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Introducao: A Síndrome Congênita do Vírus Zika (SCVZ) leva alterações no Sistema Nervoso Central que causam restrições para
desenvolvimento neurosensóriomotor. Ministério da Saúde (MS) preconiza estimulação precoce (EP) com fisioterapia, fonoaudiologia e
terapia ocupacional (TO). Contudo, é desconhecido se as crianças da região metropolitana do Rio de Janeiro realizam esses tratamentos

Objetivos: Descrever o acesso à EP das crianças com SCVZ da região metropolitana do Rio de Janeiro (RJ)

Método: Pesquisa descritiva e transversal com uso de questionário semiestruturado com os pais de 31 crianças com SCVZ entre 11 e 24
meses (mediana: 17,3 meses) que residem na região metropolitana do RJ, sendo 15 na metro 1 (RJ) e 16 na metro 2 (demais estados da
região metropolitana) A análise dos dados foi realizada com o uso do programa EPIINFO. Pesquisa, parte de uma coorte, aprovada pelo
comitê de ética CAAE:52675616.0.0000.5269.

Resultados: Quase toda amostra (29; 94%) estava inserida em ao menos uma terapia, com 13 (45%) crianças realizando as três terapias
preconizadas, 7 (24%) somente fisioterapia, 6 (21%) fisioterapia e TO, e 3 (10%) fisioterapia e fonoaudiologia. A maioria da Metro 1
fazia terapia na mesma área programática que morava. O mesmo não foi observado na Metro 2, especialmente em relação a
fonoaudiologia e TO. A idade de início das terapias foi menor que 6 meses, na maioria da amostra. As dificuldades para início dos
tratamentos foram: falta de vagas, liberação médica e distância entre local de tratamento e residência.

Conclusão: Apesar de inseridas na EP, nem todas as crianças estão realizando todas terapias recomendadas pelo MS. As dificuldades de
acesso parecem refletir a organização do sistema de saúde, que concentra instituições nas áreas economicamente favorecidas. O
conhecimento referente à esta assistência pode otimizar o acesso ao tratamento adequado e preconizado."
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