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Introducao: infecções pelo Zika Vírus (ZIKV) no encéfalo em desenvolvimento podem resultar em danos dos centros neuroreguladores
do movimento, resultando em alterações dos tônus muscular e hiperreflexia. Essas alterações, por sua vez, podem aumentar o risco de
deformidades nos membros inferiores (MMII) e refletir negativamente no desenvolvimento motor da criança.

Objetivos: identificar a frequência de alterações nos ângulos do tornozelo e pé em crianças com Síndrome Congênita do Zika Vírus
(SCZV).

Método: foi realizado um estudo transversal, em abril de 2018 no Instituto de Pesquisa Professor Joaquim Amorim Neto (IPESQ) em
Campina Grande-PB. Foram investigadas 69 crianças com SCZV diagnosticada a partir de PCR ou presumido através de exames de
neuroimagem. A alteração no eixo articular do tornozelo e pé foi avaliada pela medida dos graus de inversão/eversão da articulação
subtalar e pronação/supinação do antepé e do ângulo do tornozelo no plano sagital (dorsiflexão/plantiflexão), na posição neutra em
ambos os MMII. A função motora de cada criança foi classificada de acordo com a Gross Motor Function Classification System
(GMFCS). Para a análise foi utilizado o programa Epi info. O estudo foi aprovado no comitê de ética em pesquisa (CAAE:
52888616.4.0000.5693).

Resultados: as crianças avaliadas tinham idade média de 20,8±2,9 meses. Dessas, 40 (58%) não apresentaram desvios nos ângulos do
tornozelo e pé, 23 (33,3%) apresentaram desvio no ângulo subtalar para eversão e seis (8,7%) apresentaram desvio no ângulo tibiotársico
para dorsiflexão. Quanto ao nível do GMFCS, 64 crianças foram classificadas no nível V, das quais 25 apresentaram desvio na
articulação subtalar, duas crianças no nível IV, das quais apenas uma apresentou desvio em eversão e uma criança no nível III que
apresentou desvio em eversão. Duas crianças foram classificadas no nível II e uma no nível I que não apresentaram desvios.

Conclusão: a maioria das crianças investigadas não apresentou desvios no tornozelo e pé, mesmo com comprometimento motor severo.
Esses achados, diferem do descrito em crianças com Paralisia Cerebral, de mesma faixa etária e nível de comprometimento motor que
habitualmente apresentaram desvios nos tornozelos e pés, principalmente em inversão e flexão plantar."
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