pré e pós intervenção 

das 11 crianças com SCZV 

Variáveis                           Avaliação  Mín    Máx     Md      Me           DP        CV      Valor-p 

Idade (em dias) 

Pré 90 981 928 820.45 284.25 34.65 
0.003 

(2) Pós 414 1365 1205 1100.73 275.92 25.07 

Pontuação Bruta da Cognição 

Pré 4 27 10 12.09 8.03 66.42 
0.005 

(2) Pós 9 44 13 22.45 13.81 61.50 

Pontuação referente a idade 

(em dias) equivalente ao 

cognitivo 

Pré 16 180 80 78.91 58.20 73.76 
0.005 

(2) Pós 70 420 100 183.64 130.25 70.93 

Pontuação Bruta da Linguagem 

 Receptiva 

Pré 4 12 6 6.91 2.88 41.68 
< 0.001 

(1) Pós 6 16 11 10.91 2.81 25.75 

Pontuação referente a idade 

(em dias) equivalente a 

Linguagem Receptiva 

Pré 16 270 70 97.09 87.56 90.19 
0.008 

(1) Pós 70 420 210 226.36 98.92 43.70 

Pré 2 8 5 4.73 1.79 37.95 
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Pontuação Bruta da Linguagem 

Expressiva 
Pós 5 14 9 8.91 3.30 37.04 

0.002 

(1) 

Pontuação referente a idade 

(em dias) equivalente a 

Linguagem Expressiva 

Pré 16 180 62 76.18 52.97 69.53 

0.002 

(1) Pós 80 360 210 203.64 103.18 50.67 

Pontuação Bruta da Motora 

 Fina 

Pré 0 20 6 6.91 6.02 87.19 
< 0.001 

(1) Pós 6 33 14 15.45 8.17 52.83 

Pontuação referente a idade 

(em dias) equivalente a Motora 

Fina 

Pré 16 180 80 70.00 57.52 82.16 
0.005 

(2) Pós 80 510 130 171.82 121.31 70.60 

Pontuação Bruta da Motora 

 Grossa 

Pré 0 33 10 11.00 11.08 100.74 
0.004 

(2) Pós 10 50 19 19.73 11.44 57.98 

Pontuação referente à idade 

(em dias) equivalente a Motora 

Grossa 

Pré 16 240 100 92.18 75.00 81.36 0.004 

(2) 

Pós 80 510 140 162.73 121.50 74.66  

 

 

Nota: Min = mínimo; Máx = máximo; Md = mediana; Me = média; DP = desvio padrão; CV = coeficiente de variação; (1) = Teste de t de 

Student; (2) = Teste de Wilcoxon 

A escala de avaliação cognitiva do Bayley-III inclui itens que avaliam a atenção à 

novidade, habituação, memória e resolução de problemas (Weiss et al., 2017; Bayley, 2018). A 

média de acertos dos pontos brutos na avaliação pré intervenção foi de 12.09 e a pós de 22.45, 

os dados mostram uma evolução de 10.36 pontos. Esse ganho reflete evolução limitada em 

tarefas simples como encontrar objetos escondidos e apertar objetos.  

Figura 1. Média da pontuação bruta da cognição antes e depois da intervenção terapêutica 

 

A avaliação da linguagem está dividida na escala por dois subtestes: linguagem 

receptiva e linguagem expressiva. A linguagem receptiva avalia a acuidade auditiva, a 
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capacidade de responder ao som de voz de uma pessoa, compreensão adequada das palavras e 

pedidos. Já a linguagem expressiva avalia a capacidade da criança imitar sons e palavras (Weiss 

et al., 2017; Bayley, 2018). A diferença das médias do pré e pós para a avaliação do domínio 

da linguagem receptiva é de 4 pontos e a diferença das médias na linguagem expressiva é de 

4.18 pontos. Diante disto, o elemento da linguagem apresenta a menor média de diferença entre 

as avaliações, confluindo para o elemento da escala com maior déficit pós intervenção. No caso, 

os itens pontuados se resumem ao riso social, resposta ao som e limitadas aproximações de 

comunicações com uma palavra. 

Figura 2. Média da pontuação bruta da linguagem receptiva antes e depois da 

intervenção terapêutica. 

 

Figura 3. Média da pontuação bruta da linguagem expressiva antes e depois da intervenção 

terapêutica. 

 

A avaliação do desenvolvimento motor tem como finalidade medir a qualidade do 

movimento, a integração sensorial, integração perceptual-motora, marcos de preensão e 
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locomoção (Weiss et al., 2017; Bayley, 2018). A média de acertos dos pontos brutos na 

avaliação motora fina pré intervenção foi de 6.91 e a pós de 15.45. A pontuação confirma uma 

evolução de 8.54 pontos. E na motora grossa obteve evolução de 8.73 pontos. Os acertos 

condizem itens de sequências de preensão de objetos e sustentação da cabeça na linha média, 

respectivamente para motor fino e grosso. 

Figura 4. Média da pontuação bruta motora fina antes e depois da intervenção terapêutica. 

 

Figura 5. Média da pontuação bruta motora grossa antes e depois da intervenção terapêutica. 

 

As variáveis referentes a idade (em dias) equivalentes para cada domínio são 

extremamente distantes da idade real no momento das avaliações. Na primeira avaliação as 

crianças tinham idade cronológica média de 820.45 dias e na segunda de 1100.73 dias. Todos 

os domínios se distanciaram quanto a idade cronológica em relação a idade equivalente, isso 

significa que a variável da idade evidencia o atraso nas habilidades dos domínios avaliados nas 

crianças com SCZV.  
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 Contudo, os resultados mostram uma evolução discreta entre a primeira e a segunda 

avaliação após o período de 9 meses do programa de intervenção terapêutica multiprofissional. 

 

Discussão 

As crianças com SCZV investigadas apresentaram o desenvolvimento cognitivo, 

linguístico e motor incompatíveis com o esperado para suas faixas etárias, considerando as 

avaliações nas habilidades acompanhadas pela Bayley-III. 

Tais achados corroboram outro estudo realizado no Brasil com 34 crianças com SCZV. 

Os resultados (Ferreira et al., 2018) revelaram a magnitude das deficiências nas funções 

corporais, as incapacidades nas percepções cognitivas, de linguagem e nos movimentos finos e 

grossos dessas crianças. Acrescido a isto o estudo aponta a preocupação quanto as 

consequências da infecção ao passar dos anos, uma vez que as limitações cognitivas e corporais 

tendem a progredir, de modo que o monitoramento e intervenção terapêutica se tornam 

indispensáveis ao processo contínuo do cuidado (Soares-Marangoni, Tedesco, Nascimento, 

Almeida e Santos, 2018).  

As crianças participantes do programa de intervenção terapêutica com enfoque na 

reabilitação obtiveram um ganho, embora mínimo, em todas as habilidades avaliadas. 

Resultados estes reafirmados ao observar, após o período de 9 meses de intervenção, a 

capacidade preditiva para a velocidade de processamento cognitivo, reconhecimento e 

percepção dos sons cotidianos, comunicação por expressão corporal e minimização das 

contraturas musculares.  

Ao analisar as habilidades cognitivas, os marcos que avaliavam os itens de 

reconhecimento do cuidador e sua identificação quando apareciam na frente da criança, 

correspondentes ao estímulo visual, foram aguçadas após a intervenção, assim como as 

respostas ambientais, principalmente na identificação de voz familiar ou barulho inesperados 
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como o bater de porta. As respostas das crianças aos marcos cognitivos descontinuavam quando 

o avaliador acrescentava brincadeiras que exigiam uma ação de retorno da criança e nas 

atividades que necessitavam resolver tarefas, como colocar pinos no tabuleiro.  

Reafirmando os achados do elemento cognitivo descrito, outros estudos (Carvalho, 

Ventura, Taguchi, Brandi, Brites e Lucena, 2019; Nielsen-Saines et al., 2019) evidenciaram 

desempenho extremamente abaixo da média (-1 a 2 d.p) para a cognição, na maior parte dos 

casos em crianças com ou sem paralisia cerebral associadas à SCZV. Acrescido a isto, os danos 

cognitivos encontrados nas amostras também preveem as sequelas esperadas em outras 

habilidades, já que o sistema cognitivo tem comunicação direta com a linguagem e a resposta 

motora. Logo, entende-se que quanto mais forte for o agravo no SNC, mais interferência vai 

existir nas habilidades globais das crianças (Van Der Fels et al., 2015; Houwen, Visser, Van 

Der Putten e Vlaskamp, 2016).  

A investigação do elemento da linguagem mostra que essa foi a habilidade que menos 

obteve evolução após a intervenção terapêutica. Os marcos em que as crianças pontuam se 

resumem as reações aos sons do ambiente, ao reconhecimento de vozes familiares e a 

vocalização do humor em resposta aos estímulos diários que se expressam no riso quando 

aprovam e no choro quando reprovam.  

Em face a essa realidade, outros resultados contemplam o elemento da linguagem como 

o mais afetado nesse mesmo público, mostrando resultados abaixo de -1 d.p., em detrimento 

das habilidades cognitivas e motoras (Nielsen-Saines et al., 2019).  

O desenvolvimento da linguagem nas crianças com SCZV tem características típicas 

encontradas em outras crianças com comprometimento neurológico por causas diversas, como 

nas condições genéticas das síndromes de Down e de Angelman. Nas crianças com síndrome 

de Down a imitação corporal, imitação de produções orais, intenção comunicativa e vocabulário 

receptivo são afetados, mas quando estimulados obtêm achados de melhora significativos 
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(Regis, Lima, Almeida, Alves e Delgado, 2018).  Na síndrome de Angelman as características 

da linguagem se afinam com a SCZV pela ausência de produção oral ou com produções vogais 

isoladas sem interação comunicativa. O estudo evidencia uma condição de pouca evolução ao 

longo dos anos ainda que intermediado por terapias (Teodoro, Chaves, Crenitte, Hage e 

Lamônica, 2019). 

No que tange aos resultados das habilidades motora fina e grossa se evidenciam uma 

evolução discreta após intervenção terapêutica, representando um perfil de desempenho 

extremamente baixo. As respostas motoras finas apresentam pontuação menor quando 

relacionada a motora grossa, pontuando itens que correspondem o acompanhar de objetos com 

os olhos e a preensão de objetos com as mãos. Na abordagem motora grossa, na maioria dos 

casos, pontuaram-se itens de sequência para o controle de cabeça na linha média do corpo e 

itens de rolar de posição. Estudo (Marques et al., 2018) realizado em 2018 com 25 crianças com 

SCZV indicou uma média bruta motora grossa de 10.76. Os dados ora em análise evidenciaram 

média motora grossa de 11.00, caracterizando perfis motores semelhantes no desenvolmento 

das crianças infectadas pelo zika desse estudo. 

A explicação para os déficits motores em crianças com SCZV se dá pela gravidade no 

processo de crescimento e maturação neurológica durante o desenvolvimento cortical (Leyser, 

Fernandes & Passos, 2017; Silva Pone, Moura Pone & Araujo Zin, 2018). Os acometimentos 

encontrados em diversos estudos do neurodesenvolvimento motor apontam para diminuição na 

amplitude dos movimentos e para a diminuição da força muscular causados pela hipotonia e/ou 

hipertonia global grave, espasmos musculares, hiperexcitabilidade, exacerbação ou ausência 

dos reflexos, encurtamento muscular e espasticidade de tronco e/ou membros (Gomes et al., 

2017; Flor, Guerreiro & Anjos, 2017; Costa, Barbosa Júnior, Monteiro e Santana, 2018). 

Reforça-se que as alterações motoras encontradas podem impedir a evolução de outras 

habilidades, como controlar o corpo e pescoço na linha média, sentar, engatinhar e andar.  



58 
 

Contanto, evidencia-se que o comprometimento neuropsicomotor continua severo à 

medida que as crianças ingressam no terceiro ano de vida e, a longo prazo, a gravidade se torna 

mais aparente (Regis et al., 2018; Satterfield-Nash, Kotzky, Allen, Bertolli, Moore e Pereira, 

2017). Essa condição de regressão é resultado das graves alterações no sistema nervoso, as 

quais interferem nas habilidades sensoriais, auditivas, visuais e perceptuais, e, consequente a 

essa condição impeditiva do desenvolvimento a área do aprendizado tem por correlação um 

grande prejuízo, bem como as habilidades necessárias para o autocuidado (Kapogiannis, 

Chakhtoura, Hazra e Spong, 2017). 

A avaliação periódica guia condutas necessárias a serem abordadas nas habilidades do 

cognitivo e linguístico, dentre elas, a estimulação da seleção visual e da atenção, a observação 

e exploração dos objetos, localização sonora e identificação do som para associá-los ao objeto 

ou pessoa (memória) e a incitação da atenção e repetição de sons tornando-os familiares (Weiss 

et al., 2017; Bayley, 2018). 

Na estimulação fonoaudiológica os exercícios, na maioria das vezes, estão voltados para 

a intensificação do tônus e postura labial com o intuito de corrigir a hipotonia das bochechas, 

considerando a tendência do posteriorizar da língua. Brasil (2016) reforça que a estimulação da 

motricidade orofacial deve acontecer por meio de estímulos táteis, olfativos, térmicos e 

gustativos como estratégia diária para intervir na sensibilidade, tônus e mobilidade de órgãos 

fonoarticulatórios, uma vez que estes são responsáveis pelos processos importantes da sucção, 

mastigação, deglutição, respiração e fonação.   

As condutas de intervenção motora se baseiam na inibição do padrão patológico dos 

membros superiores e inferiores, intensificação da modulação do tônus muscular, flexibilização 

da musculatura, fomentar a mobilidade articular, principalmente, o controle de cintura, 

fortalecimento do controle cervical, estímulo do rolar, mudança de posição, e, exercícios de 

alcances manuais (Weiss et al., 2017; Bayley, 2018).  
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Os resultados dessa pesquisa reforçam o perfil neuropsicomotor inadequado para idade 

cronológica das crianças estudadas. No entanto, a intervenção terapêutica é capaz de influenciar 

os ganhos funcionais, embora mínimos, o que aponta para a importância da prática 

multiprofissional a longo prazo. 

Finalmente, no que diz respeito a gravidade da SCZV no desenvolvimento infantil a 

abordagem planejada a partir das contínuas avaliações do neurodesenvolvimento podem 

permitir a organização dos serviços de saúde na execução do seguimento, incluindo as 

contribuições de diversas especialidades e terapias baseadas em evidências de maior impacto 

na condução dos casos que tendem a agravar com o passar do tempo, priorizando melhorar a 

capacidade de antecipar as necessidades desse público (Broussard et al., 2018; Brunoni, 

Blascovi-Assis, Osório, Seabra, Amato e Teixeira, 2016). 

Entretanto, é importante ressaltar algumas limitações do estudo, a primeira é a ausência 

dos dados de um grupo controle nas mesmas condições experimentais, permitindo comparar o 

desempenho cognitivo, linguístico e motor. Todavia, isto se vê explicado na escolha ética e 

humanística, optando-se por não excluir nenhuma das crianças com SCZV, na tentativa de 

priorizar a melhor assistência nesses casos, já que na cidade não havia nenhum 

acompanhamento exclusivo destinado ao grupo. A segunda tem relação ao tamanho amostral, 

visto que, a mesma foi composta por um pequeno número de casos confirmados na cidade até 

o início do programa de intervenção.  

 

Conclusão 

As crianças com SCZV apresentam anormalidades neurológicas e sensoriais que 

interferem na aquisição e desempenho dos marcos cognitivos, linguísticos e motores. O estudo 

evidenciou o benefício da intervenção terapêutica que mesmo diante de um perfil 

neuropsicomotor gravemente comprometido resultou em ganhos funcionais. Logo, a 



60 
 

intervenção terapêutica multiprofissional é, até o momento, a melhor estratégia para o 

seguimento do cuidado a essas crianças.  

As práticas terapêuticas de estimulação e reabilitação realizadas pelas equipes 

multiprofissionais, em outras malformações do SNC, já têm evidências positivas quanto a 

minimização dos agravos. Com base nas referências acima, pode-se considerar que o efeito 

positivo da estimulação multiprofissional é uma prospera estratégia para manutenção e/ou 

redução das sequelas em crianças com SCZV.  

Este estudo destaca a importância da avaliação contínua, paralela as intervenções de 

estímulos, com o intuito de conhecer e acompanhar o desenvolvimento das habilidades globais. 

Se faz necessário imprimir precocemente a melhor conduta com o objetivo de intervir de acordo 

com a peculiaridade de cada criança, a partir da compreensão do perfil das crianças com 

microcefalia expostas ao vírus zika e as suas respostas a abordagem terapêutica. Assim os 

achados sugerem que o seguimento terapêutico multiprofissional além de factual seja 

indispensável no tratamento dessas crianças.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A infecção pelo zika vírus marcou severamente as vidas das famílias e crianças atingidas 

pela SCVZ. Uma nova rotina adentrou na dinâmica dos afazeres diários, circunscrita por 

consultas, terapias e cirurgias. Os desfechos crônicos e as incapacidades acenam para um 

seguimento assistencial incessante e contínuo. Assim, reforça-se a importância do processo de 

avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor engajado ao acompanhamento, buscando 

munir os terapeutas no manejo das estimulações e na condução das ações reabilitadoras. 

A avaliação neuropsicomotora, Bayley III tem o importante papel de medir os atrasos 

do desenvolvimento das crianças do estudo e descrever as habilidades cognitiva, linguística e 

motora quanto ao comportamento esperado de acordo com a idade. Assim, essa ferramenta 

permitiu qualificar e quantificar os achados de compatibilidade nas habilidades funcionais 

globais das crianças com SCZV. 

No presente estudo, constatou-se que o perfil neuropsicomotor continua rebaixado 

mesmo após a intervenção multiprofissional e que o grau de comprometimento funcional global 

tende a se agravar com o passar dos anos. Contudo, a pesquisa oportunizou mostrar que os 

estímulos inibem a regressão dos avanços do desenvolvimento, enquadrando as crianças ao 

cuidado no âmbito da reabilitação. Em face a essa realidade podemos evidenciar que toda e 

qualquer intervenção terapêutica tem a capacidade de promover estímulos e aflorar a interação 

com os outros e o meio. 

Ademais, a investigação traz à tona interrogações quanto a eficiência das práticas de 

estimulações ministeriais recomendadas e já conhecidas nas diversas áreas profissionais, 

sugere-se revisão dos protocolos de modo apresentar mais elementos, baseados na ciência, que 

possam contribuir para uma intervenção mais precisa e com efeitos mais expressivos. Por fim, 

o estudo também permite a reflexão diante da escassez de estudos científicos que sequencie as 

avaliações neuropsicomotoras e seus novos achados a longo prazo para assim suplantar o 

conhecimento sobre essa síndrome.  
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APÊNDICE 

APÊNDICE A – FORMULÁRIO REGISTRO DE INFORMAÇÕES REFERENTES À 

IDENTIFICAÇÃO DA CRIANÇA E SUAS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS GERAIS AO 

NASCER  

    

 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA - SEEC 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 

MESTRADO SAÚDE E SOCIEDADE - MSS 

 

FORMULÁRIO 

 

Nome da Criança: ___________________________________________________________ 

Nome do Responsável:________________________________________________________ 

Data de Admissão:____/____/____ 

Nome do Examinador:________________________________________________________ 

 

 

- Gênero 

(____) Masculino 

(____) Feminino 

 

- Idade  

____ meses e ____ dias. 

 

- Peso ao nascer 

_______ gramas. 

 

- Perímetro Cefálico ao Nascer 

_______ centímetros. 

 

- Idade Gestacional  

_______ semanas. 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

    

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA - SEEC 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 

MESTRADO SAÚDE E SOCIEDADE - MSS 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

Este é um convite para seu (sua) filho (filha) participar da pesquisa “Efeito da 

Estimulação Precoce em Crianças com Microcefalia” coordenada pela Prof.ª Dr.ª Fatima 

Raquel Rosado Morais e que segue as recomendações das resoluções 466/12 e 510/16 do 

Conselho Nacional de Saúde e suas complementares.   Caso decida aceitar e permitir a 

participação do seu filho, ele será submetido a uma avaliação e intervenções 

neuropsicomotoras.” A participação é voluntária, o que significa que você, como responsável 

pela criança, poderá desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento sem que isso lhe 

traga nenhum prejuízo ou penalidade. 

Caso decida aceitar o convite, será submetido a uma avaliação neuropsicomotora cuja 

responsabilidade de aplicação é de Natália Teixeira Fernandes, Enfermeira, técnica de nível 

superior, da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. As informações coletadas serão 

organizadas em banco de dados e em programa estatístico e analisadas a partir de técnicas 

quantitativas. 

Essa pesquisa tem como objetivo geral: “Avaliar o efeito da estimulação precoce em 

crianças com microcefalia expostas ao vírus Zíka”. E como objetivos específicos: conhecer o 

nível/perfil do desenvolvimento neuropsicomotor das crianças microcefálicas expostas ao vírus 

Zika; avaliar o desenvolvimento neuropsicomotor das crianças microcefálicas antes e depois da 

intervenção multiprofissional. 

A pesquisa apresenta os seguintes riscos aos seus participantes: ocupação do tempo; 

medo por ter de expor sua vida a indivíduos que não participam do seu convívio íntimo; tristeza 

ou apatia por ter de relatar alguma situação em que tenha vivido, o indivíduo pode deparar-se 

com situações que lhe provocam sofrimento psicológico e constrangimento ou vergonha por ter 

de revelar situações e/ou condições inerentes à sua vida que lhe despertem vergonha ou 
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possibilidade de julgamento alheio. Quanto aos riscos que podem ser gerados com a execução 

das intervenções psicomotoras: acidentes como quedas leves menores que a altura da criança; 

exercícios que trabalhem a postura podem deixar a musculatura moderadamente dolorosa após 

a estimulação; e, irritabilidade por estarem em um ambiente diferente do domiciliar. As 

estratégias de minimização se agrupam na habilidade e capacidade dos profissionais em 

promoverem e garantirem a atenção integral à saúde dessas crianças, principalmente, em casos 

de lesões pelos exercícios. O ambiente será o mais harmônico possível para não irritá-las. O 

núcleo conta com uma estrutura de tatame acolchoado, colchonetes e brinquedos adequados 

para cada idade. Para a ambiência a proposta será de tocar músicas suaves, luz abrandada, 

limpeza diária e a presença dos responsáveis por todo o tempo que estiverem na sala de 

estimulação. Entretanto, pesquisa será realizada por pesquisadores que exercem suas condutas 

baseadas na ética e será assegurado ao participante da pesquisa o anonimato e a privacidade. 

Os benefícios da pesquisa podem ser diretos e/ou imediatos para os participantes durante esta 

pesquisa. A intervenção poderá favorecer uma melhora no desenvolvimento neuropsicomotor 

das crianças com microcefalia. E, também, ocorrer mudanças quanto ao autocuidado da criança 

e o manejo dos pais, na continuidade do cuidado e estimulação em domicílio. 

Os dados coletados serão, ao final da pesquisa, armazenados em CD-ROM e caixa 

arquivo, guardada por no mínimo cinco anos sob a responsabilidade do pesquisador responsável 

(orientador) na Faculdade de Enfermagem da UERN, a fim de garantir a confidencialidade, a 

privacidade e a segurança das informações coletadas, e a divulgação dos resultados será feita 

de forma a não identificar os participantes e o responsável. 

Você ficará com uma via original deste TCLE e toda a dúvida que você tiver a respeito 

desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para o pesquisador Natália Teixeira Fernandes do 

Estado do Rio Grande do Norte/RN, Campus da Faculdade de Enfermagem, no endereço Rua 

Dionísio Filgueira, 383, Centro, 59610-090, Mossoró/RN. Tel.(84) 3315-2154. Dúvidas a 

respeito da ética desta pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP-UERN) - Campus Universitário Central - Centro de Convivência. BR 110, KM 48  Rua: 

Prof. Antonio Campos, S/N, Costa e Silva.Tel: (84) 3312-7032. e-mail: cep@uern.br/CEP 

59.610-090. 

Se para o participante houver gasto de qualquer natureza, em virtude da sua participação 

nesse estudo, é garantido o direito a indenização (Res. 466/12 II.7) – cobertura material para 

reparar dano – e/ou ressarcimento (Res. 466/12 II.21) – compensação material, exclusivamente 

de despesas do participante e seus acompanhantes, quando necessário, tais como transporte e 

alimentação – sob a responsabilidade da pesquisadora Natália Teixeira Fernandes. 
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Não será efetuada nenhuma forma de gratificação por sua participação. Os dados 

coletados farão parte do nosso trabalho, podendo ser divulgados em eventos científicos e 

publicados em revistas nacionais ou internacionais. O pesquisador estará à disposição para 

qualquer esclarecimento durante todo o processo de desenvolvimento deste estudo. Após todas 

essas informações, agradeço antecipadamente sua atenção e colaboração.  

 

Consentimento Livre 

Concordo em participar desta pesquisa “Efeito da Estimulação Precoce em Crianças com 

Microcefalia”. Declarando, para os devidos fins, que fui devidamente esclarecido quanto aos 

objetivos da pesquisa, aos procedimentos aos serei submetido (a) e dos possíveis riscos que 

possam advir de tal participação. Foram garantidos a mim esclarecimentos que venham a 

solicitar durante a pesquisa e o direito de desistir da participação em qualquer momento, sem 

que minha desistência implique em qualquer prejuízo a minha pessoa ou a minha família. 

Autorizo assim, a publicação dos dados da pesquisa, a qual me garante o anonimato e o sigilo 

dos dados referentes à minha identificação. 

 

Mossoró/RN, ______/_______/_______.  

 

___________________________________________ 

                 Assinatura do Pesquisador  

 

___________________________________________ 

                Assinatura do Participante 

 

Natália Teixeira Fernandes- Enfermeira, técnica de nível superior, da Universidade do Estado 

do Rio Grande do Norte – UERN, no endereço Rua Dionísio Filgueira, 383, Centro, 59610-

090, Mossoró/RN. Tel.(84) 3315-2154.  

Prof.ª Dr.ª Fatima Raquel Rosado Morais - Curso de Mestrado Saúde e Sociedade, da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, no endereço Rua Atirador Miguel 

Antônio da Silva Neto, Aeroporto,59607-360, Mossoró/RN. 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UERN) -Campus Universitário Central - Centro de 

Convivência. BR 110, KM 48  Rua: Prof. Antonio Campos, S/N, Costa e Silva. Tel: (84) 3312-

7032.  

e-mail: cep@uern.br / CEP 59.610-090. 
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ANEXOS 

ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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ANEXO B – ESCALAS BAYLEY DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL – BAYLEY-III  

 

 

Fonte: BAYLEY, N. Bayley escalas de desenvolvimento do bebê e da criança pequena – manual 

técnico. 3a ed. São Paulo: Pearson Clinical Brasil, 2018. 
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Fonte: BAYLEY, N. Bayley escalas de desenvolvimento do bebê e da criança pequena – manual 

técnico. 3a ed. São Paulo: Pearson Clinical Brasil, 2018. 
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Fonte: BAYLEY, N. Bayley escalas de desenvolvimento do bebê e da criança pequena – manual 

técnico. 3a ed. São Paulo: Pearson Clinical Brasil, 2018. 


