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Introducao: A infecção neonatal pelo vírus Zika provoca alterações multissistêmicas no feto, determinando assim a Síndrome
Congênita do Zika (SCZ). Contudo, o acometimento do sistema nervoso central pode variar, refletindo em comprometimento
neuromotor diverso, com crianças apresentando desde tetraparesia espástica a distúrbios leves de tônus muscular e atraso no
desenvolvimento.

Objetivos: Relatar a evolução clínica e o desempenho funcional de uma criança com hemiparesia pela SCZ ao longo de seis meses de
assistência fisioterapêutica.

Método: Estudo de caso triado pelo projeto “Núcleo de Assistência à Criança com Microcefalia”(NAM), no Laboratório de Estudos em
Pediatria(LEPed) do Departamento de Fisioterapia da UFPE, entre novembro/2017 a maio/2018, (CAAE: 47494115.3.0000.5208).
Foram aplicados ao cuidador: questionário semiestruturado para coleta de dados clínicos e sociodemográficos da criança, e o Inventário
de Avaliação Pediátrica de Incapacidades(PEDI), em dois momentos com intervalo de seis meses(AV1:primeira avaliação;
AV2:segunda avaliação). O PEDI é um instrumento para avaliação do desempenho funcional da criança, documentando mudanças
longitudinais em três áreas funcionais(autocuidado, mobilidade e função social). Ao fim, são gerados escores brutos que podem ser
transformados em escores contínuos ou normativos.

Resultados: V.G.S.C, sexo masculino, 24 meses na AV1 e 30 meses na AV2, com hemiparesia à esquerda pela SCZ. Os primeiros
exames de neuroimagem, mostravam hipoplasia do hemisfério direito, dilatação do ventrículo lateral direito e calcificações subcorticais
no parênquima encefálico; aos 30 meses, exibiu dimensões normais dos ventrículos laterais, sem calcificações aparentes. Durante os 6
meses do estudo, além da fisioterapia semanal, iniciou terapia ocupacional e fonoterapia(quinzenalmente), com duração mínima de 40
minutos/sessão; aos 27 meses, foi inserido na escola regular. Pelo PEDI, observamos aumento dos escores contínuos nas áreas de
autocuidado(AV1:45,64±2,23; AV2:50,07±2,11), mobilidade(AV1:37,55±2; AV2:41,8±1,94) e função social(AV1:45,64±2,23;
AV2:62,66±2,06).

Conclusão: O caso avaliado demonstrou mudanças no padrão de neuroimagem e evolução clínica, observada pela melhora do
desempenho funcional, provavelmente, devido à assistência terapêutica e inserção escolar. Ressalta-se a importância de ampliar o
conhecimento das repercussões da SCZ e, principalmente, a necessidade de assistência terapêutica e inserção escolar regular da criança."
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