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Introdução: A síndrome congênita associada à Zika Vírus é caracterizada por conjunto
de sinais e sintomas como a microcefalia, entre outras alterações neurológicas. Essa
infecção foi responsável pelo aumento em nove vezes da incidência de microcefalia no
Brasil nos últimos três anos, tornando-se um problema de saúde pública. Essas
crianças podem apresentar atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, sendo a
fisioterapia importante na reabilitação e planejamento de atividades que otimizem o
seu desenvolvimento com estratégias específicas para a criança e para o ambiente
domiciliar. Objetivo: Avaliar o desenvolvimento neuropsicomotor e o affordance
domiciliar de crianças com microcefalia associada à infecção pelo Zika vírus, assim
como capacitar os pais/responsáveis com estratégias específicas de estimulação motora
e aprimorar estratégias de adequações dos ambientes domiciliares.  Metodologia:
Trata-se de um estudo de caso, com a participação de duas crianças, moradoras da
região do Vale do Aço, que tiveram microcefalia devido à infecção pelo Zika vírus.
Inicialmente foi realizada a anamnese, seguida da avaliação do desenvolvimento
neuropsicomotor realizada por meio das escalas Alberta Infant Motor Scale (AIMS),
DENVER II e da análise descritiva dos marcos motores observados nos vídeos; e o
affordance domiciliar pelo instrumento Affordances in the Home Environment for
Motor Development Infant Scale (AHMED-IS). Com base na interpretação dos dados,
foram desenvolvidas estratégias específicas de capacitação dos pais/responsáveis e
confeccionados instrumentos de estimulação motora. Resultados: O resultado na AIMS
de ambas as crianças foram classificadas abaixo da curva de percentil de 5%, já na
DENVER II a criança X classificada como “não testável” e a criança Y como
“suspeito”. Na análise descritiva dos marcos motores, foram observados padrões
biomecânicos (postura e movimento) que não concerne com suas idades cronológicas.
Na avaliação da AHEMD-IS o ambiente domiciliar da criança X foi classificado como
“baixo estimulador” e o da criança Y como “médio estimulador”. Mediante os
resultados obtidos foram estipulados cinco estratégias específicas para as habilidades
motoras em que as crianças necessitavam de intervenção de mais imediato. Conclusão:
Este trabalho reforça a importância das intervenções e acompanhamento
fisioterapêutico dessas crianças assim como a capacitação dos pais/responsáveis; e
também irá realizar o follow-up mensal, garantindo que a variabilidade dos estímulos
alcancem os resultados satisfatórios no seu desenvolvimento.
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