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Introducao: O virus zika é intensamente neurotrópico, levando a comprometimentos no sistema nervoso central de maneira variada.
Assim, crianças com Síndrome Congênita do Zika Vírus (SCZV) apresentam alterações neuromotoras diversas que afetam o
desenvolvimento e tratamento fisioterapêutico, de acordo com a gravidade é recomendado pelo Ministério da Saúde.

Objetivos: Descrever o acesso ao tratamento fisioterapêutico e sua adequação realizado por crianças com SCVZ.

Método: Estudo descritivo e transversal (fev/17 a fev/18), parte de uma coorte de acompanhamento de crianças expostas ao zika vírus e
aprovada pelo comitê de ética em pesquisa CAAE:52675616.0.0000.5269. Crianças, com idade entre 7 e 25 meses, com SCVZ foram
avaliadas e classificadas pelo Gross Motor Function Classification (GMFCS), sendo divididas em leve (I e II), moderada (III) e graves
(IV e V); e dados referentes ao tratamento fisioterapêutico foram coletados com questionário. Dados armazenados e analisados de forma
descritiva no EPIINFO 7. Foram analisadas 71 crianças com SCVZ, sendo 6 casos leves, 3 moderados e 62 graves.

Resultados: O tratamento fisioterapêutico foi realizado em 5 (83,33%) casos leves, 2 (66,67%) moderados e 55 (88,71%) graves. A
média de início de tratamento foi de 5,2, 2 e 4,8 meses respectivamente nestes casos. A duração da sessão foi > 40 minutos em 80% nos
casos leves, 100% nos moderados e 49,09% dos graves. A sessão semanal foi variada, com predomínio de 1x/semana nos leves e
moderados e 2x/semana nos graves. Independente dos grupos, a maioria dos pais (74,5%) não souberam informar a metodologia de
trabalho da fisioterapia. A mais relatada foi a neuroevolutiva (23,65%).

Conclusão: Apesar da recomendação do Ministério da Saúde, nem toda amostra está inserida no tratamento preconizado, porém a idade
de início, frequência e duração, embora diferentes nos grupos, estão de acordo com a literatura. O aumento do conhecimento sobre a
fisioterapia pode auxiliar a desenvolver uma linha de cuidado."
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