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Introducao: A necessidade de cuidados especializados para crianças com Síndrome Congênita do Vírus Zika(SCZ) demanda esforços
diversos e intensivos por parte das famílias. O uso de serviços especializados de saúde precisa ser frequente e o acesso geográfico,
compreendido pelo tempo gasto e distância percorrida, pode apresentar-se como barreira para estas famílias.

Objetivos: Analisar o acesso geográfico aos serviços de reabilitação na região metropolitana do Recife.

Método: Estudo tipo corte transversal, exploratório e descritivo, com crianças com SCZ na faixa etária a partir de 6 meses. Utilizou-se:
Dados sociodemográficos, Classificação Socioeconômica Brasil (ABEP), e Google Maps® para análise do tempo gasto e da distancia
percorrida (em Km) até os serviços de reabilitação. A amostra foi obtida no Laboratório de Estudos em Pediatria(LEPED) da UFPE,
Aliança das Mães e Famílias Raras(AMAR), União de Mães de Anjos(UMA) no Recife; Policlínica da Criança e do Adolescente e
Fundação Perrone em Jaboatão dos Guararapes. Dados coletados em entrevista à mãe cuidadora e analisados pelo software SPSS 20.0,
com análise descritiva por frequência e intervalo interquartil. O estudo foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos
do CCS/UFPE(CAAE: 73801417.1.0000.5208).

Resultados: 36 crianças com SCZ foram incluídas, maioria do sexo masculino(55,6%), idade de 2 a 2 anos e meio(72,2%), recebendo
Benefício de Prestação Continuada(88,9%), de classe econômica baixa (D-E,41,7%). 91,7% realizam terapias para reabilitação (das
quais 100% em mais de um serviço) e 58,3% utilizam transporte publico para isto. Quanto ao acesso, até 25% das mães percorriam no
trajeto uma distância de até 7,11Km, com tempo de até 27 minutos, até 50% percorriam 12,95Km em até 41 minutos e até 75% da
amostra percorria até 21,36Km em até 63 minutos.

Conclusão: O acesso geográfico aos serviços de reabilitação pode ser considerado como barreira no desenvolvimento infantil. Na
literatura, a discussão sobre este acesso aos serviços de saúde ainda é escassa. Tal fator, sabe-se, pode influenciar a qualidade de vida das
mães cuidadores e deveria orientar a organização da rede de cuidados."
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