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Resumo 

 

Aizawa CYP. Caracterização do neurodesenvolvimento de lactentes expostos 
ao vírus ZIKA na vida intrauterina por meio do General Movement Assessment 
 e da Escala Bayley III de Desenvolvimento Infantil [tese]. São Paulo: 
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2019. 

Introdução: O surto da infecção pelo vírus Zika (ZIKV) e os casos de 
microcefalia associados alertaram para as possíveis alterações neurológicas 
e do desenvolvimento infantil de filhos de gestantes infectadas. A síndrome 
congênita do ZIKV inclui também alterações neurológicas em não 
microcefálicos, além de alterações nos sistemas visual, auditivo, tegumentar 
e musculoesquelético, que podem levar à deficiência física e intelectual, com 
atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. A detecção precoce dos riscos 
para alterações do desenvolvimento infantil é, portanto, fundamental nesta 
população. Objetivo: Identificar e caracterizar o repertório da movimentação 
espontânea e os fatores predisponentes para danos neurológicos; e as 
alterações do desenvolvimento neuropsicomotor de lactentes e crianças 
expostas ao vírus Zika durante a vida intrauterina. Métodos: Trata-se de um 
estudo de coorte. Os lactentes e crianças expostas ao ZIKV foram avaliados: 
i) por meio do General Movement Assessment (GMA) no primeiro e no terceiro 
mês de vida (incluindo a avaliação do Motor Optimality Score – MOS – aos 
três meses de idade); e ii) por meio da Escala Bayley III de Desenvolvimento 
Infantil (BSID-III) aos seis, nove, 12, 18 e 24 meses de idade. Foram 
construídos modelos de regressão logística para analisar os efeitos de 
variáveis clínicas e socioeconômicas nas variáveis categóricas do GMA 
(normal ou anormal – fase dos fidgety movements), nos escores compostos e 
escalares da BSID-III, e para verificar se o GMA aos três meses prediz o 
desfecho com a BSID-III aos 24 meses de idade; considerando p<0,05 
estatisticamente significativo. Resultados: Foram avaliados 79 lactentes no 
total para avaliação pelo GMA – 33 (3 microcefálicos) na fase dos writhing 
movements e 76 (incluindo os mesmos 3 microcefálicos) na fase dos fidgety 
movements. Foi observada a predominância do padrão repertório pobre (90%) 
no primeiro mês e presença dos fidgety movements normais (80,8%) no 
terceiro mês em grande parte dos não-microcefálicos avaliados nestas idades; 
porém 71% deles apresentou repertório motor concomitante diminuído pelo 
MOS aos três meses. Ao mesmo tempo, todos os três microcefálicos 
apresentaram repertório pobre com ausência dos fidgety movements nas 
respectivas fases. Entre as 93 crianças avaliadas por meio da BSID-III, a 
maioria apresentou desenvolvimento normal, porém naquelas com atraso, 
este foi mais frequente no domínio da linguagem, em detrimento dos domínios 
cognitivo e motor em todas as idades avaliadas. A porcentagem de crianças 
que pontuaram <85 em pelo menos um domínio variou entre 18,4% (18 
meses) e 38,6% (12 meses), e a de atraso de linguagem variou entre 12% (6 
meses) e 40% (12 meses). Todos os microcefálicos avaliados apresentaram 



 
 

atraso grave em todos os domínios nas cinco idades avaliadas. A renda 
familiar acima de quatro salários mínimos exerceu proteção principalmente 
em relação à cognição; o sexo masculino ofereceu risco para linguagem; e 
fatores clínicos, como idade gestacional, peso ao nascimento e infecção 
materna no terceiro trimestre influenciaram o desenvolvimento motor. Os 
resultados obtidos por meio do GMA não tiveram efeito sobre o desfecho do 
desenvolvimento neuropsicomotor por meio da BSID-III nesta população aos 
24 meses de idade. Conclusões: Este trabalho nos fornece tanto um espectro 
de alterações no repertório motor indicadoras de lesões neurológicas, quanto 
desfechos de desenvolvimento normal desde o primeiro mês de vida até os 
24 meses de idade em crianças expostas ao ZIKV durante a gestação. A 
maioria dos lactentes com repertório pobre no primeiro mês apresentou 
fidgety movements ao terceiro mês, porém com redução do repertório motor 
concomitante; e da coorte das crianças acompanhadas pela BSID-III, o atraso 
no desenvolvimento da linguagem foi predominante em todas as faixas 
etárias, em detrimento do domínio cognitivo e da evolução no domínio motor. 

Descritores: Vírus zika; Infecções por arbovírus; Transtornos do 
neurodesenvolvimento; Desenvolvimento infantil; Cognição; Linguagem 
infantil; Atividade motora; Exame neurológico; Reabilitação. 

 

 

 

  



 
 

Abstract 

 

Aizawa CYP. Characterization of neurodevelopment of infants exposed to 
ZIKA virus in utero applying General Movement Assessment and Bayley 
Scales of Infant and Toddler Development – III [thesis]. São Paulo: “Faculdade 
de Medicina, Universidade de São Paulo“; 2019. 

Introduction: The Zika virus (ZIKV) outbreak and associated microcephaly 
cases have alerted to possible neurological and alterations on development of 
infants with antenatal ZIKV-exposure. ZIKV congenital syndrome also includes 
neurological abnormalities in non-microcephalic infants in addition to visual, 
auditory, tegumentary and musculoskeletal systems, which may lead to 
physical and intellectual disability with delayed neurodevelopment. Early 
detection of risks for delay and alterations in child development is therefore 
fundamental in this population. Objective: To identify and characterize the 
repertoire of spontaneous movements and predisposing factors for 
neurological damage; and alterations in neurodevelopment of children with 
antenatal ZIKV-exposure. Method: This is a cohort study. Infants and children 
exposed to ZIKV were assessed by: i) General Movement Assessment (GMA) 
in the first and third months of life (including the Motor Optimality Score – MOS 
at fidgety age); and ii) Bayley Scales of Infant and Toddler Development – 
Third Edition (BSID-III) at 6, 9, 12, 18 and 24 months of age. Logistic 
regression models were constructed to analyze the effects of clinical and 
socioeconomic variables on GMA categorical variables (normal or abnormal - 
fidgety movements age) and on BSID-III composite and scaled scores, and to 
verify if GMA at fidgety age can predict the outcome assessed by BSID-III at 
24 months of age; p<0.05 indicated statistical significance. Results: In total, 
79 infants were assessed by GMA – 33 infants (3 microcephalic) at writhing 
movements age and 76 (the same 3 microcephalic) at fidgety age. The 
predominance of poor repertoire pattern (90%) in the first month and presence 
of normal fidgety movements (80,8%) in the third month were observed in the 
majority of non-microcephalic infants assessed; however, 71% of them had a 
decreased concomitant motor repertoire by MOS at three months. All three 
microcephalic infants presented poor repertoire with absence of fidgety 
movements in respective phases. Most of the 93 children evaluated by BSID-
III had normal neurodevelopmental outcome, with composite scores ≥85 at all 
time points. Higher scores were observed in cognitive and motor domains in 
contrast to a higher number of children who presented language delay. The 
percentage of children who scored <85 in at least one domain ranged from 
18.4% (18 months) to 38.6% (12 months) and language delay ranged from 
12% (6 months) to 40% (12 months). All microcephalic infants presented 
severe delay in all domains at all time points. Family income above four 
minimum wages was protective for cognition; male gender was risk for 
language; and clinical factors such as gestational age, birth weight and third 
trimester of maternal infection influenced motor development. The results 



 
 

obtained by GMA had no effect on BSID-III outcomes at 24 months of age. 
Conclusions: Our study provides insight into the spectrum of both neurologic 
sequelae and normal outcomes observed from one to 24 months of age. The 
majority of infants with poor repertoire in the first month had fidgety movements 
at three months, but with a reduction of concomitant motor repertoire; and in 
the cohort of children followed by BSID-III, language delay was predominant 
at all time points, in contrast to cognitive domain and evolution in motor 
development. 

Descriptors: Zika virus; Arbovirus infections; Neurodevelopmental disorders; 
Child development; Cognition; Child language; Motor activity; Neurologic 
examination; Rehabilitation.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1  A EPIDEMIA DO VÍRUS ZIKA NO BRASIL E NO MUNDO 

 

Em 1947 foi obtido o primeiro isolamento de um novo vírus, o vírus Zika 

(ZIKV), no sangue de um macaco rhesus sentinela que havia sido colocado 

na floresta Zika, em Uganda (Dick et al., 1952a; Ioos et al., 2014). O ZIKV 

consiste num flavivírus, da família Flaviviridae e está relacionado a outras 

flaviviroses transmitidas por vetores de grande relevância médica, como os 

agentes causadores da dengue, da febre chikungunya e da febre amarela. 

Após sua identificação, o ZIKV permaneceu em relativa obscuridade por 

aproximadamente 70 anos, até, num espaço de apenas um ano, ser 

introduzido nas américas e no Brasil (a partir das ilhas do Pacífico), onde 

encontrou condições favoráveis para se espalhar rapidamente. O vírus atraiu 

atenção internacional ao se tornar a causa principal de doença infecciosa 

associada a alterações neurológicas congênitas, principalmente a 

microcefalia, a ser redescoberta depois de mais de meio século, gerando tal 

alarme global que fez com que a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

declarasse uma Questão Internacional de Emergência de Saúde Pública 

(Petersen et al., 2016). 

O ZIKV foi isolado do mosquito Aedes africanus em algumas ocasiões 

após a sua descoberta em 1947 (Dick et al., 1952b) e inicialmente não havia 

indícios de que o vírus provocasse alguma doença em humanos. Esta foi 
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primeiramente identificada na Nigéria em 1953, quando uma infecção viral foi 

confirmada em três pessoas doentes (MacNamara, 1954). Apesar do 

reconhecimento como doença febril, poucos casos foram relatados no 

continente africano quando, em 2007, ocorreu o primeiro surto de infecção 

pelo ZIKV em algumas ilhas do Estado de Yap, nos Estados Federativos da 

Micronésia, resultando numa estimativa de 5.000 casos numa população total 

de 6.700 habitantes (Duffy et al., 2009). 

Em 2013 e 2014, um novo surto na Polinésia Francesa envolveu 

aproximadamente 28.000 casos ou 11% da população, que apresentou 

sintomas como febre baixa, erupções cutâneas, dores articulares e 

conjuntivite (Musso et al., 2014). Coincidentemente, durante este surto, a 

Síndrome de Guillain-Barré (SGB) foi associada à infecção pelo ZIKV pela 

primeira vez, obteve-se a primeira evidência da transmissão sanguínea do 

vírus e a detecção do vírus no sêmen, na saliva e na urina (Weaver et al., 

2016). Surtos subsequentes ocorreram nas Ilhas do Pacífico, incluindo Nova 

Caledônia (Dupont-Rouzeyrol et al., 2014), Ilhas Cook (Roth et al., 2014) e a 

Ilha da Páscoa (Tognarelli et al., 2016), sendo que os mosquitos Aedes 

aegypti e Aedes albopictus já tinham sido encontrados na maior parte dessas 

regiões (Horwood et al., 2013).  

O ZIKV foi primeiramente identificado no Brasil e na América Latina no 

dia 29 de abril de 2015, quando um surto de doença exantemática ocorreu na 

Bahia. Pesquisadores da Universidade Federal da Bahia (UFBA) reportaram 

a identificação do ZIKV pelo método Reverse Transcription Polymerase Chain 

Reaction (RT-PCR) em oito de 25 pacientes avaliados em Camaçari, cidade 
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da região metropolitana de Salvador. Dados epidemiológicos indicaram que 

em Salvador o surto começou em fevereiro e se estendeu até junho de 2015 

(Campos et al., 2015; Cardoso et al., 2015). Até outubro o vírus já havia se 

espalhado para pelo menos 14 estados brasileiros, e em dezembro de 2015, 

o Ministério da Saúde Brasileiro tinha uma estimativa de 1,3 milhões de casos 

suspeitos (Hennessey et al., 2016). Também em outubro de 2015 foi 

reportado o primeiro caso de transmissão do ZIKV na Colômbia e, em março 

de 2016, um total de 51.573 casos já haviam sido reportados neste país. Até 

março de 2016, o vírus já havia se disseminado por 33 países e territórios nas 

Américas (OMS, Março 2016).   

 

1.2 TRANSMISSÃO DO VÍRUS ZIKA 

 

Na África, o ZIKV circula num ciclo de transmissão silvestre entre os 

primatas não-humanos em certas espécies que habitam a floresta com 

mosquitos Aedes. Neste cenário, podem ocorrer infecções humanas 

esporádicas. Em configurações urbanas e suburbanas, o vírus é transmitido 

em um ciclo de transmissão humano-mosquito-humano, envolvendo 

principalmente o mosquito Aedes aegypti no continente americano. Este é 

conhecido por ter uma alta capacidade vetorial, pois se alimenta 

primariamente de sangue humano, pode picar vários indivíduos em uma única 

refeição de sangue, apresenta uma picada quase imperceptível e vive em 

estreita associação com o habitat humano (Gubler, 2002; Petersen et al., 

2016). 
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Evidência substancial também indicou que o vírus é transmitido da mãe 

para o feto durante a gestação. Foi identificado o RNA do ZIKV no líquido 

amniótico de mães cujos fetos tiveram alterações cerebrais detectadas ao 

exame de ultrassonografia (Calvet et al., 2016; Petersen et al., 2016). Ainda, 

antígenos anti-virais e o RNA viral foram identificados no tecido cerebral e na 

placenta de recém-nascidos com microcefalia e que foram a óbito logo após 

o nascimento, assim como no tecido cerebral dos óbitos perinatais ou fetais 

(Meaney-Delman et al., 2016; Martines et al., 2016). De fato, foi identificada 

insuficiência placentária em mães com RT-PCR positivo para o ZIKV (Brasil 

et al., 2016). A frequência e os fatores de risco da transmissão ainda estão 

sendo estudados.  

Outro meio de transmissão reportado e comprovado se dá através de 

relação sexual. A transmissão sexual por parceiros que viajaram para áreas 

de epidemia foi reportada. Dois estudos mostraram a presença do ZIKV (RNA 

viral) no sêmen, sendo possível ser detectado até 62 dias após o 

aparecimento dos sintomas (Atkinson et al., 2016; Mansuy et al., 2016). Um 

caso ocorreu com uma jovem saudável de 24 anos em Paris, que em 20 de 

fevereiro de 2016, começou a desenvolver sintomas como febre baixa, dores 

musculares e articulares e erupções cutâneas após ter se relacionado 

sexualmente com o seu parceiro recém chegado do Rio de Janeiro e que 

havia contraído a doença. Foi sequenciado o genoma do ZIKV encontrado na 

saliva da jovem e do ZIKV encontrado no sêmen de seu parceiro e chegou-se 

à conclusão de que as sequências dos nucleotídeos de ambos os ZIKV se 

agrupavam dentro da mesma árvore filogenética, indicando transmissão do 
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vírus de um indivíduo para o outro (D'Ortenzo et al., 2016). Ainda, apesar de 

a transmissão do vírus através de transfusão sanguínea ainda não ter sido 

reportada, é provável que ocorra, dada a transmissão de outras flaviviroses 

pela mesma maneira (Marano et al., 2016).  

 

1.3 SINAIS E SINTOMAS CLÍNICOS DA INFECÇÃO PELO VÍRUS ZIKA E 

A SUA AFINIDADE PELO SISTEMA NERVOSO 

 

Os principais sinais e sintomas clínicos desta doença febril aguda 

consistem em erupções macular e papular (tipo mais comum de exantema), 

prurido, febre baixa (inferior a 38oC), dores musculares e articulares, inchaço 

moderado nas articulações, conjuntivite não-purulenta, dores de cabeça, dor 

retro-orbital, linfadenopatia e, numa menor porcentagem de ZIKV positivos, 

náuseas e vômitos (Duffy et al., 2009; Brasil et al., 2016). Estes sintomas 

foram principalmente reportados e encontrados numa coorte de gestantes 

infectadas pelo ZIKV no Rio de Janeiro (Brasil et al., 2016). 

O ZIKV foi encontrado no tecido encefálico de feto com microcefalia, 

filho de gestante infectada (Mlakar et al., 2016) e no líquido amniótico (Calvet 

et al., 2016), sugerindo que o vírus ultrapassa a barreira placentária e pode 

infectar o feto em desenvolvimento.  

Em abril de 2016, no estudo de Garcez e colaboradores, células tronco 

(estimuladas a se transformarem em células cerebrais, gerando as 

neuroesferas e os organoides cerebrais – minicérebros - modelos do cérebro 

em diferentes estágios de desenvolvimento) foram infectadas com amostras 
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da linhagem africana do ZIKV. Analisou-se a maneira como elas se 

desenvolviam em comparação com células não expostas ao vírus e observou-

se que o ZIKV havia comprometido a capacidade das células-tronco de gerar 

neuroesferas. As poucas neuroesferas formadas se degradaram em até seis 

dias, enquanto as originadas de células não infectadas tiveram 

desenvolvimento normal. O vírus se multiplicou rapidamente no interior das 

células e provocou apoptose (morte celular programada) das mesmas. Ainda, 

cerca de 11 dias após o início dos testes, os minicérebros infectados eram 

40% menores do que os saudáveis e além de apresentarem menor 

crescimento, também eram deformados (Garcez et al., 2016).  

Quase que concomitantemente, o trabalho de Tang e colaboradores 

demonstrou a afinidade do ZIKV pelas células do tecido cerebral. Evidenciou-

se que a infecção do ZIKV afeta as células progenitoras neurais humanas 

derivadas de células tronco pluripotentes (85% delas estavam infectadas e 

haviam ativado as vias bioquímicas da apoptose três dias após terem sido 

expostas ao ZIKV), aumentando a morte celular e atenuando o seu 

crescimento (Tang et al., 2016). 

O estudo de Cugola e colaboradores, realizado por meio de 

experimentos com camundongos e utilizando a variedade do vírus em 

circulação no Brasil, comprovou que a cepa brasileira do ZIKV, o ZIKVBR, é 

mais agressiva do que a africana e que a mesma conseguiu atravessar a 

placenta de fêmeas de camundongos com o sistema imunológico debilitado e 

prejudicar o desenvolvimento dos filhotes. Os roedores nasceram pequenos 

e com menos da metade do peso normal, além de, como esperado, 
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apresentarem o cérebro menor do que o de filhotes saudáveis. Também foi 

demonstrado, como nos trabalhos anteriores citados realizados com o vírus 

africano, que o ZIKVBR invade e danifica preferencialmente os chamados 

precursores neurais ou neuroprecursores das células nervosas corticais, 

levando à sua morte por apoptose ou autofagia (forma de destruição mais 

drástica em que a célula dissolve seu conteúdo) (Cugola et al., 2016). 

Este trabalho representou grande impacto na comunidade científica no 

ano de 2016 com a epidemia, pois conseguiu comprovar a causalidade da 

infecção pelo ZIKV com a microcefalia e outros distúrbios neurológicos 

congênitos. Ainda, no estudo foi demonstrado que o ZIKVBR causa 

microcefalia apenas nos filhotes de roedores que apresentam o sistema 

imunológico mais debilitado, modelo similar ao que ocorre durante a gestação, 

período em que o sistema imunológico sofre certa supressão para permitir que 

o embrião se implante no útero e o feto se desenvolva. Assim, este resultado 

pode ajudar a explicar o motivo pelo qual nem toda mulher que é infectada 

pelo ZIKV durante a gestação terá um filho com microcefalia: as 

características genéticas da mãe, um dos fatores determinantes do perfil 

imunológico, parecem ser importantes para impedir que o vírus chegue ao feto 

(Cugola et al., 2016).  

Estudo recente (Barbeito-Andrés et al., 2020) também mostrou que a 

desnutrição protéica materna aumenta a susceptibilidade do ZIKV provocar 

lesões no Sistema Nervoso Central (SNC). A combinação de restrição 

protéica e a infecção pelo ZIKV pode levar a graves alterações da estrutura 

placentária e do crescimento embrionário do feto, com a redução da 
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neurogênese e do tamanho do cérebro pós-natal da prole de camundongos 

prenhas (estes que foram submetidos à desnutrição protéica e infectados com 

uma cepa brasileira do ZIKV), como mostrou no estudo. A análise da 

sequência do RNA revelou a desregulação da expressão gênica necessária 

para o desenvolvimento do cérebro na progênie de baixa proteína infectada 

(Barbeito-Andrés et al., 2020).  

Ainda no trabalho de Cugola e colaboradores (2016), a linhagem do 

ZIKVBR ainda se mostrou mais agressiva, à medida que as neuroesferas 

infectadas tinham cerca de um quarto do tamanho das infectadas pelo vírus 

africano e quase um décimo do tamanho das cultivadas livres do vírus. O ZIKV 

também causou deformações em sua estrutura: quanto maior a quantidade 

de vírus, mais intensos eram os danos; e além de deixar as neuroesferas 

deformadas, o vírus impediu a migração das células. Minicérebros infectados 

pelo ZIKV em circulação no Brasil apresentaram redução da espessura da 

camada do córtex cerebral, a camada mais afetada nos bebês com 

microcefalia causada pelo vírus. Embora mantenha quase 90% de 

similaridade genética com o vírus africano, o ZIKVBR já é diferente por ter 

experimentado algumas mudanças adaptativas nas células humanas: em 

minicérebros de chimpanzé ele não afetou as células que dão origem ao 

córtex cerebral, o que indica que o vírus brasileiro, além de mais agressivo, 

possivelmente é mais adaptado a se replicar em células humanas (Cugola et 

al., 2016).  

No estudo de caso-controle realizado em Recife, de Araújo e 

colaboradores (2018) ajudaram a confirmar a forte associação entre a 
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infecção pelo ZIKV e a microcefalia, atestando que 57% das mães mesmo do 

grupo controle haviam sido infectadas pelo vírus (teste positivo para 

anticorpos neutralizantes do vírus). Além disso, 35% dos casos de 

microcefalia também foram considerados positivos para o ZIKV por meio dos 

anticorpos IgM ou do RT-PCR e 20% dos casos negativos também 

apresentaram anormalidades cerebrais, destacando também as limitações 

dos métodos diagnósticos. O estudo ressaltou ainda a variação do espectro 

clínico da Síndrome Congênita do ZIKV (de Araújo et al., 2018).  

Uma relação temporal e geográfica forte foi observada também entre 

os surtos do ZIKV e a SGB no Pacífico e nas Américas (Oehler et al., 2014; 

Rozé et al., 2016). Uma série de casos de pacientes com SGB foi identificada 

durante o surto da virose na Polinésia Francesa em 2013 (Cao-Lormeau et 

al., 2014), em que 42 casos foram associados com a infecção pelo ZIKV 

(Musso et al. 2014; Oehler at al., 2014). O aumento da incidência de casos da 

SGB foi identificado em vários países da América onde a epidemia do ZIKV 

se espalhou desde 2015 (Organização Mundial da Saúde - OMS, reportado 

em 19 Fev 2016). A meningoencefalite e a mielite aguda também foram 

reportadas como complicações decorrentes da infecção pelo ZIKV (Carteaux 

et al., 2016; Mécharles et al., 2016).  

 

1.4 DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA INFECÇÃO PELO VÍRUS ZIKA 

 

O diagnóstico de rotina da infecção pelo ZIKV é realizado 

principalmente por meio da detecção do ácido nucléico viral pelo Reverse 
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Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) e da detecção de 

anticorpos IgM através do IgM-capture enzyme-linked immuno-sorbent assay 

(MAC-ELISA). A detecção do ácido nucléico viral na sorologia fornece um 

diagnóstico definitivo, porém, na maioria dos casos, a viremia é transitória e o 

diagnóstico através do RT-PCR tem tido mais sucesso dentro de uma semana 

após o aparecimento dos sintomas e sinais clínicos (Bearcroft, 1956; Lanciotti 

et al., 2008; Petersen et al., 2016). 

O tratamento, assim como nas demais flaviviroses, consiste no controle 

dos sintomas. Ainda não existe vacina para o ZIKV, assim, as medidas de 

prevenção e controle para evitar a picada do mosquito Aedes aegypt, a 

transmissão via sexual e o controle do mosquito vetor são de extrema 

importância (Petersen et al., 2016). Logo, podemos citar medidas preventivas, 

como a eliminação de criadouros (manutenção da conservação de caixas-

d’água e outros reservatórios tampados e o lixo em sacos fechados, e 

eliminação de objetos que possam acumular água), proteção contra picadas 

(uso de roupas longas e de repelentes em adultos e crianças com mais de 

seis meses) e a prática do sexo seguro (uso de preservativo durante relações 

sexuais) (Ministério da Saúde e OMS, 2016). Outro cuidado para as gestantes 

consiste em evitar a viagem para áreas em que há transmissão do ZIKV em 

curso.  

 

1.5 A INFECÇÃO PELO VÍRUS ZIKA E SUAS REPERCUSSÕES PARA O 

DESENVOLVIMENTO INFANTIL 
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O aumento dos casos de microcefalia e sua possível associação com 

o surto da infecção pelo ZIKV (Ministério da Saúde, 2016a) nos trouxe um 

alerta para as possíveis afecções neurológicas e do desenvolvimento infantil 

de filhos de gestantes infectadas. Segundo a OMS, a microcefalia é 

caracterizada pela medida do crânio realizada por meio de técnica e 

equipamentos padronizados, em que o perímetro cefálico apresente medida 

menor que menos dois (-2) desvios-padrões abaixo da média específica para 

o sexo e idade gestacional. Além disso, considera-se que a medida menor 

que menos três (-3) desvios-padrões é definida como microcefalia grave 

(Pires et al., 2018). O Ministério da Saúde passou a adotar, em março de 

2016, novos parâmetros para medir o perímetro cefálico e identificar casos 

suspeitos de recém-nascidos (RNs) com microcefalia. Para meninos, a 

medida estabelecida foi igual ou inferior a 31,9 cm e, para meninas, igual ou 

inferior a 31,5 cm. A mudança está de acordo com a recomendação anunciada 

também pela OMS, e teve como objetivo padronizar as referências para todos 

os países, valendo para RNs com 37 ou mais semanas de gestação. Passou-

se a ser utilizada a curva de InterGrowth, que tem como referência a idade 

gestacional do RN (Ministério da Saúde, 2015a). 

A Síndrome Congênita do ZIKV inclui, além da microcefalia, a presença 

de hipertonia ou espasticidade, tremores, irritabilidade e convulsões. Nos 

exames de neuroimagem, são encontradas calcificações cerebrais, 

ventriculomegalia e lisencefalia (Brasil et al., 2016; Cavalheiro et al., 2016; 

Miranda-Filho et al., 2016). Diminuição do volume encefálico e hipoplasia do 

cerebelo e tronco encefálico, atraso na mielinização e anormalidades do corpo 
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caloso também foram relatadas em exames de tomografia computadorizada 

(TC) e ressonância nuclear magnética (RNM) (De Fatima Vasco Aragao et al., 

2016; Mehrjardi et al., 2017; De Freitas Ribeiro et al., 2018). 

Alterações do sistema visual e auditivo também foram relatadas (Brasil 

et al., 2016; Miranda-Filho et al., 2016; Mulkey et al., 2018). Nos sistemas 

tegumentar e musculoesquelético foram descritos hérnia umbilical, pé-torto 

congênito e artrogripose (Miranda-Filho et al., 2016; Saad et al., 2018). 

Kapogiannis e colaboradores descreveram além das manifestações 

anatômicas e neurológicas (persistência de reflexos primitivos, epilepsia, 

hidrocefalia, microcefalia e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor), 

problemas de motilidade gastrointestinal e complicações respiratórias, como 

pneumonia (Kapogiannis et al., 2017).  

O trabalho de revisão de Pessoa e colaboradores descreveu as 

características clínicas, alterações no desenvolvimento motor e epilepsia em 

lactentes com achados clínicos consistentes com a Síndrome Congênita do 

ZIKV. Dentre estes, 54% tiveram epilepsia e 100% apresentaram alterações 

motoras. Alterações consistentes com diagnóstico de Paralisia Cerebral (PC) 

ou Encefalopatia Crônica Não Progressiva e Epilepsia ocorreram 

frequentemente. Anormalidades motoras condizentes com alterações de 

origem piramidal e extrapiramidal foram observadas precocemente e de forma 

concomitante em alguns casos (Pessoa et al., 2018). Alves e colaboradores 

(2018a) também reportaram que em quase metade dos casos acompanhados 

foi observado que os lactentes com microcefalia desenvolveram epilepsia no 

primeiro ano de vida e todos apresentaram atraso importante no 
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desenvolvimento neuropsicomotor. As convulsões foram os tipos de crise 

mais comuns e foram relacionados à piora no desenvolvimento desses 

lactentes (Alves et al., 2018a).  

Alterações tanto de neuroimagem como do desenvolvimento 

neuropsicomotor mesmo em lactentes que não desenvolveram a microcefalia, 

mas que foram expostos ao ZIKV começaram também a ser reportadas, 

incluindo alterações de tônus, com predominância de hipertonia, sinais de 

ataxia, discinesia (balismo e coréia), distonia, posturas assimétricas e 

irritabilidade (Cardoso et al., 2018). Uma grande variedade de alterações de 

neuroimagem (RNM) também foi destacada em lactentes não microcefálicos, 

como malformações corticais, calcificações cerebrais e na junção córtico-

medular, diminuição do volume cerebral, ventriculomegalia, e hipoplasia do 

corpo caloso, cerebelo e tronco cerebral (Brasil et al., 2016; Mehrjardi et al., 

2017; Moreira et al., 2018; Pool et al., 2019). Também foram encontrados 

achados de realce de múltiplos nervos cranianos e infarto cerebral, e processo 

inflamatório encontrado no nervo auditivo foi associado à perda auditiva 

também observada em lactentes não-microcefálicos (Mulkey et al., 2018). 

A microcefalia pós-natal também foi descrita. McCarthy e 

colaboradores relataram o aparecimento desta relacionada com o ZIKV, o que 

suporta a ideia da necessidade de follow-up independentemente de o recém-

nascido apresentar ou não sinais clínicos ao nascimento (McCarthy et al., 

2016); e há autores que dividem a gravidade da Síndrome Congênita do ZIKV 

em três categorias, de acordo com as alterações provocadas: i) associada à 

microcefalia ao nascimento; ii) associada à microcefalia pós-natal; iii) sem 
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presença de microcefalia, mas com alterações encontradas em neuroimagem 

e no desenvolvimento neuropsicomotor (De Freitas Ribeiro et al., 2018).  

Como já exposto acima, o ZIKV foi encontrado no tecido encefálico de 

feto com microcefalia de gestante infectada (Mlakar et al., 2016) e no líquido 

amniótico (Calvet et al., 2016), evidenciando que o vírus ultrapassa a barreira 

placentária e pode infectar o feto em desenvolvimento. Ainda, o mecanismo 

direto de afinidade pelo sistema nervoso, provocando a morte ou atenuando 

o crescimento das células progenitoras neurais humanas (Tang et al., 2016)  

afeta diretamente o crescimento e o desenvolvimento do sistema nervoso 

fetal. 

Saad e colaboradores trazem uma descrição mais atual do espectro 

clínico variado da Síndrome Congênita do ZIKV enfatizando como 

componentes do quadro clínico alterações no SNC (calcificações justa-

corticais, malformações corticais, ventriculomegalia, hipoplasia cerebelar e do 

tronco cerebral); crises convulsivas; déficits sensoriais (alterações ópticas e 

auditivas); artrogripose; atraso no desenvolvimento neuropsicomotor com 

espasticidade, hiperexcitabilidade, exacerbação e persistência dos reflexos 

primitivos; e presença de disfagia (Saad et al., 2018).  

Potencialmente, a microcefalia e as outras alterações neurológicas 

decorrentes da Síndrome Congênita do ZIKV contribuirão para o aumento dos 

casos de crianças com Paralisia Cerebral, agravando as consequências do 

surto da infecção pelo ZIKV. Neste sentido, devem ser tomadas medidas de 

saúde pública, incluindo a detecção precoce dos riscos para alterações e o 

acompanhamento do desenvolvimento neuropsicomotor.  
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1.6 AVALIAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR 

 

1.6.1 Avaliação da movimentação espontânea – General Movement 

Assessment (GMA) 

Atualmente, a ferramenta clínica mais precisa para a identificação 

precoce de riscos para danos neurológicos em recém-nascidos e lactentes 

antes dos seis meses de idade consiste na avaliação dos General Movements 

(GMs) (Prechtl et al., 1997; Einspieler e Prechtl, 2005; Burger; Louw, 2009; 

Noble; Boyd, 2012; Bosanquet et al., 2013).  

A análise dos GMs baseia-se na avaliação da percepção da Gestalt 

(Gestalt Perception) de filmagens de padrões de movimentação espontânea 

considerados normais e anormais em idades específicas. Avaliadores 

treinados com experiência no método alcançaram altos valores de 

confiabilidade, com Kappa variando entre 0.85 e 0.94 (Einspieler e Prechtl, 

2005; Valentin et al., 2005; Mutlu et al., 2008). Ainda, a avaliação pelos GMs 

consiste num método não invasivo, de baixo custo e altamente confiável.  

Os GMs são padrões motores idade-específicos presentes desde a 10ª 

semana de idade gestacional até os cinco meses de idade (Prechtl et al., 

1997). Por volta da idade do termo, os writhing movements (WMs) envolvem 

todo o corpo e se manifestam em uma sequência variável dos membros 

superiores (MMSS), dos membros inferiores (MMII), do pescoço e do tronco. 

Eles aumentam e diminuem aos poucos em vigor, intensidade e velocidade e 

têm um início e um fim graduais. As rotações ao longo do eixo dos membros 
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e ligeiras alterações na direção do movimento os tornam fluentes e elegantes, 

e criam a impressão de complexidade e variabilidade (Einspieler et al., 2004). 

Além de uma análise detalhada da amplitude de movimento, velocidade, 

intensidade, componentes espaciais, componentes rotatórios e a fluência do 

início e fim dos movimentos (Einspieler et al., 2016a) teremos uma avaliação 

global dos writhing movements como normais ou anormais: de repertório 

pobre, cramped synchronized ou caóticos (Prechtl et al., 1997). Com a 

especificidade da avaliação de 92% em pré-termo com 28 semanas e de 

100% em lactentes entre 47-60 semanas na fase pós-termo (Bosanquet et al., 

2013), os GMs de padrão do tipo cramped synchronized indicam um alto risco 

de déficits neurológicos graves, principalmente Paralisia Cerebral do tipo 

espástica (Prechtl et al., 1997; Ferrari. et al., 2002). 

Durante a idade que compreende os três e cinco meses, os GMs são 

caracterizados como fidgety movements (FMs), que consistem em 

movimentos de membros, tronco e cabeça de baixa amplitude, velocidade 

moderada e aceleração variável e que estão presentes continuamente 

enquanto o bebê está acordado (Prechtl et al., 1997; Einspieler et al., 2016b), 

indicando desenvolvimento neurológico normal (Einspieler e Prechtl, 2005). 

Estudos mostram que todos os bebês que apresentaram fidgety movements 

tiveram desenvolvimento normal, mesmo apresentando imagens de 

ultrassonografia craniana com achados de lesões que indicariam déficits 

neurológicos futuros. Ao mesmo tempo, quase todos os bebês que não 

apresentaram fidgety movements evoluíram com déficits neurológicos, 

mesmo sem a identificação de lesões nas imagens de ultrassonografia (Yang 
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et al., 2012). A ausência dos fidgety movements neste período é altamente 

preditiva para o diagnóstico posterior de PC, com uma sensibilidade de 97-

98% e especificidade de 89-91% (Bosanquet et al., 2013; Kwong et al., 2018). 

Além da ausência destes movimentos entre os três e cinco meses de idade 

estar tipicamente relacionada a déficits neurológicos graves (Prechtl et al., 

1997; Einspieler e Prechtl, 2005; Bosanquet et al., 2013; Kwong et al., 2018), 

fidgety movements de qualidade anormal (por exemplo com amplitude e 

velocidade exageradas e movimentos bruscos) apontam para disfunções 

neurológicas menores (Bruggink et al., 2008) ou desordens de espectro 

autista (Einspieler et al., 2014).  

Além dos fidgety movements, também devemos avaliar 

detalhadamente (quantitativa e qualitativamente) os movimentos e posturas 

concomitantes também presentes no repertório motor do lactente em cada 

idade específica (Einspieler et al., 2008). A assim chamada “Avaliação do 

repertório motor concomitante dos três aos cinco meses de idade” ou do inglês 

MOS – Motor Optimality Score (Einspieler et al., 2004 – ANEXO 1) avalia todo 

o repertório motor do lactente entre 3 e 5 meses de idade baseado em cinco 

subcategorias: fidgety movements, repertório motor adequado para a idade, 

qualidade dos padrões de movimentos diferentes dos fidgety movements, 

postura, qualidade geral de todo o repertório motor (Einspieler et al., 2004).  

Os GMs anormais presentes por volta da idade do termo (40 semanas) 

e os movimentos monótonos e bruscos, assim como a presença de posturas 

anormais entre os três e cinco meses de idade na presença ou ausência dos 
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fidgety movements podem indicar um alto risco para disfunções cognitivas 

tardiamente (Einspieler et al., 2016c).  

 

1.6.2 Caracterização do desenvolvimento neuropsicomotor – Escala 

Bayley III de Desenvolvimento Infantil (BSID-III) 

A partir dos seis meses de idade a escala de avaliação do 

desenvolvimento neuropsicomotor de lactentes e crianças considerada 

padrão ouro mundialmente consiste na Bayley Scales of Infant Development 

(BSID), ou em português Escala Bayley de Desenvolvimento Infantil. Os 

estudos teóricos iniciados por Nancy Bayley e colaboradores em 1933 

resultaram na publicação de uma primeira versão da Escala Bayley de 

Desenvolvimento Infantil em 1969, após quase 40 anos de pesquisa e prática 

clínica com crianças pequenas (Bayley, 1969). Na versão dois (BSID-II), 

publicada em 1993 (Bayley, 1993), houve uma incorporação no formato de 

administração dos testes, categorizando-os e ordenando-os de acordo com o 

seu grau de dificuldade, mas mantendo certo grau de flexibilidade. 

A primeira e a segunda edição da BSID foram intensivamente utilizadas 

para documentar o desenvolvimento motor de lactentes durante décadas 

(Bayley, 1969; Bayley, 1993). A escala BSID-II é reconhecida entre as 

melhores escalas existentes na área de avaliação do desenvolvimento infantil, 

fornecendo resultados confiáveis, válidos e precisos do estado de 

desenvolvimento da criança em teste. Sua utilização como instrumento de 

pesquisa tem recebido grande suporte da comunidade científica, porém seu 

elevado custo e treino exigido para correta administração explicam porque sua 
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utilização é quase sempre exclusiva de especialistas que trabalham com 

crianças pequenas (Bayley, 1993). 

A Bayley Scales of Infant and Toddler Development – Third Edition 

(BSID-III) ou Escala Bayley III de Desenvolvimento Infantil é uma revisão da 

BSID-II, indicada para avaliar crianças de 16 dias a 42 meses de idade. 

Durante sua revisão ocorreram atualizações de dados normativos com uma 

amostra contemporânea e representativa, melhora da qualidade psicométrica, 

levando a uma maior utilidade clínica e simplificando a sua administração 

(Bayley, 2006). Outros aspectos sofreram modificações na terceira versão: 

revisão e construção de itens-testes para aspecto cognitivo, linguagem e 

escala motora, simplificando o procedimento e atualizando os materiais 

utilizados para a nova população. 

A BSID-III corresponde a Escala de Bayley – III e ao Teste de Triagem 

Bayley–III (Screening test). Ao ser aplicada está subdividida em cinco 

domínios: cognição, linguagem (comunicação expressiva e receptiva), motor 

(grosso e fino), sócio-emocional e componente adaptativo. Os três primeiros 

domínios são observados com a criança em situação de teste e os dois 

últimos, por meio de questionários preenchidos pelos pais ou cuidadores 

(Bayley, 2006). Essas duas últimas são consideradas complementares 

(Anderson et al., 2010) e são menos utilizadas na prática clínica e em 

pesquisa. 

Entre as escalas de desenvolvimento infantil reconhecidas pela 

comunidade científica, a BSID-III possui todas as propriedades psicométricas, 

sendo considerada uma escala padrão ouro por fornecer resultados 
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confiáveis, válidos e precisos do desenvolvimento infantil (Anderson et al., 

2010). Os dados normativos da BSID-III foram obtidos a partir de uma amostra 

de padronização de 1.700 crianças de um a 42 meses de idade, que foi 

estratificada em nível educacional, raça, etnia e região geográfica para 

representar dados do Censo dos EUA de 2000 (Bayley, 2006). A BSID-III tem 

níveis aceitáveis de confiabilidade (consistência interna >0,86; confiabilidade 

teste-reteste >0,67) e validade concorrente em relação a vários testes de 

diagnóstico de desenvolvimento para crianças americanas (Bayley, 2006). 

Desde sua publicação em 2006, a BSID-III vem aumentando sua 

utilização para avaliar o desenvolvimento motor em diversas populações 

pediátricas (Anderson et al., 2010). Embora a BSID-III seja altamente 

aceitável como uma medida válida e confiável de avaliação do 

neurodesenvolvimento de crianças, observa-se uma subestimação das 

avaliações quando utilizado somente as normas gerais publicadas, sendo 

preferível comparar com um grupo de referência local (Spittle et al., 2013). 

A BSID-III não é apenas utilizada clinicamente para o 

acompanhamento do desenvolvimento motor, mas também é a avaliação 

neuropsicomotora mais utilizada para a pesquisa científica na investigação 

dos resultados de desempenho motor na infância, comparando a performance 

motora entre as crianças (De Kieviet et al., 2009). Deve-se reconhecer que há 

muitos fatores que influenciam o desenvolvimento de uma criança, como o 

relacionamento com os pais, influência do ambiente externo e experiências; e 

é improvável que qualquer ferramenta seja capaz de prever o resultado 

perfeitamente (Spittle et al., 2013). 
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1.7 O VÍRUS ZIKA E A MICROCEFALIA – PROTOCOLO DE VIGILÂNCIA 

NO BRASIL 

 

Em setembro de 2015, médicos e pesquisadores aqui no Brasil 

começaram a observar o aumento do número de RNs com microcefalia nas 

mesmas áreas em que o ZIKV foi reportado (Schuler-Faccini et al., 2016). Em 

outubro do mesmo ano, o Ministério da Saúde iniciou algumas investigações 

conjuntas com o estado de Pernambuco após observar o aumento do número 

e mudanças no padrão de casos de microcefalia, especialmente naquele 

estado. Em novembro foi lançada a primeira Diretriz Nacional em 

Microcefalias e foi estabelecida a associação entre a infecção pelo ZIKV e a 

microcefalia pela confirmação da presença do vírus no líquido amniótico de 

gestantes no estado da Paraíba pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) 

(Ministério da Saúde, 2016b).  

Em dezembro de 2015, o governo divulgou o Protocolo de Microcefalia 

– Vigilância – Versão 1, mudando o diagnóstico desta, que passou a ser 

considerada quando o perímetro cefálico se apresentar inferior a 32 

centímetros, incluindo ainda neste protocolo gestantes que apresentavam 

manchas vermelhas, aborto espontâneo, feto com microcefalia e natimorto 

(Ministério da Saúde, 2015b). Em 14 de Dezembro, o governo divulgou o 

Protocolo de Microcefalia – Cuidados de Saúde. 

Em janeiro de 2016, foi divulgada a Diretriz Nacional para Estimulação 

Precoce de Bebês com Microcefalia e o governo brasileiro realizou ajustes 
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nas definições operacionais dos casos: (A) definições dos casos para 

vigilância da microcefalia: (i) recém-nascido com microcefalia, (ii) aborto 

espontâneo sugestivo de infecção congênita, (iii) natimorto com microcefalia 

e/ou malformações do SNC sugestivas de infecção congênita, (iv) fetos com 

microcefalia e/ou alterações do SNC também sugestivas de infecção 

congênita; e (B) definições de casos para vigilância da infecção pelo ZIKV 

durante a gestação: gestante com erupções cutâneas agudas sugestivas de 

infecção pelo ZIKV (Ministério da Saúde, 2016b)  

Foi, assim, estabelecido que os casos suspeitos de microcefalia 

deveriam ser notificados imediatamente às autoridades de saúde e 

registrados no “Registro de Eventos de Saúde Pública’’ (RESP), o que não 

excluiu a necessidade da notificação também no Sistema de Informações 

sobre Nascidos Vivos (SINASC) (Ministério da Saúde, 2015a e 2015b). 

Em 20 de fevereiro de 2016, o ministro da saúde brasileiro publicou um 

relatório epidemiológico com algumas relevantes mudanças, como a mudança 

do nome “Protocolo de Vigilância e Resposta para a Ocorrência de 

Microcefalia relacionada à infecção pelo ZIKV’’ para “Protocolo de Vigilância 

e Resposta para a Ocorrência de Microcefalia’’, independente da causa. Este 

mesmo relatório descreve separadamente os 224 casos de microcefalia 

confirmados através de exames de imagem com alterações típicas em seis 

casos com uma amostra positiva para o ZIKV (Ministério da Saúde, 2016c – 

Boletim epidemiológico).   

Até meados de Fevereiro 2016, mais de 4.300 casos de microcefalia 

nas mesmas áreas foram notificados, apesar de um aumento do número de 
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notificações e erros no diagnóstico provavelmente terem inflado este número, 

e a região nordeste apresentava 98% de seus municípios com casos 

confirmados da alteração neurológica (Ministério da Saúde, 2016d – Boletim 

epidemiológico).  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Justificativa do Projeto  

 

  



Justificativa do Projeto 26 

  
 

 

2 JUSTIFICATIVA DO PROJETO   

 

 

 A infecção pelo ZIKV pode causar danos na proliferação e na 

diferenciação neuronal, tendo como pior sequela conhecida até o momento a 

microcefalia. Entretanto, ainda não foi caracterizado o desenvolvimento 

neuropsicomotor nos primeiros anos de vida de recém-nascidos e lactentes 

com exposição intrauterina a este vírus. Deste modo, fazem-se necessárias a 

mensuração dos riscos para danos neurológicos e a caracterização do 

desenvolvimento neuropsicomotor desta população, trazendo contribuições 

para a compreensão do espectro de alterações comportamentais decorrentes 

dos danos neurais relacionados à infecção congênita pelo ZIKV. 

Estes resultados fundamentam o delineamento de estratégias de 

saúde mais acuradas e eficazes junto ao nosso Sistema Único de Saúde. 

Dentre elas, destaca-se a intervenção oportuna, que visa minimizar as 

deficiências física e intelectual e os consequentes custos com tratamentos e 

procedimentos de reabilitação, proporcionando maior independência 

funcional e qualidade de vida a esta população e seus familiares.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Objetivos 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Caracterizar o repertório da movimentação espontânea e o 

desenvolvimento neuropsicomotor de recém-nascidos e lactentes expostos 

ao vírus Zika durante a gestação.  

 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Estimar a frequência dos fatores predisponentes para danos 

neurológicos no primeiro e no terceiro mês de idade; 

2. Estimar a frequência de atraso do desenvolvimento 

neuropsicomotor aos seis, nove, 12, 18 e 24 meses de idade; 

3. Identificar a associação das variáveis clínicas e socioeconômicas 

com o repertório motor no terceiro mês de idade; 

4. Identificar a associação das variáveis clínicas e socioeconômicas 

com o desenvolvimento neuropsicomotor aos seis, nove, 12, 18 e 

24 meses de idade; 

5. Identificar a validade preditiva dos General Movements para o 

desfecho de atraso do desenvolvimento neuropsicomotor por meio 

da escala BSID-III aos 24 meses. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Métodos 
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4 MÉTODOS 

 

 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade 

de Medicina da USP (Protocolo CAPPESQ Nº 135/16 – ANEXO 2). 

 

4.1  TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo de coorte para identificação e caracterização da 

evolução de possíveis atrasos e alterações do desenvolvimento 

neuropsicomotor de filhos de mães expostas ao vírus Zika.  

 

4.2  POPULAÇÃO E LOCAL DO ESTUDO 

 

Recém-nascidos e lactentes de gestantes expostas ao vírus Zika 

provenientes principalmente da região metropolitana da cidade do Rio de 

Janeiro e da Baixada Fluminense, acompanhados desde o primeiro mês até 

os 24 meses de idade no Ambulatório de Referência Nacional para as 

Arboviroses da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no período entre maio de 

2016 e fevereiro de 2019. O estudo foi realizado no Laboratório de Doenças 

Febris Agudas do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, Fiocruz, 

Rio de Janeiro - RJ sob a coordenação da Dra. Patrícia Brasil (ANEXO 3). 

O cálculo amostral estimado foi de 126 crianças para cada fase, 

considerando o domínio da linguagem como variável de interesse e 57 
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considerando apenas os domínios cognitivo e motor da BSID-III, com um 

poder de 0,8. Foram avaliados 65 participantes aos seis meses de idade, 49 

aos nove meses, 44 aos 12 meses, 38 aos 18 meses e 47 aos 24 meses, 

sendo assumidos os valores de poder de 0,63; 0,25; 0,27; 0,58 e 0,53; 

respectivamente. Considerando apenas os domínios cognitivo e motor foram 

assumidos valores mais altos para o poder do teste: 0,84 aos seis meses; 0,93 

aos nove meses; 0,92 aos 12 meses; 0,9 aos 18 meses e 0,93 aos 24 meses. 

Apesar de o número de participantes avaliados aos nove, 12, 18 e 24 

meses ter sido menor do que 57 (considerando-se apenas os domínios 

cognitivo e motor), o poder do teste estimado nesse caso é maior que 0,8. 

Isso se deve ao fato de que para o cálculo do segundo poder de teste, como 

já era sabido o número de crianças avaliadas, foi utilizada uma estimativa 

pontual de p (probabilidade de anormalidade/atraso) dentro desse grupo já 

avaliado (em cada idade), enquanto que o anterior foi calculado assumindo 

p=1/2, enxergando-o de forma geral, que é a estimativa mais conservadora 

possível.  

 

4.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

Foram incluídos no estudo RNs e lactentes expostos ao ZIKV na vida 

intrauterina, acompanhados até os 24 meses de idade, cujas mães ou 

responsáveis legais autorizaram a sua participação na pesquisa através da 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE – ANEXO 

4).  
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O grupo de estudo foi composto por todos os casos notificados de RNs 

e lactentes expostos ao ZIKV durante a gestação (filhos de mães 

sintomáticas), independente de confirmação diagnóstica. Posteriormente, foi 

realizada uma estratificação de acordo com a confirmação pelo exame RT-

PCR (Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction) no sangue, urina ou 

ambos.  

 

4.4 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 

Foram excluídos RNs e lactentes com malformações e anomalias 

congênitas que não fossem em razão da infecção pelo ZIKV, síndromes 

genéticas ou outras alterações que pudessem comprometer o 

desenvolvimento neuropsicomotor dessas crianças. Também foram excluídos 

RNs e lactentes cujo exame RT-PCR e as sorologias deram resultados 

positivos para o vírus da imunodeficiência adquirida (HIV), citomegalovírus 

(CMV) e/ou parvovírus, a fim de se descartar estes outros fatores clínicos.  

 

4.5 PROCEDIMENTOS E MATERIAIS 

 

Na primeira visita de cada criança ao nosso estudo, juntamente com a 

realização das avaliações específicas GMA ou BSID-III, foi preenchida uma 

ficha de avaliação para a caracterização dos participantes, com a história da 

gestação e do parto e principais dados clínicos da criança sobre o nascimento. 

Informações sobre a avaliação inicial e de acompanhamento em cada faixa 
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etária avaliada, como sobre o tônus muscular e aquisição e manutenção de 

posturas básicas, além de dados socioeconômicos da família também 

constavam na ficha (APÊNDICE 1). 

 

4.5.1 Procedimento de avaliação pelo General Movement Assessment  

(GMA) 

Os GMs foram filmados nos RNs e lactentes de preferência uma hora 

antes da mamada, em estado de vigília ativa (Estado 4 de acordo com Prechtl, 

1974) por um período de 2 a 3 minutos. Os RNs e lactentes foram avaliados 

na posição supina, apenas com fralda ou roupas curtas (bodies) para que não 

limitassem a movimentação espontânea e permitissem a visualização 

completa dos movimentos dos MMSS e MMII. Para realização das filmagens 

foi utilizada uma câmera filmadora portátil (Sony DSC-W110) e um aparelho 

de celular (Iphone 5 SE - Apple), posicionados a uma distância que permitiu a 

observação de todo o corpo do RN e lactente (a 80 centímetros da maca) e 

utilizado tripé se necessário. Nenhuma interação do lactente com o 

examinador, com pessoas próximas a ele ou com brinquedos foi permitida, e 

em casos de agitação e choro as gravações foram interrompidas. As 

avaliações foram realizadas através do método qualitativo de Avaliação dos 

General Movements em dois momentos:  

Na fase dos writhing movements: os GMs nesta fase foram avaliados 

nos RNs em consultas pré-agendadas entre a segunda e a quinta semana de 

idade. 
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Na fase dos fidgety movements: os GMs nesta fase foram avaliados 

nos lactentes em consultas pré-agendadas no terceiro mês (entre a 10ª e a 

15ª semana) de idade. Em caso de realização de mais de uma avaliação nesta 

fase, foi selecionada a última filmagem dentro desta faixa etária ótima 

destacada para observação dos fidgety movements. Foi avaliado também o 

repertório motor concomitante por meio do escore motor detalhado, do inglês 

MOS – Motor Optimality Score, que revela um escore motor ótimo com um 

valor máximo de 28 (para a melhor performance possível) e um valor mínimo 

de cinco. Ainda, uma pontuação entre 25 e 28 é considerada ótima e 

pontuações abaixo de 24, de repertório motor reduzido (Einspieler et al., 

2004). A confiabilidade inter-avaliador é alta com valor de coeficiente de 

correlação intra-classe (ICC) variando entre 0.80 e 0.94 (Fjørtoft et al., 2009). 

A análise dos GMs através das filmagens foi realizada por 

fisioterapeutas com certificação internacional para avaliação pelo método 

qualitativo dos GMs, utilizando-se um computador (modelo MacBook Air) e um 

programa de vídeo (Quicktime Player) para análise das imagens. Foi realizada 

também a análise da confiabilidade (>95%) entre os avaliadores para 

confirmação do diagnóstico, entre as respostas dos avaliadores responsáveis 

pelo projeto e a avaliadora sênior, instrutora do método de avaliação dos 

General Movements, Profa. Dra. Christa Einspieler, da Universidade de 

Medicina de Graz, Áustria (Einspieler et al., 1997; Einspieler et al., 2004; 

Einspieler e Prechtl, 2005; Einspieler et al., 2008; Einspieler et al., 2014; 

Einspieler et al., 2016a; Einspieler et al., 2016b; Einspieler et al., 2016c). 
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Importante destacar que foram considerados como fatores 

predisponentes para danos neurológicos no primeiro e no terceiro mês de 

idade identificados pelo GMA os seguintes: movimentação espontânea 

anormal caracterizada como de repertório pobre, cramped synchronized ou 

caótica no primeiro mês; ausência dos fidgety movements ou anormais 

quando presentes, e/ou redução do repertório motor concomitante avaliado 

pela pontuação do MOS no terceiro mês.  

 

4.5.2 Procedimento de avaliação pela Escala Bayley III de 

Desenvolvimento Infantil (BSID-III) 

Os lactentes foram avaliados aos seis, nove, 12, 18 e 24 meses de 

idade, pela versão brasileira da Escala Bayley de Desenvolvimento Infantil - 

Terceira Edição (BSID-III) (Madaschi et al., 2016). A escolha das idades acima 

é justificada pelo período de aquisição dos principais marcos motores: aos 

seis meses todas as crianças devem sustentar a cabeça e iniciar a 

sedestação, aos nove meses a maioria das crianças se arrasta e/ou rasteja e 

engatinha, aos 12 meses alcançam o ortostatismo sem apoio e andam, aos 

18 meses a maioria é capaz de chutar a bola para frente de maneira 

independente, e aos 24 meses a maioria é capaz de correr, parar de repente, 

pular com os dois pés e subir escadas. 

A BSID-III é dividida em domínios de avaliação que compreendem: 

1. Cognição (91 itens), que determina como a criança pensa, reage e 

aprende sobre o mundo ao seu redor; 
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2. Linguagem (97 itens), dividida em comunicação expressiva, que 

determina como a criança se comunica usando sons, gestos e 

palavras (48 itens) e comunicação receptiva, que determina como 

a criança reorganiza os sons e como a criança entende, fala e 

direciona palavras (49 itens);  

3. Motor (138 itens), dividido em motor grosso, que determina como a 

criança se movimenta em relação à gravidade (72 itens) e motor 

fino, que determina como a criança usa suas mãos e dedos para 

fazer algo (66 itens);  

4. Social-emocional (35 itens) e  

5. Componente adaptativo (241 itens).  

 Foram aplicados os testes correspondentes às escalas Cognitiva, de 

Linguagem e Motora. As avaliações ocorreram em sala tranquila no Campus 

da Fiocruz Manguinhos, no Rio de Janeiro, na presença de pelo menos um 

dos pais ou responsável. O avaliador tinha conhecimento do fato de que as 

crianças fizessem parte da coorte, mas não sabiam se suas mães 

apresentaram resultado positivo ou negativo no RT-PCR para a infecção pelo 

ZIKV. 

São obtidos três tipos de pontuações por meio da BSID-III: i) escore 

bruto, obtido pela soma de todos os itens que a criança pontuou em todos os 

testes e subtestes; ii) escore escalar, também disponível para todos os 

subtestes e é derivado do escore total bruto, varia de um a 19, com média de 

10 e desvio padrão de 3, e é obtido de acordo com a faixa etária da criança 

em teste; iii) escore composto: é derivado da soma dos escores escalares dos 
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subtestes e é transformado para uma escala de média 100 e desvio padrão 

15, variando de 40 a 160. É obtido para todos os domínios avaliados: cognitivo, 

linguagem, motor, sócio-emocional e componente adaptativo. A partir do 

escore composto, os bebês são classificados de acordo com as categorias de 

desempenho em: extremamente baixo (≤69), limítrofe (70-79), médio baixo 

(80-89), médio (90-109), médio alto (110-119), superior (120-129) e muito 

superior (≥130) (Bayley, 2006). 

 Foi considerado atraso do desenvolvimento moderado em um domínio 

respectivo aquelas crianças que apresentaram escores composto <85 

(<1DP);  e atraso do desenvolvimento grave aquelas crianças com escores 

composto <70 (<2DP) (Johnson et al., 2014; Ballot et al., 2017). 

 

4.5.3 Variáveis clínicas e socioeconômicas 

Foi estudada a associação das seguintes variáveis clínicas e 

socioeconômicas com o repertório motor no terceiro mês de idade e com o 

desenvolvimento neuropsicomotor aos seis, nove, 12, 18 e 24 meses de 

idade:  

gênero, trimestre de infecção materna, idade materna (anos), idade 

gestacional (dias), peso ao nascimento (g), Apgar no quinto minuto, 

alterações do tônus muscular (hiper ou hipotonia), escolaridade 

materna e paterna (primeiro grau completo, segundo grau completo, 

terceiro grau completo) e renda familiar (número de salários mínimos).  

 

4.5.4 Critérios para encaminhamento e tratamento de fisioterapia 
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Não foi objetivo deste trabalho, mas é importante destacar que todos 

aqueles lactentes, desde a primeira consulta, identificados com fatores de 

risco para alterações neurológicas e/ou atraso do desenvolvimento 

neuropsicomotor receberam orientações, foram acompanhados e/ou 

encaminhados para serviços locais (principalmente para atendimento 

fisioterapêutico), seguindo alguns critérios avaliados: 

 presença de algum sinal de alteração no exame neurológico 

(alteração de tônus, irritabilidade, padrões posturais anormais, 

tremores, ausência de seguimento visual ou sonoro, persistência 

ou exacerbação de reflexos primitivos); 

 alteração da movimentação espontânea (general movements 

anormais na fase dos writhing movements e/ou fidgety 

movements);  

 atraso na aquisição do controle postural e/ou movimentação 

voluntária (controle de cabeça, controle de tronco, realização das 

trocas posturais como rolar, alcance e preensão).  

 

4.6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise estatística foi realizada utilizando o software STATA para 

MacBook, versão 14.2, com p<0,05 indicando efeito estatisticamente 

significativo. Foi aplicado modelo de regressão logística para comparar os 

escores compostos da BSID-III entre lactentes de mães positivas para ZIKV e 

negativas para ZIKV em todos os períodos, ou seja, aos seis, nove, 12, 18 e 
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24 meses de idade. Os valores de média, mediana, desvio padrão, intervalo 

interquartil e percentagem foram calculados para descrição da amostra e 

resultados descritivos. 

Foram construídos modelos de regressão logística para analisar os 

efeitos das variáveis clínicas e socioeconômicas nas variáveis categóricas dos 

GMs (normal ou anormal – fase dos fidgety movements) e nos escores 

compostos da BSID-III. Os escores escalares foram utilizados para diferenciar 

os resultados entre linguagem receptiva e expressiva, desenvolvimento motor 

fino e grosso. As medianas também foram utilizadas como pontos de corte 

para os escores compostos e escalares, uma vez que pouca ou nenhuma 

observação foi obtida utilizando-se o ponto de corte de 85 e pelo fato de que 

não há dados normativos para a nossa população. Para a análise 

considerando o escore composto ou escalar como variável dependente 

contínua foi realizada a regressão linear (bivariada e multivariada). 

O modelo de regressão múltipla ainda foi utilizado para verificar se os 

resultados dos GMs na fase dos fidgety movements (variável dicotômica – 

normal e anormal) predizem a variável dependente - BSID-III, com o valor de 

p<0,05 indicando efeito estatisticamente significativo. Por fim, foram 

calculados ainda a sensibilidade, especificidade, valores preditivos positivos 

e negativos para a predição dos GMs para o desfecho da BSID-III, 

considerando intervalo de confiança de 95%.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Resultados 
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5 RESULTADOS  

 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DO REPERTÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO 

ESPONTÂNEA E IDENTIFICAÇÃO DOS FATORES 

PREDISPONENTES PARA DANOS NEUROLÓGICOS 

 

Foram avaliados 82 lactentes (N=42; 51,2% sexo feminino; N=11; 

13,4% prematuros) de gestantes expostas ao ZIKV. Sessenta e seis dessas 

gestantes (80,5%) tiveram o resultado positivo para a infecção pelo vírus por 

meio do RT-PCR no sangue, urina ou ambos no momento da apresentação 

dos sintomas (Brasil et al., 2016). Setenta e nove apresentaram-se 

normocefálicos enquanto dois apresentaram microcefalia ao nascimento e um 

desenvolveu microcefalia pós-natal (Tabela 1).  

Os três lactentes microcefálicos (66,7% sexo feminino; idade 

gestacional 39sem1d ± 1sem; peso ao nascimento 2875 ± 329g) e os 79 não-

microcefálicos (50,6% sexo feminino; idade gestacional 38sem ± 1sem5d; 

peso ao nascimento 3146 ± 576g) foram filmados com a finalidade de 

avaliação dos general movements na fase dos writhing e fidgety movements. 

Os writhing movements de todos os microcefálicos filmados com 4sem4d ± 3d 

foram classificados como anormais (de repertório pobre, sendo um deles com 

características do padrão cramped synchronized), e os fidgety movements 

filmados na idade 12sem1d ± 1sem3d também foram classificados como 

anormais (ausência dos fidgety movements) (Figura 1; Tabela 2). 
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Tabela 1 -  Caracterização dos lactentes avaliados pelo General Movement 
Assessment 

 

Sujeitos 
Não-Microcefálicos 

(N=79) 

Microcefálicos 

(N=3) 

Sexo 50,6% feminino 66,7% feminino 

1o trimestre* 19 (24%) 3 (100%) 

2o trimestre* 48 (60,8%) - 

3o trimestre* 12 (15,2%) - 

Idade Gestacional ± DP 38sem ± 1sem 5d 39sem 1d ± 1sem 

Peso ao nascimento (g) 3146 ± 576  2875 + 329 

Etnia 57% caucasianos 33% caucasianos 

Legenda: d – dias; DP - desvio padrão; N - número de sujeitos; g – gramas; sem – semanas; *trimestre 
de infecção materna. 

  

A grande maioria dos lactentes não-microcefálicos (90%) apresentou 

movimentação anormal na fase dos writhing movements. Eles foram filmados 

e avaliados com 4sem1d ± 1sem de idade e classificados como de repertório 

pobre (N=24, 80%) ou repertório pobre com algumas características do 

padrão cramped synchronized, como rigidez e postura anormal (N=3, 10%). 

Em contrapartida, os GMs avaliados na fase dos fidgety movements 

(13sem2d ± 2sem1d) foram classificados como anormais em apenas 19,2% 

dos lactentes (11 fidgety ausente e 3 fidgety anormal) (Figura 1; Tabela 2). 
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Figura 1 -  Fluxograma do processo de avaliação por meio do General 
Movement Assessment 

Legenda: CS – cramped sinchronized; FM – fidgety movements; F-  – fidgety ausente; FA – fidgety 
anormal; N – writhing/fidgety normal; RP – repertório pobre; WM - writhing movements.  
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Tabela 2 -  Avaliação da movimentação espontânea por meio do General 
Movement Assessment 

 

GMA Não-Microcefálicos Microcefálicos 

Writhing Movements (N=30) (N=3) 

Idade WM ± DP 4sem 1d ± 1sem 4sem 3d ± 3d 

WM normal 3 (10%) - 

WM anormal 27 (90%) 3 (100%) 

Fidgety Movements (N=73) (N=3) 

Idade FM ± DP 13sem 2d ± 2sem 1d 12sem 1d ± 1sem 3d 

FM normal 59 (80,8%) - 

FM ausente/anormal 14 (19,2%) 3 (100%) 

MOS ± DP 21 ± 5,5 7 ± 1,7 

Legenda: d – dias; DP - desvio padrão; FM - fidgety movements; GMA - General Movement Assessment; 
MOS - Motor Optimality Score – escore motor detalhado; N - número de sujeitos; sem – semanas; WM 
- writhing movements. 

 

 

Apesar da presença normal dos fidgety movements na maioria dos 

lactentes avaliados nesta fase (N=59, 77,6% de 76 lactentes), foi observado 

que mesmo os lactentes não-microcefálicos apresentaram redução do 

repertório motor concomitante (média do escore detalhado - MOS = 21); 

principalmente movimentos esperados para idade como cabeça e mãos na 

linha média, contato pé com pé, mãos nos joelhos, movimentos de chutes, 

movimentos de língua e boca; e apresentaram padrões posturais anormais 

como assimetria postural, mãos fechadas e diminuição dos movimentos 

variáveis dos dedos, abdução e rotação externa de quadris e posturas fixas 

de abdução de ombros e flexão de cotovelos. Ainda, o “caráter geral do 

movimento” foi considerado como monótono e/ou brusco (do inglês jerky) 

(Einspieler et al., 2019 – ANEXO 5). A exposição ao ZIKV, principalmente 
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durante o primeiro trimestre resultou numa redução do repertório motor em 

71% (N=54) desses lactentes aos três meses de idade (MOS≤24 pontos), 

incluindo aqueles com microcefalia que pontuaram na última faixa do MOS 

(média=7) (Tabela 2). 

Cinquenta e um dos 79 lactentes não-microcefálicos (64,6%) e todos 

os lactentes microcefálicos identificados com GMs alterados, repertório motor 

concomitante reduzido e também presença de algum sinal de alteração no 

exame neurológico e/ou algum atraso na aquisição do controle postural 

receberam orientações e foram acompanhados pela nossa equipe do projeto 

em todas as visitas realizadas na Fiocruz. Aqueles com alterações mais 

importantes e que necessitassem de atendimento de fisioterapia 

semanalmente foram encaminhados para serviços locais, o mais próximo 

possível de suas residências.  
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5.2 DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR POR MEIO DA ESCALA 

BAYLEY III DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL  

 

 Ao todo, foram avaliadas 93 crianças não-microcefálicas que tiveram 

pelo menos uma avaliação pela BSID-III em um dos cinco momentos.  

Sessenta e cinco crianças foram avaliadas aos seis meses, 49 aos nove 

meses, 44 aos 12 meses, 38 aos 18 meses e 47 por volta dos 24 meses de 

idade por duas fisioterapeutas treinadas (Figura 2). Os principais dados 

clínicos e socioeconômicos estão resumidos na Tabela 3. Não houve 

diferenças entre os grupos (crianças cujas mães tiveram resultados positivo e 

negativo para ZIKV) em todas as idades (seis, nove, 12, 18 e 24 meses) e em 

todos os domínios (cognitivo, linguagem e motor), por isso os dados foram 

analisados em conjunto em todos os períodos de avaliação (Tabela 4). 
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Tabela 3 –  Dados clínicos e socioeconômicos das crianças expostas ao ZIKV 
durante a gestação avaliadas por meio da Escala Bayley III de 
Desenvolvimento Infantil aos seis, nove, 12, 18 e 24 meses de 
idade 

 

Variável Distribuição  

Total de participantes (N) 93 

Gênero (masculino) 52 (55,9%) 

Média idade gestacional ± DP (semanas/dias) 38/2 ± 1/5 

Média peso ao nascimento ± DP (g) 3176,5 ± 528,2  

Raça (caucasiana) 49 (52,6%) 

Mediana Apgar (pontuação) 
 

      1o minuto 9 

      5o minuto 9 

Trimestre de infecção materna 
 

      1o trimestre 20 (21,5%) 

      2o trimestre 47 (50,5%) 

      3o trimestre 22 (23,6%) 

Escolaridade (grau) 
 

      Materna 56,3% Segundo grau completo 

      Paterna 57,8% Segundo grau completo 

Salários mínimos mensais (>5 salários) 37 (39,8%) 

Legenda: DP - desvio padrão. 

 

A maior parte da nossa coorte apresentou resultado normal no 

desenvolvimento neuropsicomotor, com valores dos escores compostos ≥ 85 

nas cinco fases. Aos seis meses, 15 crianças (23,1%) apresentaram atraso 

em pelo menos um dos três domínios da BSID-III; aos nove e 12 meses, 17 

crianças (34,7% e 38,6% respectivamente); aos 18 meses, 7 crianças 

(18,4%); e aos 24 meses, 9 crianças (19,1%) apresentaram atraso em um ou 

mais domínios (Figura 2). 
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Figura 2 -  Fluxograma do processo de avaliação por meio da Escala Bayley 
III de Desenvolvimento Infantil 

 

Considerando apenas o domínio cognitivo, seis (9%) crianças 

apresentaram atraso moderado (<85) aos seis meses, apenas uma (2%) 

criança aos nove e 12 meses, três (8%) aos 18 meses e dois (4%) em torno 

dos 24 meses. Em relação ao domínio da linguagem, oito (12%) crianças 

tiveram atraso moderado aos seis meses, 16 (33% e 40%, respectivamente) 

aos nove e 12 meses, sete (18%) aos 18 meses e oito (17%) em torno dos 24 

meses. Finalmente, considerando o domínio motor, oito crianças (12%) 

apresentaram atraso moderado aos seis meses, dois (4%) aos nove meses, 

três (7%) aos 12 meses, uma criança (3%) aos 18 meses e nenhum (0%) em 

torno dos 24 meses (Tabela 4). A Figura 3 ilustra as distribuições dos escores 

compostos dos domínios cognitivo, de linguagem e motor em todos os 

momentos avaliados. 
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Figura 3 -  Distribuição dos escores compostos dos domínios cognitivo, de 
linguagem e motor aos seis, nove, 12, 18 e 24 meses de idade 
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Tabela 4 -  Distribuição dos escores compostos da Escala Bayley III de Desenvolvimento Infantil aos seis, nove, 
12, 18 e 24 meses de idade e as respectivas comparações entre as crianças cujos resultados 
maternos foram ZIKV+ e ZIKV- 

 

Idades 
avaliadas 

Total 
sujeitos 

Cognitivo 

N (%) 

 ZIKV+ 
vs. 

ZIKV– 

 Linguagem 

N (%) 

 ZIKV+ 
vs. 

ZIKV– 

 Motor 

N (%) 

 ZIKV+ 
vs. 

ZIKV– 

<85 ≥85 
 

p-valor 
 

<85 ≥85 
 

p-valor 
 

<85 ≥85 
 p-

valor 

6 meses 

N=65 
6 (9%) 

59 
(91%) 

 
0,887 

 
8 (12%) 

57 
(88%) 

 
0,661 

 
8 (12%) 57 (88%) 

 
0,661 

9 meses 

N=49a 
1 (2%) 

48 
(98%) 

 
0,997 

 
16 (33%) 

32 
(67%) 

 
0,829 

 
2 (4%) 46 (96%) 

 
0,616 

12 meses 

N=44 
1 (2%) 

43 
(98%) 

 
0,997 

 
16 (40%) 

26 
(60%) 

 
0,744 

 
3 (7%) 41 (93%) 

 
0,788 

18 meses 

N=38 
3 (8%) 

35 
(92%) 

 
0,920 

 
7 (18%) 

31 
(82%) 

 
0.889 

 
1 (3%) 37 (97%) 

 
0,997 

24 meses 

N=47b 
2 (4%) 

45 
(96%) 

 
0,996 

 
8 (17%) 

38 
(83%) 

 
0,677 

 
0 (0%) 47 (100%) 

 
c 

Legenda: a Uma criança não conseguiu realizar avaliação de linguagem e motora; b Um lactente não conseguiu realizar avaliação de linguagem; c 

Não foi possível analisar, já que haviam poucos ZIKV negativos nesse grupo e todos pontuaram ≥85.. 
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Maiores escores foram observados nos domínios cognitivo e motor 

(maior número de crianças com escore ≥85). Em contrapartida, um número 

maior de crianças apresentou atraso na linguagem (escores <85) ao longo do 

tempo, principalmente aos nove e 12 meses de idade (Figura 4). Sete crianças 

tiveram atraso de linguagem grave (escore composto <70): uma criança aos 

6 meses, uma criança aos nove meses, três crianças aos 12 meses, uma 

criança aos 18 meses e duas crianças aos 24 meses. Uma criança apresentou 

atraso de linguagem grave aos 12 e 24 meses de idade. As porcentagens de 

acordo com a distribuição das crianças nas sete categorias da BSID-III 

também estão apresentadas na Tabela 5.  

 

Figura 4 –  Frequência de atraso observado por meio da Escala Bayley III de 
Desenvolvimento Infantil nos domínios cognitivo, de linguagem e 
motor aos seis, nove, 12, 18 e 24 meses de idade 
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Tabela 5 –  Frequência de classificação dos escores compostos dos três domínios da Escala Bayley III de Desenvolvimento 
Infantil aos seis, nove, 12, 18 e 24 meses de idade 
 

BSID-III  
 Cognitivo 

(% sujeitos) 
 Linguagem 

(% sujeitos) 
 Motor 

(% sujeitos) 

Categorias 
 6 

meses 
9 

meses 
12 

meses 
18 

meses 
24 

meses 
 6 

meses 
9 

meses 
12 

meses 
18 

meses 
24 

meses 
 6 

meses 
9 

meses 
12 

meses 
18 

meses 
24 

meses 

Muito superior  0 2,0 2,2 10,3 8,5  0 0 0 0 0  0 2,1 2,2 7,7 6,4 

Superior  0 2,0 15,6 2,6 2,1  0 2,0 0 2,6 0  3,1 2,1 2,2 5,1 6,4 

Médio alto  15,4 14,3 28,9 30,8 19,2  1,5 0 2,3 10,2 17,4  30,8 16,7 15,6 30,8 36,1 

Médio  69,2 73,5 48,9 43,6 55,3  52,3 41,7 44,2 56,4 56,5  47,7 56,3 53,4 51,3 44,7 

Médio baixo  13,9 8,2 4,4 5,0 10,6  43,1 31,3 25,6 15,4 15,2  7,7 20,8 4,4 2,6 6,4 

Limítrofe  1,5 0 0 7,7 4,3  3,1 20,8 23,2 10,3 6,5  9,2 2,1 22,2 2,6 0 

Extremamente 
baixo 

 
0 0 0 0 0  0 4,2 4,7 5,1 4,4  1,5 0 0 0 0 

Total  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Legenda: Extremamente baixo (≤69), limítrofe (70-79), médio baixo (80-89), médio (90-109), médio alto (110-119), superior (120-129) e muito superior (≥130). 
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A Tabela 6 ilustra os resultados da BSID-III dos três lactentes 

microcefálicos avaliados. Infelizmente, dois deles não compareceram às 

avaliações de 12 e 18 meses e um não compareceu à avaliação de 24 meses, 

mas é possível observar o desfecho motor com atraso grave (escores 

compostos <70) em todos os domínios e em todos os períodos dos três casos.  

Tabela 6 -  Classificação dos escores compostos dos três domínios da 
Escala Bayley III de Desenvolvimento Infantil dos três lactentes 
microcefálicos 

Sujeito  
BSID-III/ 

Idade 

47 67 81 

Cog Ling Mot Cog Ling Mot Cog Ling Mot 

6 meses Limít. 
M. 

baixo 
Ext. 

baixo 
Ext. 

baixo 
Limít. 

Ext. 
baixo 

Ext. 
baixo 

Ext. 
baixo 

Ext. 
baixo 

9 meses 
Ext. 

baixo 
Limít. ---- 

Ext.             
baixo 

Ext. 
baixo 

Ext. 
baixo 

Ext. 
baixo 

Ext. 
baixo 

Ext. 
baixo 

12 meses Não compareceu Não compareceu 
Ext. 

baixo 
Ext. 

baixo 
Ext. 

baixo 

18 meses Não compareceu Não compareceu 
Ext. 

baixo 
Ext. 

baixo 
Ext. 

baixo 

24 meses 
Ext. 

baixo 
Ext. 

baixo 
Ext. 

baixo 
Não compareceu 

Ext. 
baixo 

Ext. 
baixo 

Ext. 
baixo 

Legenda: BSID-III – Escala Bayley III de Desenvolvimento Infantil; Cog - cognitivo; Ext. Baixo - 
extremamente baixo (escore≤69); Ling – linguagem; Limít.- limítrofe (escore entre 70-79); M. baixo - 
médio baixo (escore entre 80-89); Mot -  motor.  

 

Aquelas crianças que já estavam recebendo orientações por já terem 

sido identificadas com algum fator predisponente para alteração neurológica 

desde a avaliação pelo GMA continuaram sendo acompanhadas por nossa 

equipe do projeto em todas as visitas realizadas na Fiocruz e aquelas 

avaliadas com escore composto <85 para o domínio motor também foram 

incluídas nos critérios para orientações e encaminhamentos.  No total, 50 

crianças das 93 crianças não-microcefálicas (53,8%) receberam algum tipo de 
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orientação e/ou encaminhamento, e as três microcefálicas continuaram sendo 

acompanhadas.  

Ainda, desta nossa amostra que foi acompanhada pela BSID-III, dos 

93 não-microcefálicos e três microcefálicos, 59 realizaram algum exame de 

neuroimagem (ressonância magnética, ultrassonografia transfontanelar e/ou 

tomografia computadorizada). Em 21 das 59 (35,6%) o resultado apresentava 

algum tipo de alteração. Foram observados oito ultrassonografias 

transfontanelar, quatro tomografias computadorizadas e 14 ressonâncias 

magnéticas com resultados anormais (algumas crianças realizaram mais de 

um exame) e a alteração mais frequente encontrada foi a presença de 

hipersinal em algumas estruturas nos exames de ressonância magnética. 

Todos os microcefálicos apresentaram alterações importantes nos três 

exames realizados.   
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5.3 GENERAL MOVEMENT ASSESSMENT E VARIÁVEIS CLÍNICAS E 

SOCIOECONÔMICAS  

 

 Não foi encontrada nenhuma associação entre os resultados obtidos 

por meio do GMA, especificamente os resultados da fase dos fidgety 

movements no 3o mês (variável dicotômica normal ou anormal), com nenhuma 

variável clínica e socioeconômica (gênero, trimestre de infecção materna, 

idade gestacional, peso ao nascimento, Apgar no quinto minuto, alterações do 

tônus muscular, idade materna, escolaridade materna e paterna, e renda 

familiar).  
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5.4 ESCALA BAYLEY III DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL E 

VARIÁVEIS CLÍNICAS E SOCIOECONÔMICAS 

 

Os resultados obtidos da análise pela regressão logística são 

apresentados com valores de odds ratio (OR) e aqueles obtidos pela análise 

da regressão linear são apresentados com valores do coeficiente linear 

(Coef).  

 

5.4.1 Corte de 85 pontos  

Utilizando-se o corte de 85 a partir do escore composto para considerar 

os resultados obtidos como normais ou de atraso nesta população, as únicas 

variáveis que influenciaram diretamente nos escores obtidos pela BSID-III 

foram: a idade gestacional em relação ao domínio cognitivo aos seis meses 

(OR:0,92; p:0,049; 95%IC:0,85-0,99) e o Apgar no 5o minuto em relação à 

linguagem aos seis (OR:0,22; p:0,042; 95%IC:0,05-0,95) e aos nove (OR:0,25; 

p:0,036; 95%IC:0,07-0,91) meses. Os resultados mostraram que quanto maior 

a idade gestacional e a pontuação do Apgar no 5o minuto, maiores as 

pontuações obtidas pela BSID-III nestes domínios. Poucas ou nenhuma 

observação havia com escore <85 em algumas fases nos três domínios, o que 

impediu a categorização da variável dependente (escore composto da BSID-

III) e, consequentemente, a análise pelo modelo de regressão logística em 

alguns casos.  
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5.4.2 Corte utilizando as medianas dos escores 

Domínio Cognitivo 

 Considerando o domínio cognitivo da BSID-III, o desenvolvimento das 

crianças aos seis, nove e 24 meses de idade foi influenciado positivamente 

pela renda familiar acima de quatro salários mínimos (seis meses – OR:0,61; 

p:0,016; 95%IC:0,41-0,91; nove meses – OR:0,56; p:0,019; 95%IC:0,35-0,91 e 

24 meses: Coef:3,80; p:0,019; 95%IC:0,66-6,93). A escolaridade materna 

(Terceiro grau completo) representou fator de proteção aos nove meses 

(OR:0,23; p:0,024; 95%IC:0,07-0,82) e aos 18 meses (OR:0,16; p:0,041; 

95%IC:0,03-0,93). 

A pontuação do Apgar no 5º minuto também representou fator protetivo 

aos nove meses (OR:0,21; p:0,017; 95%IC:0,06-0,76) e aos 12 meses 

(OR:0,25; p:0,039; 95%IC:0,07-0,93). Aos 24 meses, o peso ao nascimento 

também exerceu influência positiva (Coef:0,008; p:0,039; 95%IC:0,0004-

0,0169), mas a renda familiar (Coef:3,8; p:0,019; 95%IC:0,67-6,93) se sobrepôs 

àquela variável (renda – Coef:0,007; p:0,032; 95%IC:-0,001- 0,015 e peso ao 

nascimento – Coef:0,007; p:0,074; 95%IC:-0,0007-0,015). 

Aos seis e 18 meses, a presença de hipertonia representou um fator de 

risco para o desenvolvimento cognitivo (seis meses – OR:3,15; p:0,036; 

95%IC:1,08-9,22; e 18 meses – OR:4,44; p:0,034; 95%IC:1,12-17,67). 
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Domínio de Linguagem 

 Considerando o domínio da linguagem, foi observado maior atraso no 

sexo masculino aos 18 meses (OR:5,16; p:0,025; 95%IC:1,23-21,55) e aos 24 

meses (OR:3,73; p:0,037; 95%IC:1,08-12,91), sendo mais relevante para a 

linguagem expressiva (18 meses – OR:6,22; p:0,018; 95%IC:1,36-28,37 e 24 

meses – OR:5,66; p:0,009; 95%IC:1,55-20,69).  

A escolaridade materna (Terceiro grau completo) representou fator de 

proteção aos nove meses (OR:0,19; p:0,013; 95%IC:0,05-0,71). 

Considerando apenas a linguagem receptiva, o Apgar no 5° minuto 

representou proteção aos 12 meses (OR:0,25; p:0,039; 95%IC:0,07-0,93); e o 

tônus muscular (hipertonia) representou risco aos 24 meses (OR:6,39; 

p:0,007; 95%IC:1,65-24,77). 

 

Domínio Motor 

 Finalmente, considerando o domínio motor, analisando o escore 

composto, o peso ao nascimento (Coef:0,006; p:0,044; 95%IC:-0,001-0,012), o 

terceiro trimestre de infecção (Coef:6,27; p:0,024; 95%IC:0,84-11,69) e a idade 

gestacional (OR:0,91; p:0,015; 95%IC:0,85-0,98) foram observados como 

fatores de proteção aos 24 meses, sendo o último relevante principalmente 

para motricidade fina (Coef:0,05; p:0,027; 95%IC:0,01-0,11).  

Analisando os escores escalares motores fino e grosso 

separadamente, observou-se que, em relação à motricidade fina, a renda 

familiar (acima de cinco salários mínimos – OR:0,58; p:0,023; 95%IC:0,36-0,93) 

e a escolaridade materna (OR:0,2; p:0,013, 95%IC:0,06-0,72) representaram 
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fatores de proteção aos nove meses; e a idade materna aos nove meses 

(Coef:1,1; p:0,031; 95%IC:0,01-0,2) e 18 meses (OR:0,83; p:0,008; 95%IC:0,73-

0,95). Novamente a hipertonia apareceu representando fator de risco aos seis 

meses (OR:3,5; p:0,023; 95%IC:1,19-10,31). 

Especificamente em relação à função motora grossa, não foi observada 

influência de nenhuma variável socioeconômica no escore da BSID-III dessas 

crianças.  
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5.5 VALIDADE PREDITIVA DO GENERAL MOVEMENT ASSESSMENT 

PARA O DESFECHO DO DESENVOLVIMENTO 

NEUROPSICOMOTOR POR MEIO DA BSID-III 

 

 Os resultados expostos na Tabela 7 se referem aos valores preditivos 

dos general movements (GMA) na fase dos fidgety movements para 

alterações no desfecho do desenvolvimento neuropsicomotor por meio da 

BSID-III aos 24 meses de idade. Trinta e seis crianças avaliadas tanto na fase 

dos fidgety movements, por meio do GMA, quanto aos 24 meses, por meio da 

BSID-III, participaram desta análise.  

 

Tabela 7 –  Valores preditivos do General Movement Assessment (GMA) para 
alterações no desfecho do desenvolvimento neuropsicomotor aos 
24 meses de idade por meio da Escala Bayley III de 
Desenvolvimento Infantil 

BSID-III 

24 meses 
Cognitivo Linguagem Motor 

Sensibilidade 100% 87,5% - 

Especificidade 8,8% 7,9% 8,5% 

Valor Preditivo Positivo 4,6% 16,6% 16,6% 

Valor Preditivo Negativo 100% 75% 75% 
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 Os resultados expostos na Tabela 8 demonstram que os GMs não 

conseguiram predizer o desfecho desses lactentes por meio da BSID-III. 

 

Tabela 8 -  Predição do General Movement Assessment (GMA) para 
alterações no desfecho do desenvolvimento neuropsicomotor por 
meio da Escala Bayley III de Desenvolvimento Infantil 

BSID-III 
24 meses 

Cognição 
Linguagem 
Receptiva 

Linguagem 
Expressiva 

Motor 
Fino 

Motor Grosso 

OR (IC) 
p-valor 

0,9 (0,2-4,7) 
0,927 

0,5 (0,1-2,4) 
0,375 

0,7 (0,1-3,8) 
0,728 

0,4 (0,1-2,6) 
0,368 

0,9 (0,2-4,7) 
0,927 

Legenda: BSID-III – Escala Bayley III de Desenvolvimento Infantil; IC – intervalo de confiança; OR – 
odds ratio.  

 

 Porém, analisando os dados descritivamente, foi possível observar que 

a grande maioria dos fidgety normais observados aos três meses de idade 

evoluiu para um desfecho do desenvolvimento normal aos 24 meses na BSID-

III, já que a maioria dos casos apresentou escores compostos >85. Além 

disso, os três microcefálicos que não apresentaram fidgety movements 

obrigatórios nesta fase também evoluíram com atraso no desenvolvimento 

importante nos três domínios avaliados por meio da BSID-III aos seis, nove, 

12, 18 e 24 meses de idade. 
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6 DISCUSSÃO  

 

 

Neste trabalho, foram observados sinais precoces sugestivos de 

alteração no desenvolvimento neuropsicomotor em lactentes expostos ao 

ZIKV intrautero. Os movimentos espontâneos mostraram-se sutilmente 

anormais na maioria dos lactentes não-microcefálicos e anormais em todos 

os microcefálicos, já de forma precoce logo após o nascimento e por volta dos 

três meses de idade.  

O nosso principal achado foi o padrão predominante dos GMs do tipo 

repertório pobre no primeiro mês, o que também é comum de ser observado 

em nascidos com prematuridade extrema (Zahed-Cheikh et al., 2011), baixo 

peso ao nascimento e/ou baixos valores do índice de Apgar (Beccaria et al., 

2012). Em lactentes pré-termo extremo este padrão anormal dos GMs é 

associado ao atraso do desenvolvimento na coordenação motora fina aos dois 

anos de idade (Beccaria et al., 2012) e a déficits cognitivos no período pré-

escolar e escolar (Einspieler et al., 2016c). O repertório pobre também é o 

mais frequente padrão de movimentação anormal presente em crianças 

tardiamente diagnosticadas com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) 

(Phagava et al., 2008) e erros inatos do metabolismo (Bruggink et al., 2009a). 

Se o repertório pobre é seguido de ausência dos fidgety movements e 

movimentos circulares dos MMSS na fase seguinte, também pode ser preditor 

de PC do tipo discinética (Einspieler et al., 2002).  
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Uma menor, mas representativa proporção desses lactentes expostos 

ao ZIKV (15%; considerando os 73 lactentes não-microcefálicos avaliados 

nessa fase) mostrou ausência dos fidgety movements por volta dos três 

meses de idade. A prevalência é bem menor do que é reportado em crianças 

com PC (Bruggink et al., 2009b; Hamer et al., 2011; Yang et al., 2012; Zang 

et al., 2016) – a ausência deste padrão de GMs é altamente preditiva de PC 

com valores de sensibilidade de 97-98% e especificidade de 89-91% 

(Bosanquet et al., 2013; Kwong et al., 2018). Porém, analisando apenas os 

microcefálicos que tiveram atraso no desenvolvimento importante nos três 

domínios avaliados pela BSID-III e em todos os períodos avaliados (seis, 

nove, 12, 18 e 24 meses) e que foram posteriormente diagnosticados com PC, 

a prevalência da ausência dos fidgety movements foi alta (100%), já que todos 

eles não apresentaram este padrão de movimento. Os fidgety movements 

anormais (aqueles presentes, mas considerados exagerados e do tipo “jerky”) 

estão relacionados com problemas de coordenação e motricidade fina na fase 

escolar (Einspieler et al., 2007; Groen et al., 2005). 

Os fidgety movements normais estavam presentes em um grande 

número de lactentes, mostrando a normalização dos GMs entre a 9a e 16a 

semana de idade corrigida. Ao contrário, o repertório motor concomitante e 

posturas adequadas para a idade estavam diminuídos em cerca de 71% dos 

casos (Einspieler et al., 2019). Isto foi mais evidente quando a infecção 

ocorreu durante o primeiro trimestre de gestação. No nosso pior cenário, as 

menores pontuações do MOS foram também dos lactentes microcefálicos, 

infectados no primeiro trimestre. 
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Uma redução do repertório motor concomitante aos 3-5 meses de 

idade (especialmente ligada a movimentos monótonos e bruscos, bem como 

anormalidades posturais) também pode indicar alto risco para uma disfunção 

cognitiva subsequente (Einspieler et al. 2016c). Fjørtoft e colaboradores 

(2013) já relataram que o caráter geral do movimento (suave e fluente vs. 

monótono, espasmódico e/ou rígido) é capaz de predizer o quociente 

intelectual (QI) das crianças aos 10 anos com uma sensibilidade de 90% e 

uma especificidade de 58% (Fjørtoft et al., 2013). Portanto, esse alto 

percentual de lactentes com repertório motor reduzido em nossa população, 

apesar da presença dos fidgety movements, também chama a atenção para 

a necessidade do monitoramento de seu desenvolvimento cognitivo e de 

funções ligadas à cognição, como a linguagem.  

Dentre os vários achados de alteração nos exames de neuroimagem e 

de desenvolvimento nos lactentes não-microcefálicos infectados intrautero 

pelo ZIKV, os principais são as calcificações cerebrais na junção córtico-

subcortical, a polimicrogiria e a paquigiria (Aragão et al., 2017; De Freitas 

Ribeiro et al., 2018; Saad et al., 2018), atraso na mielinização (Aragão et al., 

2017; De Freitas Ribeiro et al., 2018), hipertonia, sinais de ataxia, irritabilidade 

(Cardoso et al., 2018; Saad et al., 2018), e alterações nas funções cognitivas 

e déficits sensoriais (Saad et al., 2018); o que pode explicar a movimentação 

espontânea alterada em alguns dos casos observados em nosso estudo. Os 

microcefálicos ainda podem apresentar danos neurológicos mais graves, 

como a epilepsia, ventriculomegalia, anormalidades no corpo caloso, 

polimicrogiria, alargamento do espaço extra-axial e cisterna magna, hipoplasia 
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do cerebelo e do tronco encefálico, hipertonia ou hipotonia, alterações visuais 

e auditivas, posturas anormais (Aragão et al., 2017; Kapogiannis et al., 2017; 

Satterfield-Nash et al., 2017; Alves et al., 2018; Saad et al., 2018; De Freitas 

Ribeiro et al., 2018; Pires et al., 2018, Lebov et al., 2018; Pessoa et al., 2018), 

dentre outros.  

Apesar de não ter sido o principal objetivo do nosso estudo, 

observamos essas alterações neurológicas em grande parte da nossa coorte 

dos não-microcefálicos, o que vai ao encontro do estudo de Cardoso e 

colaboradores (2018), que reportou sinais de anormalidades no 

neurodesenvolvimento, como hipertonia, ataxia, discinesia, irritabilidade e 

assimetria postural em 18 dos 19 lactentes não-microcefálicos avaliados 

(Cardoso et al., 2018). A hipertonia, por exemplo, foi observada em pelo 

menos um terço dos lactentes não-microcefálicos e nos três microcefálicos 

avaliados em nosso estudo nas primeiras visitas durante o primeiro mês e aos 

três meses de idade (fase dos writhing e fidgety movements) (Einspieler et al., 

2019). Esses achados também representam uma contribuição importante 

para o entendimento do sistema nervoso e das alterações provocadas pelo 

ZIKV na população deste trabalho.  

 O nosso trabalho também acompanhou a evolução do 

neurodesenvolvimento dessas crianças em cinco idades importantes para a 

aquisição de habilidades em crianças pequenas e o desfecho do 

desenvolvimento neuropsicomotor aos 24 meses. A maior parte da nossa 

coorte apresentou resultado normal, dentro da média, em relação ao 

desenvolvimento neuropsicomotor com escores compostos acima de 85 na 
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BSID-III em todas as idades. Maiores pontuações foram observadas nos 

domínios cognitivo e motor, em detrimento do maior número de crianças com 

atraso de linguagem. 

 Os escores compostos da BSID-III entre 1 e 2 desvios padrões abaixo 

da média (pontuações entre 70-84) são geralmente usados para caracterizar 

atraso moderado no desenvolvimento cognitivo, de linguagem ou motor. Um 

escore da BSID-III abaixo de 2 desvios padrões (pontuação menor que 70) 

em qualquer domínio funcional é o valor de corte aceito usado para considerar 

atraso grave no desenvolvimento (Johnson et al., 2013; Ballot et al., 2017). 

Lactentes com escores compostos ≥85 (desenvolvimento normal) no domínio 

da linguagem em todos os momentos (seis, nove, 12, 18 e 24 meses de idade) 

representaram entre 60-88% das crianças não-microcefálicas expostas ao 

ZIKV, enquanto maiores porcentagens de desenvolvimento normal foram 

observadas entre os domínios cognitivo (91-98%) e motor (88-100%) em 

todas as idades. Além disso, as sete crianças identificadas com atraso grave 

no desenvolvimento apresentaram as menores pontuações no domínio da 

linguagem. 

 A principal questão com a exposição ao ZIKV na fase intrauterina é se 

as crianças que não apresentam manifestações clínicas ao nascimento (como 

a microcefalia) podem apresentar alterações no desenvolvimento. 

Atualmente, a trajetória a longo prazo do desenvolvimento dessas crianças 

clinicamente assintomáticas ao nascer, que representam a maioria dos 

recém-nascidos para mães infectadas pelo ZIKV, permanece desconhecida. 

Até o momento, poucos estudos demonstraram que o desenvolvimento 
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neuropsicomotor de crianças com infecção congênita por ZIKV pode estar 

alterado em crianças sem microcefalia (van der Linden et al., 2016; Cardoso 

et al., 2018) além dos dois estudos com crianças da nossa coorte da Fiocruz-

RJ (Moreira et al., 2018 – ANEXO 6; Nielsen-Saines et al., 2019a – ANEXO 

7), e não há estudo descrevendo essa trajetória a longo prazo. Alves e 

colaboradores (2018b) descreveram o neurodesenvolvimento de 24 crianças 

com síndrome congênita do ZIKV que foram acompanhadas até os 2 anos de 

idade pelo Teste de Denver II, mas todas a crianças haviam nascido com 

microcefalia e tiveram atraso significativo no desenvolvimento 

neuropsicomotor em todos os domínios (Alves et al., 2018b).  

O que foi possível observar no nosso estudo é que os três lactentes 

microcefálicos, desde a primeira visita por volta de um mês de idade, já 

apresentavam sinais claros de disfunção neurológica, como hipertonia, 

padrões posturais anormais, irritabilidade e repertório pobre de 

movimentação. No grupo dos não-microcefálicos, estes sinais muitas vezes 

estavam presentes, mas eram bem mais sutis.  

Avaliações iniciais já publicadas de parte de nossa coorte (Moreira et 

al., 2018) relataram que 26% dos lactentes expostos ao ZIKV entre 12 e 18 

meses de idade apresentaram pontuação <85 em um ou mais domínios da 

BSID-III. Nossa análise mais recente publicada que envolve parte de nossa 

coorte e parte da coorte de outra instituição da Fiocruz (Nielsen-Saines et al., 

2019a) revelou que 28% das 146 crianças entre 7 e 32 meses de idade 

tiveram pontuação <85 em qualquer domínio da BSID-III, e a função de 

linguagem também foi mais afetada com 35% das crianças abaixo da média. 
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Neste presente estudo, a porcentagem de crianças que pontuaram <85 em 

pelo menos um domínio variou entre 18,4% (18 meses) e 38,6% (12 meses), 

e a porcentagem de atraso de linguagem variou entre 12% (6 meses) e 40% 

(12 meses).  

 Além de Nielsen-Saines (2019a) e o presente trabalho, nenhum outro 

estudo mostrou maior comprometimento da função de linguagem em relação 

aos outros domínios do desenvolvimento, e a explicação para o maior 

comprometimento desta função ainda não é conhecida. Um estudo recente 

com camundongos conduzido por Stanelle-Bertram e colaboradores (2018) 

observou que descendentes do sexo masculino nascidos de fêmeas 

infectadas com baixas doses do ZIKV tiveram os seus níveis de testosterona 

aumentados e eram menos propensos a sobreviver pela infecção intrauterina 

em comparação com respectivas ninhadas femininas. Os machos também 

apresentaram um aumento do número de neurônios imaturos nos dendritos 

hipocampais apicais e basais, enquanto os descendentes do sexo feminino 

tinham neurônios imaturos apenas nos dendritos basais. Portanto, em razão 

dessas áreas hipocampais danificadas, os descendentes do sexo masculino 

eram mais propensos a sofrer de problemas de aprendizagem e memória do 

que as fêmeas (Stanelle-Bertram et al., 2018) - funções neurocognitivas 

também relacionadas ao desenvolvimento da função da linguagem, 

principalmente a receptiva. Em nosso estudo, os lactentes do sexo masculino 

também foram mais suscetíveis ao atraso de linguagem em alguns períodos 

avaliados: aos 18 e 24 meses de idade. O sexo feminino como fator de 

proteção em parte de nossa coorte já havia sido relatado por Nielsen-Saines 
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e colaboradores (2019), e já é sabido que lactentes do sexo feminino 

costumam apresentar melhores desfechos após infecções perinatais graves 

(Muenchhoff e Goulder, 2014). 

 Estudos envolvendo lactentes infectados ou expostos a outros vírus, 

como o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), mostram que podem ocorrer 

déficits cognitivos, motores e de linguagem, manifestando-se durante a fase 

pré-escolar entre três e cinco anos (Brackis-Cott et al., 2009; Le Doarè et al., 

2012; Nielsen-Saines et al., 2019b). Brackis-Cott e colegas (2009) tiveram 

como objetivo descrever e comparar a capacidade de linguagem receptiva, o 

reconhecimento de palavras e o desempenho escolar de crianças e 

adolescentes em idade escolar que haviam sido infectadas ou expostas ao 

HIV de forma perinatal, e os resultados destacaram a baixa capacidade de 

linguagem entre os jovens infectados e/ou afetados pelo HIV - muitos deles 

foram mantidos na escola frequentando aulas de educação especial (Brackis-

Cott et al., 2009). 

 Já é sabido que atrasos no desenvolvimento também podem ocorrer 

em crianças com infecção por citomegalovírus (cCMV) (Korndewall et al., 

2017a,b) e os estudos mais recentes enfatizam que o atraso de linguagem 

expressiva (mesmo na ausência de perda auditiva) ocorre com mais 

frequência nessas crianças do que naquelas sem cCMV. O desempenho 

escolar de crianças com cCMV foi pior do que o de crianças negativas para 

cCMV com sintomas semelhantes ao nascimento. Além disso, a qualidade de 

vida com comprometimento a longo prazo foi menor em crianças com cCMV 

do que naquelas sem cCMV (Korndewall et al., 2017b). Tendo este 
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conhecimento sobre as repercussões do HIV e do cCMV no 

neurodesenvolvimento e nossos resultados sobre o atraso de linguagem 

causado pelo ZIKV nas crianças do nosso estudo, é possível que as crianças 

expostas ao ZIKV também possam vir a sofrer atraso do desenvolvimento e 

de aprendizagem na idade pré-escolar e escolar. 

 Em contraste com a função da linguagem, a grande maioria de nossas 

crianças pontuou >85 no domínio cognitivo (variação de 91-98% entre as 

fases). No entanto, estudos como o de Stanelle-Bertram e colegas (2018), que 

mostram a afinidade do ZIKV pelas estruturas do sistema nervoso 

responsáveis por funções cognitivas, nos trazem um alerta e podem nos 

auxiliar a explicar porque algumas funções neurocognitivas também podem 

ser afetadas. Embora Da Silva e colaboradores (2017) tenham constatado que 

os lactentes expostos ao HIV e à terapia antirretroviral apresentaram 

desenvolvimento motor e cognitivo satisfatório por meio da BSID-III nos 

primeiros 18 meses de vida, em comparação com um grupo controle não 

exposto ao HIV, foram obtidos escores mais baixos para o domínio cognitivo, 

o que também pode ser um indicativo de problemas futuros (Da Silva et al., 

2017). 

 Em nosso estudo, observamos alta porcentagem e evolução do 

desenvolvimento dessas crianças em relação ao domínio motor ao longo do 

tempo, com 100% das 47 crianças não-microcefálicas avaliadas aos 24 

meses apresentando desenvolvimento normal (escore>85). Podemos discutir 

que nossa intervenção motora precoce em grande parte das crianças, desde 

a primeira avaliação na fase dos writhing movements, principalmente por meio 
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de orientações e exercícios domiciliares ou encaminhamento para fisioterapia 

motora, quando necessário, pode ter contribuído para um melhor 

desempenho dessas crianças neste domínio. De fato, o estudo conduzido por 

Cardoso e colaboradores (2018), que avaliaram o desenvolvimento 

neuromotor de 19 crianças expostas ao ZIKV sem microcefalia de um a sete 

meses de idade, relatou uma porcentagem muito maior de atraso de 

desenvolvimento de 42,1% na Escala Motora Infantil de Alberta (EMIA) e no 

Teste de Denver II (Cardoso et al., 2018). Um acompanhamento de 13 

crianças que apresentavam perímetro cefálico normal ao nascer, conduzido 

por van der Linden e colegas (2016), também evidenciou maiores atrasos e 

alterações motoras nessas crianças, mostrando que, para a maioria delas, a 

diminuição do perímetro cefálico da cabeça após o nascimento ocorreu ao 

ponto da microcefalia; e disfunções neuromotoras significativas, como 

hipertonia, discinesia/distonia, disfagia, epilepsia e persistência de reflexos 

primitivos eram evidentes nessas crianças (van der Linden et al., 2016). 

 Variáveis clínicas e socioeconômicas exerceram influência nos escores 

da BSID-III em nossa coorte, especialmente a renda familiar acima de quatro 

salários mínimos como um fator de proteção para o desenvolvimento 

cognitivo. A escolaridade materna (ensino superior ou terceiro grau completo) 

também foi um fator importante relacionado à cognição, linguagem e função 

motora fina (que está fortemente relacionada à cognição). Já sabemos que há 

evidências sobre a influência de fatores socioeconômicos (renda familiar, 

escolaridade dos pais e estado ocupacional) e desenvolvimento cognitivo 

desde a primeira infância até a fase escolar, e que isso se aplica a muitas 
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sociedades. Além disso, há forte relação entre o status socioeconômico e as 

habilidades verbais (Bradley et al., 2002). 

 As condições socioeconômicas podem influenciar a qualidade e a 

quantidade da estimulação ambiental oferecida à criança. Maior renda familiar 

e escolaridade materna refletem sobre a melhor organização do ambiente 

físico e temporal, maior oportunidade de variação na estimulação diária, 

disponibilidade de materiais adequados e jogos para a criança, e maior 

envolvimento emocional e verbal da mãe com o seu filho (Sameroff, 1986; 

Andrade et al., 2005). Quanto maior o nível de escolaridade materna, maior o 

domínio da linguagem, o que levará ao aumento da consciência de sua função 

materna como protetora do desenvolvimento de seu filho (Andrade et al., 

2005). 

 A qualidade do tônus exerceu influência na cognição, na função motora 

fina e na linguagem receptiva. Especificamente, a hipertonia representou risco 

para o desenvolvimento das crianças nesses domínios, corroborando a 

hipótese de que as estruturas motoras e cognitivas do desenvolvimento 

caminham juntas. Alguns fatores clínicos já conhecidos por influenciar o 

neurodesenvolvimento também foram observados: Apgar no 5º minuto para 

os domínios cognitivo e de linguagem receptiva; peso ao nascimento para os 

domínios cognitivo e motor, e idade gestacional para o domínio motor. O 

terceiro trimestre de infecção pelo ZIKV, como esperado, foi preditor de melhor 

desenvolvimento motor no desfecho aos 24 meses, assim como já observado 

também no estudo de Nielsen-Saines (2019a) em relação às variáveis de 

idade gestacional e trimestre de infecção. Esses achados também corroboram 
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a afirmação de que quanto mais precoce a infecção, piores são as lesões e 

as disfunções. Como a infecção também predispõe à diminuição do tempo de 

gestação, os efeitos nos desfechos do desenvolvimento dessas crianças 

podem ser devidos à infecção pelo ZIKV de maneira direta (trimestre de 

infecção) e indireta (idade gestacional).  

 Nós observamos também neste trabalho que uma porcentagem alta de 

crianças que realizaram exames de neuroimagem apresentaram resultados 

com alterações. No estudo de Moreira e colaboradores (2018) foram 

analisados os achados de neuroimagem e a associação com o 

neurodesenvolvimento (aplicando também a BSID-III) de 94 crianças entre 12 

e 18 meses de idade (parte delas também desta coorte em conjunto com uma 

coorte de outro centro de pesquisa da Fiocruz), a maioria não microcefálica, 

e foi observada associação entre resultados normais em imagens cerebrais e 

maiores escores da BSID-III. Crianças com resultados normais foram 20% 

menos propensas a apresentar escores abaixo de 85 do que aquelas com 

resultados alterados. No entanto, os exames de neuroimagem não 

conseguiram prever atraso grave em 2% e desenvolvimento normal em 16% 

dessas crianças (Moreira et al., 2018). Pool e colaboradores (2019) 

descreveram recentemente que 71 (65%) de um total de 110 crianças da 

mesma coorte do Rio de Janeiro haviam apresentado achados anormais de 

neuroimagem (TC e RNM), sendo que a maioria foi classificada com infecção 

grave ao nascimento. Ainda, a frequência de alterações foi maior nas crianças 

com achados clínicos específicos como microcefalia, contraturas congênitas, 

anormalidades auditivas e oftalmológicas, e sinais neurológicos; e com 
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história de infecção materna pelo ZIKV no primeiro trimestre (Pool et al., 

2019).  

Não foi observado efeito estatisticamente significativo entre os 

resultados obtidos pela avaliação GMA e o desfecho do desenvolvimento 

neuropsicomotor por meio da BSID-III nesta população aos 24 meses de 

idade, diferente do que foi encontrado recentemente em outro trabalho 

publicado por nosso grupo com parte de nossa coorte (Einspieler et al., 2019) 

nas crianças com 12 meses de idade. Neste trabalho foi observado que os 

resultados obtidos pelo GMA aos três meses foram associados com a 

avaliação do neurodesenvolvimento por meio da BSID-III aos 12 meses. 

Porém, utilizou-se um grupo controle e um grupo de crianças microcefálicas 

de outro centro de pesquisa para efeitos de comparação, o que pode justificar 

a diferença de resultados, além da diferente faixa etária de avaliação pela 

BSID-III. 

Soares-Marangoni e colaboradores (2018) também estudaram a 

associação da avaliação GMA com o desfecho motor aos 12 meses, porém 

avaliado por meio da Escala Motora Infantil de Alberta (EMIA). Foram 

estudados dois casos bastante distintos de lactentes expostos ao ZIKV: um 

microcefálico exposto ao vírus na 10a  semana de gestação que não 

apresentou fidgety movements na 16a semana de vida e que evoluiu com 

atraso motor importante aos 12 meses de acordo com a EMIA; e um lactente 

não-microcefálico exposto ao vírus na 34a semana de gestação que 

apresentou fidgety movements na 13a semana de vida e desenvolvimento 

motor normal aos 12 meses de acordo com a mesma escala (Soares-



Discussão 77 

  
 

 

Marangoni et al., 2018). Este estudo vai ao encontro dos nossos achados, 

pois apesar de reportar apenas dois casos, estes são também representativos 

da coorte do nosso estudo (não-microcefálicos e microcefálicos).   

Apesar de não ter sido observado efeito estatisticamente significativo 

entre os resultados obtidos pela avaliação GMA e o desfecho do 

desenvolvimento neuropsicomotor por meio da BSID-III nesta população aos 

24 meses de idade, os resultados indicando grande parte de desenvolvimento 

normal dos casos por meio da BSID-III nos mostram que grande parte dos 

casos avaliados pelo GMA com fidgety movements presentes aos três meses 

de idade também evoluiu com desenvolvimento normal na BSID-III 

posteriormente, o que ilustra o alto valor preditivo negativo encontrado (100% 

em relação ao domínio cognitivo e 75% em relação aos domínios motor e de 

linguagem).  

Ao mesmo tempo, entre aqueles cujos GMs apresentaram-se 

alterados, principalmente ausência dos fidgety movements nos 

microcefálicos, observou-se evolução para um atraso do desenvolvimento 

grave com a avaliação por meio da BSID-III e também com diagnóstico de 

Encefalopatia Crônica não Progressiva ou Paralisia Cerebral, o que pode 

ilustrar o alto valor de sensibilidade encontrada (100% em relação ao domínio 

cognitivo e 87,5% em relação ao domínio da linguagem), apesar de terem sido 

avaliados apenas três microcefálicos. Finalmente, o exame RT-PCR não 

apresenta 100% de confiabilidade, logo, pode haver nesta amostra, presença 

de falso-negativos, o que pode influenciar também nos resultados do efeito de 

um método de avaliação sobre o outro e no fato de não ter sido encontrada 
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diferença estatística nos resultados quando comparados os dois grupos 

(ZIKV+ e ZIKV-) em relação às avaliações por meio da BSID-III.  

Este trabalho ainda apresenta algumas limitações principalmente em 

relação à disponibilidade dos dados. Muitos dos lactentes que compareceram 

às avaliações não estavam na idade adequada e específica para avaliação 

pelo GMA; e mães com resultados negativos de RT-PCR e pais de crianças 

aparentemente saudáveis foram relutantes em trazê-las para avaliações e 

permanecer no acompanhamento a longo-prazo, o que resultou na redução 

de crianças avaliadas ao longo da pesquisa. A caracterização da população 

com outros dados clínicos, como de fundoscopia de olho, exames auditivos e 

resultados mais detalhados dos exames de neuroimagem foi limitada por não 

termos acesso a estes dados, pois muitas crianças realizavam este 

acompanhamento em outras instituições. A inclusão de um grupo controle 

com condições socioeconômicas semelhantes também poderia ajudar a 

abordar de forma mais específica os atrasos e alterações de desenvolvimento 

relacionados à infecção pelo ZIKV.  

Apesar disso, este estudo fornece informações importantes sobre o 

espectro de sequelas neurológicas e resultados normais observados entre o 

primeiro mês e 24 meses de idade em crianças que foram expostas no período 

pré-natal à infecção pelo ZIKV e desloca a atenção para o acompanhamento 

de crianças não microcefálicas. A nível de saúde pública, é indiscutível a 

importância do conhecimento da evolução do desenvolvimento dessas 

crianças para que estratégias de prevenção e tratamento adequadas sejam 

tomadas, e nossos resultados demonstram que crianças com desfechos 
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adversos podem ser identificadas e necessitam de investigação adicional de 

atraso e sequelas a longo prazo, que vão além do domínio motor.  

A identificação de danos neurológicos de forma precoce e o 

acompanhamento do desenvolvimento permite a entrada também precoce 

dos lactentes propensos a resultados adversos do desenvolvimento 

neuropsicomotor em programas de tratamento direcionados e monitoramento 

rigoroso daqueles em risco. Mais ainda, também podemos destacar a 

importância de futuras intervenções educacionais que possam atender a essa 

necessidade emergente, a fim de evitar algum tipo de atraso do 

desenvolvimento e da aprendizagem na idade pré-escolar e escolar, que 

possa vir a provocar impacto na qualidade de vida dessas crianças.  
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7 CONCLUSÕES  

 

 

1) Foram observados sinais predisponentes para alterações neurológicas 

pelo GMA em cerca de 90% (repertório pobre) e 19,2% (fidgety 

ausente) dos lactentes não-microcefálicos expostos ao ZIKV intrautero 

no primeiro e aos três meses de idade, respectivamente. Esta 

porcentagem de alterações dos GMs foi de 100% nos três casos de 

lactentes microcefálicos avaliados. 

2) A grande maioria das crianças não-microcefálicas expostas ao ZIKV na 

vida intrauterina apresentou resultado normal no desenvolvimento 

neuropsicomotor e; aos seis, nove, 12, 18 e 24 meses; 23,1%; 34,7%; 

38,6%; 18,4% e 19,1% das crianças, respectivamente, apresentaram 

atraso em pelo menos um dos três domínios da BSID-III. Maior número 

de crianças apresentou atraso de linguagem. O desenvolvimento motor 

apresentou-se normal nas 47 crianças não-microcefálicas avaliadas 

aos 24 meses de idade. Todos os microcefálicos avaliados 

apresentaram grave atraso cognitivo, de linguagem e motor nas cinco 

idades avaliadas. 

3) Renda familiar, escolaridade materna, gênero (feminino), idade 

gestacional, peso ao nascimento e infecção materna tardia durante a 

gestação influenciaram diretamente o desenvolvimento cognitivo, de 

linguagem e motor na maioria dos períodos avaliados nos primeiros 24 
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meses de idade. Porém, não foram encontradas associações com a 

movimentação espontânea no terceiro mês de idade. 

4) Os resultados obtidos pela avaliação GMA não tiveram efeito sobre o 

desfecho do desenvolvimento neuropsicomotor aos 24 meses de 

idade. Porém, a grande maioria dos lactentes com fidgety normais 

evoluiu para um desfecho do desenvolvimento normal aos 24 meses. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 - “Avaliação do repertório motor concomitante dos três aos cinco meses 

de idade”  - MOS – Motor Optimality Score 
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ANEXO 2 - Aprovação do Comitê de Ética – CEP/FMUSP 135/16 
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ANEXO 3 – Declaração de colaboração entre o Laboratório de Doenças Febris e 

Agudas do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, Fiocruz, Rio de Janeiro 

e o Laboratório de Avaliação Neurofuncional da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo, São Paulo 
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ANEXO 4 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido   

 

FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

_______________________________________________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL 

LEGAL 

1. NOME: .:.......................................................................... ........................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    .M □   F  □ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO ............................................................ Nº ...................... APTO: .................. 

BAIRRO:..............................................................CIDADE  ............................................ 

CEP:.............................. TELEFONE: DDD (............) ................................................................. 

2.RESPONSÁVEL LEGAL ............................................................................................................. 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ................................................................. 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M □   F □   

DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 

ENDEREÇO: ..................................................................Nº ............... APTO: ............................. 

BAIRRO: .............................................................. CIDADE: ........................................................ 

CEP: .................................. TELEFONE: DDD (............)............................................................. 

____________________________________________________________________________ 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: “Caracterização dos riscos para 
danos neurológicos e do desenvolvimento neuropsicomotor de filhos de 
gestantes expostas ao vírus Zika”.  

PESQUISADOR : Renata Hydee Hasue 

CARGO/FUNÇÃO: Professor Doutor              INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 21370F 

 

2. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO X  RISCO MÉDIO □ 

 RISCO BAIXO □  RISCO MAIOR □ 

  

3.DURAÇÃO DA PESQUISA : 36 meses...................................................................................... 
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FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

 
Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária 

neste estudo, que tem como objetivo avaliar o desenvolvimento infantil de bebês 
durante a gestação e após o nascimento, cujas mães tiveram contato com o vírus 
Zika.  

Serão feitos três exames: 1) durante a gestação, será feito um ultrassom para 
avaliar se os movimentos dos bebês estão normais ainda durante a gravidez. Este 
exame será gravado e os movimentos dos bebês dentro da barriga serão analisados 
por uma equipe especializada; 2) após o nascimento, quando no primeiro e no 
terceiro mês de idade, o bebê será novamente filmado, deitado, somente de fralda 
ou com pouca roupa, no próprio consultório médico, por no máximo cinco minutos. 
Novamente, veremos se os movimentos do bebê estão normais; 3) com 6, 9, 12 e 18 
meses de idade, serão feitos alguns testes para saber se o desenvolvimento do bebê 
está normal. Estes testes são baseados em brincadeiras como argola, boneca, 
carrinho, quebra-cabeça e outros brinquedos já usados pelos bebês de cada idade 
para saber se seus movimentos, a inteligência e a fala estão normais. Todos os testes 
serão realizados com a criança em posição confortável, em uma sala arejada e bem 
iluminada e ela não será obrigada a realizar os procedimentos caso não queira. Estes 
testes todos são necessários para saber se estes bebês já têm, ou podem ter, 
problemas no futuro, e poderemos indicar o tratamento mais adequado para cada 
criança.  

Durante a pesquisa o bebê poderá continuar com todas as suas atividades, e 
nenhuma atividade que o bebê venha a desenvolver poderá interferir nos resultados. 
Em qualquer etapa do estudo, o bebê ou responsável terá acesso aos profissionais 
responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal 
investigador é a Profa. Dra. Renata Hydee Hasue, que pode ser encontrada no 
endereço Rua Cipotânea, nº 51, Cidade Universitária. Telefone(s) 3091-8423. Se 
você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 
contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo (CEP-FMUSP): Av. Dr. Arnaldo, 251 - Cerqueira César 
- São Paulo - SP -21º andar – sala 36- CEP: 01246-000 Tel: 3893-4401/4407 E-
mail: cep.fm@usp.br  

A qualquer momento, o bebê ou o responsável está livre para deixar de 
participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na 
Instituição. 

As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros pacientes, 
não sendo divulgada a identificação de nenhum paciente. A criança ou o responsável 
terá direito de ser atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas, quando em 
estudos abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos pesquisadores. 
Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, incluindo 
exames e consultas. Também não há compensação financeira relacionada à sua 
participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo 
orçamento da pesquisa. Os dados e o material coletado somente serão utilizados 
para esta pesquisa. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 
foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Caracterização dos riscos para 

mailto:cep.fm@usp.br
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danos neurológicos e do desenvolvimento neuropsicomotor de filhos de 
gestantes expostas ao vírus Zika”.  

Eu discuti com a Profa. Dra. Renata Hydee Hasue sobre a minha decisão em 
participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, 
os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 
confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha 
participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento 
hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo 
e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o 
mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa 
ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 

 

-------------------------------------------------  

Assinatura do paciente/representante 
legal 

Data         /       /        

 

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura da testemunha Data         /       /        

para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou 
portadores de deficiência auditiva ou visual. 

(Somente para o responsável do projeto) 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 
Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

 

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        
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APÊNDICE 1 – Ficha de avaliação inicial e acompanhamento (inclui curvas do 

perímetro cefálico) 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO – DADOS DO PARTICIPANTE 

 

IDENTIFICAÇÃO DO RECÉM-NASCIDO / LACTENTE: 

Nome: _____________________________________________________________________ 

Data de nascimento: ___/___/___  Sexo: (   ) feminino          (   ) masculino 

Matrícula HU/Número de registro: ________________________________________________ 
Hipótese diagnóstica: ________________________________________________________ 

 
Nome dos pais/responsáveis: ____________________________________________________ 

Data de nascimento: ___/___/___                 Número de telefone: ________________________ 

Endereço:_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 

 
SOBRE A GESTAÇÃO: 

· Foi realizado pré-natal? (   ) Sim   (   ) Não 
Número de consultas: ______________               Local: _________________________ 
 

· Houve complicações durante a gestação? Marque as opções positivas: 
(   ) Hipertensão          (   ) Diabetes mellitus        (   ) Infecções           

(   ) Sangramento vaginal       (   ) Bolsa rota                (   ) Oligodrâmio  
(   ) Nascimento prematuro     

(   ) Ruptura prematura de membranas 

(   ) Outros: _________________________________________________________________ 
 

· Houve tentativa de aborto da gestação?    (   ) Sim              (   ) Não 

· Fez uso de alguma dessas substâncias durante a gestação?  
Medicação:  (   ) Sim, qual? _____________________________________  (   ) Não 
Álcool:          (   ) Sim, que frequência? __________________________ ___       (   ) Não 
Cigarro:        (   ) Sim, que frequência? _____________________________      (   ) Não 

Drogas:        (   ) Sim, que frequência e qual? ________________________     (   ) Não 

  

· Houve exposição a inseticidas? (   ) Sim, qual?_______________________________ 
(   ) Não 

· Fez uso de repelente? (   ) Sim, que frequência? ____________________________ 
 

               (   ) Não 
 

· Sorologias:  

TRIMESTRE POSITIVO OBS. NEGATIVO 

Primeiro Trimestre 

                                            (IG)                                                                                        (IG) 

HIV    

Sifílis  VDRL                 Trepon  

ZIKV  IgG  

Toxoplasmose  IgG                      IgM  

CMV 
(Citomegalovirus) 

 IgG                      IgM  
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Segundo Trimestre 

HIV    

Sifílis  VDRL                 Trepon  

ZIKV  IgG  

Toxoplasmose  IgG                      IgM  

CMV 

(Citomegalovirus) 

 IgG                      IgM  

Terceiro Trimestre 

HIV    

Sifílis  VDRL                 Trepon  

ZIKV  IgG  

Toxoplasmose  IgG                      IgM  

CMV 
(Citomegalovirus) 

 IgG                      IgM  

Streptococcus 
agalactiae 

   

  

SOBRE O NASCIMENTO: 

· Tipo de parto?    (   ) Normal      (   ) Cesárea        (   ) Fórceps 
Tempo de trabalho de parto: _____________________________________________ 

 Complicações maternas durante o parto: ___________________________________ 

 
 

SOBRE O RECÉM-NASCIDO / LACTENTE: 

Idade gestacional:______________                    40 semanas (para RNPT): ___/___/___ 
Peso ao nascimento: ________       Tamanho ao nascimento: _____________    

(   ) Extremo baixo peso      (   ) Muito baixo peso   (   ) Baixo peso        

(   ) Pequeno para idade gestacional          (   ) Adequado para idade gestacional   
(   ) Grande para idade gestacional 

 

Perímetro cefálico ao nascimento: _____cm (____%)    (   ) adequado  (   ) inadequado 

Perímetro cefálico com 40 semanas _____cm (____%)   (   ) adequado   (   ) inadequado 

 

· Intercorrências do RN / lactente durante a gestação e parto: Marque as opções 
positivas: 

(   ) Restrição de Crescimento Intra-uterino  (   ) Tocotrauma            
(   ) Sofrimento Fetal Agudo    (   ) Eliminação de mecônio  
(   ) Asfixia perinatal     (   ) Parada cardiorrespiratória 
(   ) Outros __________________________________________________________________ 

 

· APGAR: 1º min: ____        5º min: ____       10º min: ____       

Outros: __________ 
 

· Houve necessidade de suporte ventilatório?      
VPP:     (   ) Sim, quantos ciclos: _______________________                (   ) Não 

O2:       (   ) Sim, quanto tempo: _______________________                    (   ) Não 
CPAP:  (   ) Sim, quanto tempo: _______________________                    (   ) Não 

TOT:     (   ) Sim, quanto tempo: _______________________                    (   ) Não 
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· Diagnósticos médicos já existentes:  
(   ) Prematuridade      

(   ) Displasia Broncopulmonar   (   ) Enterocolite necrozante 

(   ) Leucomalácia  (   ) HPIV: I (   )        II (   )   III (   )  IV (   ) 
(   ) Isquemia  encefálica  (   ) Atrofia cortical        (   ) Hidrocefalia 

(   ) Asfixia neonatal   (   ) Convulsão 
(   ) Meningite       (   ) Sífilis         (   ) Citomegalovírus 
(   ) Bronquiolite  (   ) Pneumonia   
(   ) Restrição do crescimento intra-uterino     (   ) calcificações ventriculares 

(   ) Microcefalia                                               (   ) outras alterações do SNC    
(   ) Outros: _________________________________________________________________ 
*Zika Virus: (   ) Positivo     (   ) Negativo 

 
 

EXAMES COMPLEMENTARES: 

Ultrassonografia transfontanelar: 

1- __/__/__ - ____________________________________________________________ 
2- __/__/__ - ___________________________________________________________ 

3- __/__/__ - ___________________________________________________________ 
Outros: 

1- __/__/__ - ___________________________________________________________ 

2- __/__/__ - __________________________________________________________ 
3- __/__/__ - __________________________________________________________ 

 
 

AVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICA: 

Pais são casados (união estável)?      (   ) Sim            (   ) Não 

Possui irmãos/irmãs?  (   ) Sim, quantos: _____________              (   ) Não 
Condições de moradia: (   ) Casa      (   ) Apartamento   /   (   ) Própria      (   ) Alugada 

Número de cômodos/área útil da residência: _______________________________________ 
 

· Escolaridade:  
Mãe:  (   ) Fundamental I    (   ) Fundamental II        (   ) Médio        (   ) Superior     (   ) Completo  

Pai:   (   ) Fundamental I     (   ) Fundamental II        (   ) Médio        (   ) Superior     (   ) Completo 
 

A mãe trabalhou durante a gestação?    (   ) Sim                     (   ) Não 

Se sim, até que fase e em qual função? ___________________________________________ 
Já retornou ao trabalho?          (   ) Sim      (   ) Não 

O pai trabalha?         (   ) Sim, qual função: ____________  (   ) Não 

 

· Qual a renda familiar?  
(   ) menos que 1 salário mínimo   (   ) de 3 a 4 salários mínimos  

(   ) de 1 a 2 salários mínimos    (   ) de 4 a 5 salários mínimos 
(   ) de 2 a 3 salários mínimos   (   ) mais que 5 salários mínimos 

 

Quem será o cuidador principal do recém-nascido/lactente? ____________________________ 
Região de moradia? ___________________________________________________________ 

UBS de referência? ____________________________________________________________ 
 

 

AVALIAÇÃO – 1 MÊS                   Idade atual: _____________ 

Data __/__/__               Idade gestacional corrigida: __________ semanas 

Peso atual: _______       Comprimento atual: _________ 

Perímetro cefálico: ____cm (____%)   (   ) adequado  (   ) inadequado 
Distância Biauricular: ___________     (   ) adequado  (   ) inadequado 

Distância Anteroposterior: _________ (   ) adequado  (   ) inadequado 
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· General Movements Assessment: 

(   ) Normal   

(   ) Repertório Pobre  (   ) Cramped Synchronized  (   ) Caótico 
____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 
 

· Outros exames: 

BAER  OD   (   ) Normal        (   ) Alterado   _________________________________________ 
            OE   (   ) Normal        (   ) Alterado   _________________________________________ 

 

· Tônus: 

 DIREITO ESQUERDO 

 Hipotônico Normal Hipertônico Hipotônico Normal Hipertônico 

MMSS       

Adutores       

Abdutores       

Rotadores internos       

Rotadores externos       

Flexores de cotovelo       

Extensores de cotovelo       

Flexores de punho       

Extensores de punho       

MMII       

Flexores de quadril       

Extensores de quadril       

Adutores       

Abdutores       

Rotadores internos        

Rotadores externos       

Flexores de joelho       

Extensores de joelho       

Dorsiflexores       

Plantiflexores       

 

· Posturas básicas: 

- Decúbito ventral com apoio nos cotovelos: _________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
- Decúbito dorsal: _____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
- Puxado para sentar: __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
- Decúbito dorsal para sentado com apoio de antebraço: _______________________________ 

____________________________________________________________________________ 

- Sentado com apoio: __________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

- Em pé: _____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

AVALIAÇÃO – 3 MESES                    Idade atual: __________     

 

Data __/__/__               Idade gestacional corrigida: __________ semanas 
Peso atual: _______        Comprimento atual: _______  

Perímetro cefálico: ____cm (____%)     (   ) adequado  (   ) inadequado 
Distância Biauricular: ___________       (   ) adequado  (   ) inadequado 

Distância Anteroposterior: _________   (   ) adequado  (   ) inadequado 
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· General Movements Assessment: 
(   ) Normal   

(   ) FM ausente (   ) FM anormal  

____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

· Outros exames: 
Exame oftamológico:_________________________________________________________ 

Potencial Evocado Visual (PEV): ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

· Tônus: 

 DIREITO ESQUERDO 

 Hipotônico Normal Hipertônico Hipotônico Normal Hipertônico 

MMSS       

Adutores       

Abdutores       

Rotadores internos       

Rotadores externos       

Flexores de cotovelo       

Extensores de cotovelo       

Flexores de punho       

Extensores de punho       

MMII       

Flexores de quadril       

Extensores de quadril       

Adutores       

Abdutores       

Rotadores internos        

Rotadores externos       

Flexores de joelho       

Extensores de joelho       

Dorsiflexores       

Plantiflexores       

 

· Posturas básicas: 
- Decúbito ventral com apoio nos cotovelos: _________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

- Decúbito dorsal: _____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

- Puxado para sentar: __________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

- Decúbito dorsal para sentado com apoio de antebraço: _______________________________ 

____________________________________________________________________________ 
- Sentado com apoio: __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
- Em pé: _____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 

AVALIAÇÃO – 6 MESES                    Idade atual: ____________   

Data __/__/__               Idade gestacional corrigida: _____________ 
Peso atual: _______        Comprimento atual: _______  

Perímetro cefálico: ____cm (____%)   (   ) adequado  (   ) inadequado 
Distância Biauricular: ___________       (   ) adequado  (   ) inadequado 

Distância Anteroposterior: _________   (   ) adequado  (   ) inadequado 
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· Bayley: 

Escore Desfecho Cognição Comunicação 
Receptiva 

Comunicação 
Expressiva 

Motor 
Fino 

Motor 
Grosso 

0 a 3  Extremamente 

baixo  

     

4 a 6  Limítrofe      

7 a 13  Média      

14 a 19  Superior       

 
Outros exames: 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 

· Tônus: 

 DIREITO ESQUERDO 

 Hipotônico Normal Hipertônico Hipotônico Normal Hipertônico 

MMSS       

Adutores       

Abdutores       

Rotadores internos       

Rotadores externos       

Flexores de cotovelo       

Extensores de cotovelo       

Flexores de punho       

Extensores de punho       

MMII       

Flexores de quadril       

Extensores de quadril       

Adutores       

Abdutores       

Rotadores internos        

Rotadores externos       

Flexores de joelho       

Extensores de joelho       

Dorsiflexores       

Plantiflexores       

 

· Posturas básicas: 

- Decúbito ventral com apoio nos cotovelos: _________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

- Decúbito dorsal: _____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
- Puxado para sentar: __________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

- Decúbito dorsal para sentado com apoio de antebraço: _______________________________ 

____________________________________________________________________________ 
- Sentado com apoio: __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
- Em pé: _____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

AVALIAÇÃO – 9 MESES         Idade atual: ___________       

Data __/__/__               Idade gestacional corrigida: __________ 
Peso atual: _______        Comprimento atual: _______  

Perímetro cefálico: ____cm (____%)   (   ) adequado  (   ) inadequado 
Distância Biauricular: ___________       (   ) adequado  (   ) inadequado 
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Distância Anteroposterior: _________   (   ) adequado  (   ) inadequado 

 

· Bayley: 

 

Escore Desfecho Cognição Comunicação 

Receptiva 

Comunicação 

Expressiva 

Motor 

Fino 

Motor 

Grosso 

0 a 3  Extremamente 

baixo  

     

4 a 6  Limítrofe      

7 a 13  Média      

14 a 19  Superior       

 
Outros exames: 

____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 

· Tônus: 

 DIREITO ESQUERDO 

 Hipotônico Normal Hipertônico Hipotônico Normal Hipertônico 

MMSS       

Adutores       

Abdutores       

Rotadores internos       

Rotadores externos       

Flexores de cotovelo       

Extensores de cotovelo       

Flexores de punho       

Extensores de punho       

MMII       

Flexores de quadril       

Extensores de quadril       

Adutores       

Abdutores       

Rotadores internos        

Rotadores externos       

Flexores de joelho       

Extensores de joelho       

Dorsiflexores       

Plantiflexores       

 

· Posturas básicas: 
 

- Decúbito dorsal para sentado com apoio de antebraço: _______________________________ 

____________________________________________________________________________ 
- Sentado: ___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
- Quatro apoios: _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
- Em pé: _____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

AVALIAÇÃO – 12 MESES          Idade atual: ___________      

Data __/__/__              Idade gestacional corrigida: __________  
Peso atual: _______     Comprimento atual: _______  

Perímetro cefálico: ____cm (____%)     (   ) adequado  (   ) inadequado 
Distância Biauricular: ___________       (   ) adequado  (   ) inadequado 

Distância Anteroposterior: _________   (   ) adequado  (   ) inadequado 
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· Bayley: 

Escore Desfecho Cognição Comunicação 

Receptiva 

Comunicação 

Expressiva 

Motor 

Fino 

Motor 

Grosso 

0 a 3  Extremamente 
baixo  

     

4 a 6  Limítrofe      

7 a 13  Média      

14 a 19  Superior       

 

Outros exames: 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

· Tônus: 

 DIREITO ESQUERDO 

 Hipotônico Normal Hipertônico Hipotônico Normal Hipertônico 

MMSS       

Adutores       

Abdutores       

Rotadores internos       

Rotadores externos       

Flexores de cotovelo       

Extensores de cotovelo       

Flexores de punho       

Extensores de punho       

MMII       

Flexores de quadril       

Extensores de quadril       

Adutores       

Abdutores       

Rotadores internos        

Rotadores externos       

Flexores de joelho       

Extensores de joelho       

Dorsiflexores       

Plantiflexores       

 

· Posturas básicas: 
 

- Sentado: ___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
- Quatro apoios: _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
- Em pé: _____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
- Marcha: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
 

AVALIAÇÃO – 18 MESES        Idade atual: _________      

Data __/__/__               Idade gestacional corrigida: __________  

Peso atual: _______        Comprimento atual: _______  

Perímetro cefálico: ____cm (____%)     (   ) adequado  (   ) inadequado 
Distância Biauricular: ___________       (   ) adequado  (   ) inadequado 

Distância Anteroposterior: _________   (   ) adequado  (   ) inadequado 
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· Bayley: 

 

Escore Desfecho Cognição Comunicação 

Receptiva 

Comunicação 

Expressiva 

Motor 

Fino 

Motor 

Grosso 

0 a 3  Extremamente 
baixo  

     

4 a 6  Limítrofe      

7 a 13  Média      

14 a 19  Superior       

 

 

Outros exames: 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 

· Tônus: 

 DIREITO ESQUERDO 

 Hipotônico Normal Hipertônico Hipotônico Normal Hipertônico 

MMSS       

Adutores       

Abdutores       

Rotadores internos       

Rotadores externos       

Flexores de cotovelo       

Extensores de cotovelo       

Flexores de punho       

Extensores de punho       

MMII       

Flexores de quadril       

Extensores de quadril       

Adutores       

Abdutores       

Rotadores internos        

Rotadores externos       

Flexores de joelho       

Extensores de joelho       

Dorsiflexores       

Plantiflexores       

 

· Posturas básicas: 

 
- Em pé: _____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

- Marcha: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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CURVAS – Perímetro cefálico 
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