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RESUMO

A microcefalia é um distúrbio neurológico que causa um desenvolvimento inadequado no crescimento do cérebro, onde os ossos da caixa 
craniana se moldam prematuramente, com isso não possui espaço suficiente para que o cérebro cresça, sem que haja compressão das suas 
estruturas. A microcefalia é associada a vários distúrbios com etiologia ambiental e/ou genética, podendo estar acompanhado de outros defeitos 
morfológicos. Nas etiologias ambientais, as causas mais comuns são: insulto hipóxico isquêmico, alterações vasculares, desordens sistêmicas, 
exposição a drogas, álcool e certos produtos químicos na gravidez, desnutrição grave na gestação, infecções do sistema nervoso central no 
período pré-natal, perinatal e pós-natal por rubéola, toxoplasmose, infecção por citomegalovírus e zika vírus. Os sintomas mais evidentes da 
microcefalia são o perímetro encefálico a baixo de 32 centímetros, retardo mental, paralisia cerebral, epilepsia e atraso no desenvolvimento 
global. No Brasil, foram notificados o total de 2.401 de casos de microcefalia, causado pela a infecção do vírus zika. Destes, apenas 134 casos 
foram confirmados. No estado do Ceará, em 2016, foram notificados 256 novos casos e na cidade de Juazeiro do Norte, foram notificados 19 
casos de microcefalia. Sabe-se que a microcefalia não tem cura, porém existe tratamento dependendo do grau e acometimento da patologia. A 
fisioterapia tem um papel importante, pois atua na rigidez e espasticidades, no atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e a fisioterapia 
respiratória para ajudar no melhor desempenho respiratório. Objetivos: caracterizar o perfil clínico de paciente com microcefalia atendidos na 
clínica escola de fisioterapia da faculdade Estácio – FMJ. Foi realizado um estudo descritivo, transversal de abordagem quantitativa, realizado na 
clínica escola de fisioterapia da faculdade Estácio FMJ, no período de março a maio de 2016. Participaram do estudo cinco bebês com diagnóstico 
de microcefalia que foram encaminhados ao serviço de fisioterapia para realização de estimulação precoce. O instrumento de avaliação utilizado 
foi uma ficha de avaliação elaborada pelas autoras. O estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa sob o parecer 
50466215.0.0000.5624.  A faixa de idade foi a máxima de cinco meses e a mínima de três. Na história materna, as mães relataram uma boa 
gestação mas com intercorrência de zika virus no terceiro mês de gestação, todas realizaram o pré-natal e nenhuma fez utilização de 
medicamento prejudicial, álcool ou fumo no período gestacional. Quanto ao parto 80% dos casos foram cesáreas e 20% parto normal. A duração 
do período gestacional foi de 60% para 39 semanas, 20% para 37 semanas e 20% para 40 semanas. Após o nascimento os recém nascidos 
apresentaram um perímetro encefálico que variou de 29 a 30 centímetros. Quanto aos reflexos primitivos, 100% apresentaram sucção e posição 
da língua com o tônus normal e posteriorizada. Quanto a abertura ocular, 60% apresentaram abertura momentânea e 40% abertura completa. O 
nistagmo foi presente e intenso em 20% dos pacientes e ausente em 60% dos pacientes. Quanto a presença de estrabismo, 40% das crianças não 
apresentaram enquanto que 60% apresentaram um estrabismo convergente. Quanto a abertura espontânea das mãos, foi encontrado que 80% 
das crianças não a abriam e 20% apresentaram abertura parcial. No que diz respeito ao tônus muscular, 20% das crianças apresentaram tônus 
normal e 80% apresentaram hipertonia. Sobre o controle da cervical foi observado que estava ausente em 20% das crianças e presente porém de 
forma momentânea em 60% das crianças, e esteve presente em apenas 20% das crianças. Concluiu-se que as alterações motoras encontradas nas 
crianças com microcefalia deste estudo sugerem um atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. Os achados desta pesquisa revelam a 
importância de conhecer o perfil clínico de crianças com microcefalia a fim de nortear a realização da terapia adequada.
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