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BEM-VINDO A HOLANDA! 

  

“Quando você vai ter um bebê, é como planejar uma fabulosa viagem de férias – para 

a Itália. Você compra uma penca de guias de viagem e faz planos maravilhosos. O 

Coliseu, o Davi, de Michelangelo. As gôndolas de Veneza. Você pode aprender 

algumas frases úteis em italiano. É tudo muito empolgante. 

Após meses de ansiosa expectativa, finalmente chega o dia. Você arruma suas malas 

e parte. Várias horas depois, o avião aterrissa. A comissária de bordo diz: “Bem-vindos 

à Holanda” 

“Holanda? Como assim Holanda? Eu escolhi a Itália. Deveria estar na Itália. Toda 

minha vida sonhei em ir para a Itália”. 

Mas houve uma mudança no plano de voo. Eles aterrissaram na Holanda e lá você 

deve ficar. 

O mais importante é que não levaram você para um lugar horrível, repulsivo, imundo, 

cheio de pestilência, fome e doença. É apenas um lugar diferente. 

Então você precisa sair e comprar novos guias de viagem. E deve aprender todo um 

novo idioma. E vai conhecer todo um novo grupo de pessoas que você nunca teria 

conhecido. 

É apenas um lugar diferente. Tem um ritmo mais lento do que a Itália é menos vistosa 

que a Itália. Mas depois de estar lá por algum tempo e respirar fundo, você olha ao 

redor… E começa a perceber que a Holanda tem moinhos de vento… E tem tulipas. 

A Holanda tem até Rembrandts. 

Mas todo mundo que você conhece está ocupado indo e voltando da Itália… E todos 

se gabam de quão maravilhoso foram os momentos que lá passaram. E pelo resto de 

sua vida você vai dizer: “Sim, era para onde eu deveria ter ido. É o que eu tinha 

planejado”. 

E a dor que isso causa não irá embora nunca mais… Porque a perda desse sonho é 

uma perda extremamente significativa. 

Porem… Se passar a vida lamentando o fato de não ter chegado à Itália, você nunca 

estará livre para aproveitar as coisas muito especiais, as coisas adoráveis… Da 

Holanda”. 

Emily Pearl Kingsley, 1987. 

 



 
 

 

RESUMO 

 

No Brasil, houve aumento no número de casos de microcefalia detectados em 
crianças nascidas no segundo semestre de 2015. Esses casos tiveram incremento 
significativo no país. Em 2014, foram 162 ocorrências, aumentando, em 2015, para 
1.608. Essa condição está associada a vários acometimentos nas funções do 
organismo, levando a prováveis limitações no desenvolvimento infantil. Esta pesquisa 
visa analisar os enfrentamentos psicossociais na vida das famílias de crianças 
diagnosticadas pela Síndrome Congênita Associada ao Vírus Zika (SCZv) do 
munícipio de Petrolina-PE. Como instrumento, utilizou-se consulta ao prontuário e a 
realização de entrevista, roteiro semiestruturado. Empregou-se abordagem quali-
quantitativa, envolvendo o censo das mães e familiares que acompanhavam as 
crianças com a SCZv na unidade de saúde de referência, AME Amália Granja Alencar. 
Na análise dos discursos aplicou-se a técnica de análise de conteúdo. Os casos foram 
classificados de acordo com as condições sociodemográficas da mãe da criança e 
com as condições relacionadas às crianças. Os resultados demonstraram que 100% 
das crianças possuíam microcefalia severa, com predominância do sexo masculino 
(77,8%); as mães possuíam em média 25 anos e 100% tinham de 5 a 11 anos de 
estudo. Os aspectos psicossociais foram agrupados por categoria. Os entrevistados 
relataram mudanças na rotina da família, associada as alterações sensório-motores 
ocasionando maior dependência da criança ao cuidador e o deslocamento para os 
serviços, refletindo em absenteísmo no trabalho e aumento de gastos financeiros após 
descoberta da SCZv. O estudo demonstrou a necessidade de fortalecimento da rede 
social de apoio à família de criança com SZCv. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Criança com Deficiência. Unidade de Saúde. Cuidador Familiar. 
Zika Vírus. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

In Brazil, there was an increase in the number of cases of microcephaly detected in 
children born in the second half of 2015. These cases had a significant increase in the 
country. In 2014, there were 162 occurrences, increasing in 2015 to 1,608. This 
condition. This research aims to analyze the psychosocial confrontations in the life of 
the families of children diagnosed by the Congenital Syndrome associated with the 
Zika Virus (SCZv) of the municipality of Petrolina-PE. As an instrument, it was used to 
consult the medical record and the interview, semi-structured script. A qualitative-
quantitative approach was used, involving the census of the mothers and relatives who 
accompanied the children with SCZv in the reference health unit, AME Amália Granja 
Alencar. In the analysis of the speeches the technique of content analysis was used. 
The cases were classified according to the sociodemographic conditions of the mother 
of the child and the conditions related to the children. The results showed that 100% 
of the children had severe microcephaly, predominantly male (77.8%); the mothers 
had an average of 25 years and 100% had 5 to 11 years of study. Psychosocial aspects 
were grouped by category. The interviewees reported changes in the family routine, 
associated with sensorimotor alterations, resulting in greater dependence of the child 
on the caregiver and the shift to services, reflecting absenteeism at work and increased 
financial expenses after SCZv's discovery. The study demonstrated the need to 
strengthen the social network to support the family of children with SZCv. 
 
 
KEYWORDS: Disabled Children. Health Centers. Family Caregiver. Zika Virus. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

O súbito aumento no número de casos de microcefalia no Brasil surge como 

evento epidemiológico inesperado. Desde oito de novembro de 2015 até dezenove de 

julho de 2017, de acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil possui 2.869 casos 

confirmados de microcefalia e outras alterações do sistema nervoso, sugestivos de 

infecções congênitas, sendo que 978 dessas crianças encontram-se em assistência 

com estimulação precoce. O evento está presente em todas as unidades federadas e 

no Distrito Federal, além de mais 3.063 casos em investigação. No Nordeste é onde 

se concentra a maioria dos casos suspeitos em acompanhamento, 46,7% (BRASIL, 

2017c).  

Em Pernambuco, onde houve inicialmente o maior número de registros, 

contabiliza-se, entre 2015 e 2017, o acumulado de 438 casos confirmados. No ano de 

2017, até o mês de outubro, o estado de Pernambuco notificou 173 casos de 

Síndrome Congênita do Vírus Zika (SCZv), sendo 13 confirmados e 101 que se 

encontram em investigação (PERNAMBUCO, 2017b). No município de Petrolina, de 

2015 e 2017, ocorreram 21 notificações, e destas, 10 foram consideradas suspeitas 

de associação com o zika vírus, correspondendo a 2,28% dos casos do Estado 

(PERNAMBUCO, 2018). Contudo, observa-se que, desde 2016, houve decréscimo 

das notificações nacionais assim como em Pernambuco, considerando o início da 

epidemia no segundo semestre de 2015 (BRASIL, 2017b; PERNAMBUCO, 2016, 

2017b). 

Em Martinica, na França no ano de 2016, foram investigados quartoze casos 

de gestantes infectadas pelo vírus zika. Através de exame de imagem ultra-

sonográfica, os fetos foram avaliados, e a maioria dos casos (90%) apresentou 

alguma alteração no cérebro. Dentre estas anomalias, têm-se a ventriculomegalia 

(86%), atrofia cortical (79%), calcificações, especialmente na junção corticosubcortical 

(71%) e anomalias de corpo caloso com 71% (WESTRA, 2017).  

Assim também, no Brasil em estudo de imagens cranianas, foram identificados 

danos cerebrais em crianças menores de um ano no estado de Pernambuco, 

associados à infecção congênita com provável ligação ao vírus Zika. Esta relação é 

definida com base no quadro epidemiológico da infecção e evidências laboratoriais 

(ARAGÃO et al., 2016). Embora, necessitasse de maior aprofundamento teórico a fim 
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de universalizar os critérios para comprovação da relação casual (NUNES et al., 

2016). 

O diâmetro cerebral na criança é determinado por um conjunto de componentes 

que interagem entre si: cérebro, líquido cefalorraquidiano e sangue (PEÑAS E 

ANDÚJAR, 2003). Têm-se como rotina clínica, a medição e o acompanhamento do 

perímetro cefálico para detectar situações de problemas neurológicos em crianças 

menores de dois anos de idade (CARAM et al., 2006). 

Conforme orientação do protocolo do Ministério da Saúde, em 2015, no início 

da epidemia, considerava-se como parâmetro para investigação de casos com 

suspeita de microcefalia, recém-nascidos com diminuição do perímetro cefálico (PC) 

menor que dois desvios padrão, sendo que, para recém-nascidos a termo, o ponto de 

corte considerado era PC menor que 32 cm (BRASIL, 2015b).   

A partir de março de 2016, foram reduzidos os parâmetros, sendo padronizada 

a tabela da curva de crescimento da OMS segundo idade e sexo, em crianças 

nascidas com 37 semanas de idade gestacional ou mais (termo), (ANEXO A e B). 

Com isso, passou a considerar como caso suspeito de microcefalia, nas crianças com 

medida de PC na primeira semana de vida, o ponto de corte (menos 2 desvios-padrão) 

de 31,9 para meninos e de 31,5 para meninas (BRASIL, 2017d). 

Posteriormente, em agosto de 2016 conforme recomendação da OMS, passou 

a utilizar o padrão internacional da tabela InterGrowth (ANEXO C e D) para crianças 

pré-termo (nascidas com menos de 37 semanas de idade gestacional), segundo a 

curva de acompanhamento dividida também por categoria - sexo e idade gestacional. 

Assim, para uma criança nascida com 36,6 semanas, com medição de PC até 48 

horas de vida, o valor de corte (menos 2 desvios-padrão) é de 30,17 para meninas e 

de 30,46 para meninos (BRASIL, 2017d). 

Além disso, observa-se também variações nos comprometimentos 

neurológicos presentes entre as crianças acometidas pela microcefalia. Então, utiliza-

se o parâmetro de PC encontrado para nortear a assistência aos casos mais graves. 

Com isso, classifica-se em dois grupos: microcefalia - para crianças com perímetro 

cefálico menor que dois desvios-padrão e microcefalia grave - para as crianças com 

perímetro menor que três desvios-padrão do Quadro Intergrowth (RN pré-termo) e da 

Curva da OMS para RN a termo e pós-termo (CRUZ et al., 2016). 

Os casos de microcefalia podem ter diversas causas, podendo ocorrer no 

período pré e pós-natal. Dentre as causas prováveis encontram-se os agentes 
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infecciosos já reconhecidos de transmissão vertical com consequências no 

desenvolvimento neurológico como: toxoplasmose, sífilis, citomegalovírus, rubéola, 

herpes viral e outros (BRASIL, 2017d). Os casos em investigação pela infecção por 

vírus zika são analisados quanto a causalidade desses agentes por meio de exames 

laboratoriais realizados na gestante/mãe e feto/recém-nascido (CELLY; VEGA, 2016). 

Acresce a isso que, o achado clínico de perímetro cefálico menor que dois 

desvios padrão não é critério definitivo para diagnóstico de malformações cerebrais, 

haja vista que esse fator pode ser determinado por características familiares (CRUZ 

et al., 2016). Pois, sabe-se que a microcefalia, não consiste em patologia e sim, em 

um sinal de alteração na formação do cérebro (WHO, 2016a). 

Essas alterações dependem da influência de fatores relacionados à infecção 

congênita como: carga viral; fatores intrínsecos do hospedeiro; acometimento da 

infecção, a exemplo do período gestacional ou outras situações ainda não estudadas 

(BRASIL, 2015b, 2017d; PERNAMBUCO 2016a).  

Assim, tem-se a previsão de que, por vezes, as crianças com SCZv apresentem 

comprometimento no desenvolvimento neurológico, com consequências em graus 

variados, podendo também ocasionar deficiências no sistema motor e na área 

cognitiva (BRASIL, 2016d). 

Dessa forma, a vinda de uma criança com deficiência pode provocar alterações 

na família com mistura de sentimentos e interações, em que um altera e sofre 

alterações na relação do outro dentro do núcleo familiar a partir do seu nascimento. 

Podendo provocar mudanças na organização da família (SILVA; DESSEN, 2001).  

O momento inicial do diagnóstico da deficiência pode ser vivenciado como um 

período de luto, ocasionado pela ruptura com o bêbe perfeito idealizado. Sendo que o 

acolhimento de um filho com deficiência exige reestruturação dos preceitos e 

propósitos da família (FLAMENGUI; MESSA, 2007). Considera-se que o 

amadurecimento da família e a maneira como os pais enfrentam a deficiência, estão 

relacionados com as aptidões presentes na família e na rede de apoio disponível 

(FRANCO; APOLÔNIO, 2009). 

Flamengui e Messa (2007), utilizam uma adaptação do estudo sobre as fases 

de transformação comuns em uma família, proposto por Duvall (1957) para as etapas 

de vida da família de crianças com deficiência, numa sequência de oito fases, 

envolvendo desde o período de “casais recém-casados” a “familiares de idosos”. 

Acresce que, além das crises comumente encontradas nas famílias de crianças com 
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comportamento típico, as famílias de crianças com deficiência têm ainda o fator de 

adaptação a situação de deficiência, assim vivenciam estas etapas com as variações 

de particularidades e comprometimentos de cada caso com as possíveis 

repercussões no desenvolvimento familiar.  

Com isso, as adaptações na rotina familiar, comumente exigidas com a 

chegada de uma criança com prováveis comprometimentos no desenvolvimento 

infantil, associados ao aumento de demandas diárias que os cuidadores dedicam a 

essas crianças, podem disparar conflitos entre os relacionamentos familiares. Pois a 

chegada da criança com deficiência, por vezes, ocasiona mudanças em planos e 

perspectivas devido ao novo contexto familiar (SILVA; DESSEN, 2014).  

Considerando a situação de incidência da SCZv no estado de Pernambuco, 

especialmente no município de Petrolina, aliada à necessidade de informações sobre 

os aspectos psicossociais dos familiares com crianças acometidas com alterações 

neurológicas, despertou o interesse na realização do estudo, para ampliar o olhar 

sobre os cuidados prestados à criança com deficiência, compreendendo a dinâmica 

familiar como processo que sofre interferências de ordem psicossocial. O estudo 

dessa temática é relevante por contribuir com o debate acerca do impacto da SCZv, 

proporcionando maior visibilidade dessa situação no contexto da saúde. 
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2. OBJETIVO  

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar os enfrentamentos psicossociais na vida das famílias de crianças 

diagnosticadas pela síndrome congênita associada ao vírus zika do munícipio de 

Petrolina-PE. 

  

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Traçar o perfil socioeconômico e demográfico dos familiares de crianças com 

SCZv; 

Levantar os comprometimentos nos diversos sistemas, associados a SCZv 

entre as crianças acompanhadas no programa de estimulação precoce de Petrolina; 

Identificar as mudanças na rotina dos familiares cuidadores de crianças SCZv; 

Evidenciar as percepções e preocupações dos familiares sobre a criança antes 

e após o diagnóstico da SCZv; 

Registrar os aspectos facilitadores e dificuldades enfrentadas pelos familiares 

nos cuidados à criança com SCZv em Petrolina; 

Mapear a rede de serviços acessados pelos familiares de crianças com a SCZv. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 LINHA DO TEMPO VÍRUS ZIKA (ZIKV)  

 

O ZIKV é um arbovírus da família Flaviviridae, gênero flavivirus, que apresenta 

dois genótipos: africano e asiático. O vírus Zika foi isolado pela primeira vez em 

primatas não humanos, em Uganda, na floresta Zika em 1947, motivo pelo qual se dá 

essa nomenclatura. Somente em 1952, em Uganda e na República Unida da Tanzânia 

houve registro de acometimento em humanos (MLAKAR et. al., 2016; WHO, 2016b). 

Todas as pessoas estão suscetíveis à infecção pelo vírus Zika. Reconhecida 

como doença autolimitada, com mínimos casos de internação hospitalar, sabe-se, até 

o momento, que, na maioria dos casos, evoluem para cura sem complicações 

(BRASIL, 2016d). É transmitido aos humanos através de vetores (mosquitos) do 

gênero Aedes, dentre eles o Aedes aegypti, Aedes albopictus e Aedes africanus, 

estando mais comumente associado à transmissão pelo Aedes aegypti, em regiões 

tropicais. Acresce também a possibilidade de transmissão sexual, estando ainda em 

estudo outras formas de transmissão, a exemplo da via transfusional (FARIA et al., 

2016; WHO, 2016b).  

O Zika é o agente etiológico causador de uma doença leve, podendo ser 

assintomática em alguns casos. No entanto, quando houver sintomas, aparecerá de 

forma discreta, com duração média de dois a sete dias, podendo apresentar febre 

baixa (sintoma eventual), exantema máculopapular quase sempre presente, artralgia 

e mialgia (que pode estar presente, com dores leves) e hiperemia conjuntival 

(vermelhidão ocular). Poderá aparecer ainda sintomas menos frequentes, como: 

prurido corporal de leve a intenso, mal-estar, dor de cabeça, tosse seca e alterações 

gastrointestinais, em especial, vômitos. Em situações raras da infecção pelo vírus Zika 

ocorrem gravidades, podendo evoluir para óbitos (BRASIL, 2016d; WHO, 2016b).  

O diagnóstico dessa infecção é baseado no critério clínico epidemiológico, 

investigação de viagens a locais endêmicos e correlações com a sintomatologia. 

Devido ser uma doença leve, o tratamento não é específico, baseado nas queixas 

(sintomas) principais. Como em outras arboviroses, destaca-se a hidratação, repouso, 

analgesia e monitoramento de possíveis complicações. Por haver risco de 
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transmissão vertical, recomenda-se maior atenção nos cuidados preventivos às 

gestantes, em especial na assistência ao pré-natal (BRASIL, 2016d). 

Sabe-se que, desde sua identificação, em 1947, na África, a infecção pelo vírus 

Zika era considerada doença leve, com sintomatologia branda ou assintomática. 

Houve entre os anos de 2013 e 2014, na Polinésia Francesa dois relatos de caso de 

recém-nascidos acometidos de forma branda pela doença, decorrentes de 

transmissão mãe-filho, no período próximo ao parto. Todavia, não houve registros 

desse período alertando para o risco de transmissão vertical (BESNARD et al., 2014; 

MELO et al., 2016).    

Em 2007, surge o primeiro surto que chama a atenção para essa infecção. 

Aconteceu na Ilha de Yap, nos Estados Federados da Micronésia (OLIVEIRA; 

VASCONCELOS, 2016). Na América, somente no início de 2014 o vírus Zika foi 

identificado na Ilha de Páscoa, território do Chile, no Oceano Pacífico, 3.500 km do 

continente (BRASIL, 2016d; FARIA et al., 2016). 

O vírus Zika foi identificado pela primeira vez no Brasil, na cidade de 

Camaçari/Bahia, em vinte e nove de abril de 2015, detectado pela Universidade 

Federal da Bahia. O Ministério da Saúde admitiu, em quatorze de maio de 2015, a 

circulação do vírus Zika no Brasil. No entanto, nesse período ainda pairavam dúvidas 

em relação ao fator desencadeante da microcefalia (MELO et al., 2016). Em seguida, 

registra-se, através de notificações, a associação entre a infecção pelo Zika e a 

síndrome de Guillian-Barré no Brasil, em julho de 2015. Posteriormente, a partir de 

outubro de 2015, o Brasil notifica os casos de microcefalia relacionados com a 

infecção pelo vírus Zika (AGUIAR; ARAUJO, 2016). 

Em Pernambuco, registravam-se vinte e nove casos da malformação cerebral 

entre agosto e dezembro de 2015. Enquanto pairavam nas autoridades um impasse 

quanto a elucidação dos fatores desencadeadores da malformação, a Fiocruz 

registrava o trofismo do vírus com predileção ao sistema nervoso e a transmissão 

vertical, através do resultado da análise de líquido aminiótico de duas gestantes 

paraibanas, que apresentaram sintomas da infecção pelo vírus Zika e cujos fetos 

apresentavam alteração na formação do cérebro associado à infecção (CALVET et 

al., 2016; NUNES et al., 2016, MELO et al., 2016). 

Esse material, proveniente da Paraíba, foi a primeira evidência a ser analisada, 

em dezessete de novembro de 2015, pela Fiocruz, sobre a relação entre microcefalia 

e infecção por vírus Zika. Posteriormente, em vinte e oito de novembro de 2015, houve 



23 
 

a segunda confirmação da relação entre os casos de microcefalia associada ao vírus 

Zika através de exame realizado pelo Instituto Evandro Chagas de Belém do Pará, em 

recém-nascido com microcefalia nascido no Ceará, que veio a óbito nas primeiras 

horas de vida, além de outros fatos que comprovam a relação causal da infecção com 

a microcefalia (AGUIAR; ARAUJO, 2016; NUNES, 2016; MELO et al., 2016).  

O Ministério da Saúde reconheceu a associação microcefalia/Zika e em 

fevereiro de 2016 a OMS declarou estado de emergência internacional em saúde 

pública (OMS, 2016a), encerrando-se em dezoito de novembro de 2016. Dada a 

importância do evento, a autoridade política do Brasil fez um pronunciamento de 

divulgação do plano nacional de enfretamento da microcefalia na cidade de Recife, 

que na época constituia a principal região afetada do Brasil. Segundo WHO (2016b), 

há evidências científicas suficientes que reconhecem o vírus Zika como causador da 

microcefalia e da síndrome de Guillain-Barré, sendo investigada sua associação com 

outros comprometimentos neurológicos. 

Somente em onze de maio de 2017, encerra-se o estado de emergência em 

saúde pública conforme avaliação da OMS, pois foi registrado redução de 95% dos 

casos da infecção pelo vírus Zika no Brasil (BRASIL, 2017a). 

 

3.2 MICROCEFALIA  

 

A microcefalia é compreendida como malformação em que o tamanho do 

perímetro cefálico encontra-se menor do que o previsto para o sexo e a idade, por não 

ocorrer o desenvolvimento de forma esperada. Este achado, conforme sua origem, 

pode ter causas diversas, desde aquelas em que estejam envolvidas malformações 

na estrutura do cérebro ou, de forma secundária, a fatores multicausais (BRASIL, 

2016d). 

As microcefalias são classificadas de acordo com o período de acometimento 

do feto, a saber: congênita, também conhecida como primária, quando a microcefalia 

acontece no período gestacional; ou pós-natal, também denominada de secundária 

nas situações em que ocorre crescimento inadequado do cérebro após vida extra-

uterina, ocasionando menor perímetro cefálico (BRASIL, 2016d; NUNES et al., 2016; 

MARINHO et al., 2016). Observa-se no Quadro 1 a representação das principais 

etiologias envolvidas na microcefalia, conforme período de aparecimento. 
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QUADRO 01 - Etiologias mais comuns para ocorrência de microcefalia (congênita e pós-
parto)      
                                     

CONGÊNITA PÓS-PARTO 

Genética 

Adquirida 

Genética 

Adquirida 

Traumas disruptivos 

Acidente Vascular Cerebral hemorrágico  

Traumas disruptivos (como AVC); 

Lesão traumática no cérebro 

Infecções  

Sífilis 

Toxoplasmose 

Rubéola 

Citomegalovírus 

Herpes simples 

HIV 

Outros vírus 

Infecções 

Meningites 

Encefalites 

Encefalopatia congênita pelo HIV 

Teratógeno  

Álcool  

Radiação 

Diabetes materna mal controlada 

Toxinas 

Intoxicação por cobre Falência renal crônica  

 

Fonte: Brasil (2015b, p.13) 

 

Sabe-se que, em crianças com microcefalia, podem ocorrer desenvolvimento 

cognitivo dentro do esperado, especialmente entre aquelas que o perímetro cefálico 

esteja relacionado a características familiares. Todavia, reconhece-se  grande número 

de crianças que apresentam alterações tanto no desenvolvimento cognitivo quanto no 

desenvolvimento motor, estando inter-relacionado com a extensão da malformação 

cerebral. Está descrito na literatura envolvimento da cognição em aproximadamente 

90% dos casos. A maioria dessas crianças encontra-se em desenvolvimento 

neuropsicomotor em ritmo mais lento, ocorrendo em faixa etária diversa de crianças 

de comportamento típico. Além disso, entre algumas crianças, ocorre 

compromentimento das funções sensoriais, oftalmológicas e auditivas (BRASIL, 

2016d).  
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Diante de uma infecção congênita, a gestante, mesmo assintomática, poderá 

repassar ao concepto o agente infeccioso, podendo cosequentemente, ocorrer “aborto 

espontâneo, óbito fetal ou anomalias congênitas” (BRASIL, 2017d, p.17). 

Assim, algumas das infecções congênitas afetam de forma mais grave o 

concepto de acordo com o período gestacional de acometimento materno. Com isso, 

quando a infecção ocorre no primeiro trimestre gestacional, aumentam as 

possibilidades de malformação. No entanto, outros vírus comprometem o concepto 

mesmo não estando vinculado ao período gestacional. Além disso, os danos da 

infecção congênita sofrem influências de outros fatores como a virulência, 

características da imunidade materna e outros. Sabe-se que o período embrionário 

consiste em maior probabilidade de danos ocasionados pela infecção congênita. No 

entanto, considera-se que, durante todo o período gestacional, pode haver alterações 

no SNC, como também acometer diversos órgãos e sistemas (BRASIL, 2017d). A 

Figura 1 ilustra os comprometimentos possíveis de infecções no período gestacional. 

 

Figura 1 - Período de formação de órgãos e sistemas durante a gestação                                          

 
Fonte: Brasil (2015b, p.14) 

 

A microcefalia encontrava-se estável até o ano de 2014, segundo informações 

do sistema de notificação de nascidos-vivos. No entanto, a partir de outubro de 2015, 

aconteceu aumento inesperado, em especial no estado de Pernambuco, situado no 

Nordeste do Brasil (MARINHO et al., 2016). Em 2015, o Brasil registra o maior número 

de casos de microcefalia, 20 vezes mais que em anos anteriores (CALVET et al., 
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2016). A frequência desses casos teve um incremento significativo, de 162 nascido 

vivos no Brasil, em 2014, passando para 1.608, em 2015 (MARINHO et al., 2016). 

Esses aumentos do número de crianças com malformação identificados com 

microcefalia aconteceram entre os meses de agosto a setembro de 2015, segundo os 

parâmetros usados na época, na curva de referência da OMS, com valor de 33 

cetímetros. Desta forma, buscava-se incluir o maior número de recém-nascidos para 

posterior avaliação criteriosa deste achado inusitado. Com isso, observou-se que, 

também, eram incluídas crianças com desenvolvimento do SNC normal (AGUIAR; 

ARAUJO, 2016; BRASIL, 2016a).  

Posteriormente, em dezembro de 2015, em consenso com a comunidade 

científica, foi reduzido o valor do perímetro cefálico para menor que 32 centímetros 

(NUNES, 2016; BRASIL, 2015b). Com intuito de padronizar os valores de perímetro 

cefálico, internacionalmente, adotou-se, em março de 2016, a recomendação da 

OMS, seguindo o quadro Intergrowth para recém nascidos prematuros, nascimentos 

com idade gestacional inferior a 37 semanas (ANEXOS C e D) e, para os demais 

recém nascidos, a Curva da OMS - ANEXOS A e B (BRASIL, 2016a). 

Dessa forma, para nascidos a partir de 37 semanas de gestação, o parâmetro 

de 31,5 para meninas e 31,9 centímetros para meninos. Sendo assim, considera-se 

microcefalia o perímetro cefálico do recém nascido a termo que apresentar valor 

menor que dois desvios padrão, segundo idade gestacional e sexo (BRASIL, 2016a; 

MARINHO et al., 2016).  

Assim, reforçou-se o rastreamento de microcefalia utilizando adequada técnica 

de medição do perímetro cefálico dos recém-nascidos (FIGURA 2), utilizando fita 

inelástica, perpassando toda a circunferência da cabeça do RN, posteriormente, na 

região mais proeminente do osso occiptal e na região frontal logo acima da linha das 

sobrancelhas, nas primeiras vinte e quatro horas de vida e, quando não for possível 

respeitar o período máximo de uma semana de vida, ou seja, até seis dias e vinte e 

três horas após o nascimento, com o registro de forma fidedigna utilizando duas casas 

decimais. Recomenda-se repetir a medição do perímetro cefálico para notificação dos 

casos suspeitos após vinte e quatro horas do nascimento, a fim de diminuir os efeitos 

de alterações fisiológicas no crânio decorrentes de parto vaginal (BRASIL, 2016a).     
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Figura 2 - Técnica de medição perímetro cefálico em recém-nascido 

 

 

Fonte: Brasil (2016d, p.23) 

 

A partir de 1º de fevereiro de 2016, os casos tomaram maior destaque com a 

declaração de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), do 

Comitê Internacional de Regulação de Emergências em Saúde sobre a situação de 

microcefalias registradas no Brasil, considerando também os casos parecidos que 

ocorreram na Polinésia Francesa, em 2014, por provável relação com a infecção pelo 

vírus zika (MARINHO et al., 2016; WHO, 2016b). 

Posteriormente, foi atualizada a lista nacional de notificação compulsória de 

doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços públicos e privados no 

Brasil, como também definido Evento em Saúde Pública (ESP) com inclusão da 

notificação compulsória imediata, em até 24 horas, de gestantes com suspeita de 

infecção por zika vírus (BRASIL, 2016f). Assim define-se: 

 

 [...] V - evento de saúde pública (ESP): situação que pode constituir potencial 
ameaça à saúde pública, como a ocorrência de surto ou epidemia, doença ou 
agravo de causa desconhecida, alteração no padrão clínicoepidemiológico 
das doenças conhecidas, considerando o potencial de disseminação, a 
magnitude, a gravidade, a severidade, a transcendência e a vulnerabilidade, 
bem como epiz.ootias ou agravos decorrentes de desastres ou acidentes; 
 
[...] VII - notificação compulsória imediata (NCI): notificação compulsória 
realizada em até 24 (vinte e quatro) horas, a partir do conhecimento da 
ocorrência de doença, agravo ou evento de saúde pública, pelo meio de 
comunicação mais rápido disponível. (BRASIL, 2016f, p. 2).  

  

Com isso, a doença aguda, ocasionada pelo vírus zika, foi incluída na lista 

nacional de notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública 
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com notificação semanal, sendo que, em situações de acometimento a gestantes ou 

óbitos associados ao vírus Zika, as notificações devem ser informadas no período de 

vinte e quatro horas para as esferas de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), 

respectivamente: municipal, estadual e federal (BRASIL, 2016f). 

Consideram-se casos ou óbitos confirmados de Zika aqueles que se 

enquadrarem na situação clínico-epidemiológico ou confirmação laboratorial. No 

Brasil, o exame confirmatório é norteado pelo RT-PCR (Polymerase Chain Reaction 

ou Reação em cadeia da polimerase via transcriptase reversa), disponibilizada no 

SUS, através de sua rede de laboratórios (BRASIL, 2016d). 

No entanto, a confirmação laboratorial específica apresenta limitações, pois 

baseia-se, principalmente, na detecção de RNA viral com utilização da técnica RT-

PCR (FIGURA 3). Para isto, a amostra de sangue ou líquido cefalorraquidiano deve 

ser colhida no período que compreende o começo da infecção, idealmente até o quinto 

dia de apresentação da sintomatologia, pois existem situações em que a infecção 

ocorre de forma assintomática (80% dos casos), dificultando a confirmação do zika 

vírus (BRASIL, 2017c). 

 

Figura 3 - Oportunidade de detecção do Zika vírus segundo técnica laboratorial (isolamento, 

RT-PCR e sorologia – IgM/IgG) 

  
Fonte: Brasil (2015c, p. 29) 

 

Destacam-se algumas recomendações para a realização de exames 

laboratoriais para pesquisar a infecção do zika vírus: 

- RT - PCR: indicado realizar em gestantes sintomáticas, até cinco dias de início 

da sintomatologia; 

- Dosagem de IgM: indicado realizar em gestantes assintomáticas ou sintomáticas 

no início da gestação (primeiras semanas), provendo um novo teste ao final do 

segundo trimestre da gravidez; e para recém-nascidos cujas mães tiveram diagnóstico 
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de infecção pelo vírus Zika, assim como aos bebês com suspeita de malformação 

congênita relacionada à infecção pelo vírus; 

- Dosagem de IgG: somente indicado realizar nas situações em que gestantes ou 

bebês com suspeita de infeção pelo vírus Zika já realizaram pesquisa de anticorpos 

IgM com resultado positivo. 

Quando possível, deve-se realizar o exame laboratorial confirmatório da 

infecção, especialmente em grupos de risco como gestantes e crianças, filhos de 

mães infectadas. Os recém-nascidos (RN) com suspeita de infecção devem passar 

por criteriosa avaliação laboratorial. Nesta investigação, serão incluídas amostras de 

sangue do cordão umbilical (3 ml), coleta de fragmentos da placenta (3 fragmentos de 

dimensões de 1 cm3 cada), amostra de líquido cefalorraquidiano do RN - 1 mL e 

amostra de sangue materno - 10 mL (BRASIL, 2016d). 

Entre os casos suspeitos no Brasil, como avaliação laboratorial inicial, é 

realizado o teste rápido pelo SUS, antiZika IgM/IgG, dependendo da capacidade 

instalada da área de acontecimento do evento. Sendo que, quando possível, deve-se 

realizar confirmação diagnóstica através da sorologia ELISA IgM/IgG antiZika. 

Situações em que o caso suspeito encontre-se no período sintomático da infecção, 

recomenda-se realizar coleta para “detecção por biologia molecular (RT-qPCR), que 

é o padrão ouro para diagnóstico laboratorial do vírus Zika” (BRASIL, 2017d). 

Destaca-se a importância dessa investigação para a elucidação diagnóstica da 

síndrome congênita associada ao zika vírus com maior rapidez nos resultados, 

proporcionando melhor monitoramento da infecção por zika e suas sequelas, e, 

consequentemente, oportunizando o acompanhamento com especialista dos recém-

nascidos e das grávidas com diagnóstico da infecção (BRASIL, 2017d). Bem como, a 

celeridade no esclarecimento de situações em que o perímetro cefálico encontra-se 

menor devido características familiares, descartando o risco de “falso-positivo”, além 

de possibilitar a exclusão de outras causas infecciosas da microcefalia passíveis de 

tratamento, a exemplo da toxoplasmose e do citomegalovírus (BRASIL, 2016d).  

Percebeu-se, também, que somente a investigação de microcefalia entre os 

recém-nascidos não era suficiente no rastreamento da infecção pelo vírus Zika, haja 

vista que, posteriormente, foram observadas alterações neurológicas em crianças não 

rastreadas pelo parâmetro de PC praticado. Assim como crianças com tamanho de 

perímetro cefálico dentro da normalidade, segundo os valores nacionais definidos, 

cujas mães foram infectadas pelo vírus na gestação e consideradas como dentro da 
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normalidade, podem, posteriormente, ser diagnosticadas com comprometimentos 

neurológicos através de exames de imagem. Então, “com base numa revisão de 

estudos observacionais, de coorte e de caso-controle, há, atualmente forte consenso 

científico de que o vírus Zika é uma causa de microcefalia e outras complicações 

neurológicas que, em conjunto, constituem a SCZv” (BRASIL, 2017d; CRAGAN, 

2017). 

Para elucidação diagnóstica dos “casos suspeitos”, a exemplo de gestantes 

que realizaram ultrassonografia obstétrica, apresentando alterações nos padrões de 

perímetro cefálico, ou seja, menor que dois desvios padrão, ou que apresentem 

alterações no desenvolvimento do sistema nervoso central, característicos de infecção 

congênita, são utilizados meios de imagem como ultrassonografia transfontanelar e 

tomografia sem contraste computadorizada, para melhor compreensão da lesão 

cerebelar (BRASIL, 2015b). 

Define-se caso confirmado de infecção congênita pelo vírus Zika quando 

houver suspeita da infecção e detecção de sinais e sintomas no exame clínico ou em 

imagens, de acordo com as situações apresentadas no quadro 2. 

 

QUADRO 2 - Situação, critério de imagem ou clínico e laboratorial para caso confirmado de 
SCZv 
 

Situação 
Critério de imagem 

ou clínico 
Critério laboratorial 

Recém-nascido 

Dois ou mais dos 

sinais e sintomas (em 

exames de imagem ou 

clínicos) 

Resultado positivo ou reagente para o vírus Zika no 

teste com melhor desempenho, em amostra do RN, 

se cumprida as exigências de qualidade para 

realização do teste (coleta até o 8o dia de vida, tipo 

de material, processamento etc.) E resultado negativo 

ou inconclusivo em pelo menos 1 STORCH (sífilis, 

toxoplasmose, rubéola, CMV ou HSV) em amostra do 

RN ou da mãe (durante a gestação) E dois ou mais 

dos sinais e sintomas (em exame de imagem ou 

clínico). 

Feto 

Exame de imagem 

apresentando duas ou 

mais alterações 

De gestante com resultado reagente/positivo para o 

vírus Zika no teste com melhor desempenho, se 

cumprida as exigências de qualidade para realização 

do teste (momento da coleta, tipo de material, 

processamento etc.) E resultado negativo ou 

inconclusivo em pelo menos 1 STORCH (sífilis, 

toxoplasmose, rubéola, CMV ou HSV) em amostra da 

gestante E com exame de imagem apresentando 

duas ou mais alterações. 

Fonte: Brasil (2017c) 
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Acresce que todo caso suspeito em recém-nascido deve ser notificado segundo 

parâmetros do Ministério da Saúde no Sistema Nacional de Agravos e Notificações 

(SINASC), bem como deve-se prontamente inscrever no Registro de Eventos de 

Saúde Pública (RESP). Com isso, oportuniza-se a compilação das informações e o 

seguimento dos “casos confirmados” pelos serviços de saúde pública através do 

acionamento de serviços de atenção à saúde (BRASIL, 2017b; 2017c; NUNES, 2016). 

 

3.3. ASPECTOS SOBRE O DESENVOLVIMENTO INFANTIL E A SCZv 

  

O processo de desenvolvimento infantil decorre da interação das informações 

genéticas com os diversos contextos de convivência da criança. Esse compreende 

desde o período pré-natal até o completo amadurecimento do indivíduo, perpassando 

pelo crescimento físico, maturação neurológica e desenvolvimento sensorial, cognitivo 

e sócioafetivo (BRASIL, 2016c). A maturidade do SNC sofre reflexos dos diversos 

estímulos oferecidos ao indivíduo durante o processo de desenvolvimento infantil de 

forma que influencia, por exemplo, a aquisição e o aperfeiçoamento de diversas 

habilidades motoras com refinamento (WILLRICH; AZEVEDO; FERNANDES, 2009). 

Reconhece-se que diversas situações se relacionam com o atraso do 

desenvolvimento infantil, envolvendo condições na concepção, gestação e parto, sob 

efeito de estados de subnutrição, alterações neurológicas e genéticas. Este também 

pode ocorrer de forma transitória (DORNELAS; DUARTE; MAGALHÃES, 2015). 

Dentre as situações de comprometimento do desenvolvimento, estão aspectos 

biológicos como: parto prematuro, hipóxia perinatal, hipoglicemia, malformações 

congênitas (microcefalia), infecções congênitas ou perinatais (toxoplasmose, sífilis, 

rubéola, herpes, HIV, citomagalovírus), além de aspectos sociais, como situação 

econômica e precariedade na escolaridade dos genitores  (BRASIL, 2016d, HALPERN 

et al., 2002). 

Na maior parte dos casos, as alterações no SNC, decorrentes de lesão não 

evolutiva, que afetam o feto ou a criança, repercutem no seu desenvolvimento, 

especialmente em relação à postura, associada às alterações sensoriomotoras, que 

desencadeiam o atraso no alcance das aptidões e do desenvolvimento 

neuropsicomotor. Esses, geralmente, aparecem juntamente às disfunções na 

percepção, cognição e linguagem (ROSENBAUM et al., 2007). 
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As crianças com microcefalia podem apresentar alterações no 

desenvolvimento neuropsicomotor (PEÑAS, 2003). Assim, também, foi descrito em 

estudo realizado por Ashwal e colaboradores (2009), uma analogia entre microcefalia 

e paralisia cerebral. Com isso, foi proposto o acompanhamento dessas crianças para 

a detecção precoce de atrasos nos marcos de desenvolvimento neuropsicomotor 

(DNPM) com a finalidade de atuação e intervenções de prevenção e reabilitação, 

precocemente.  

No desenvolvimento infantil, espera-se que a criança, em cada faixa de idade, 

alcance alguns aspectos da evolução da autonomia. Assim, ao final do primeiro 

trimestre de vida, espera-se maior controle da cervical, quando a criança estiver em 

posição prona, conseguir erguer a cabeça, podendo realizar buscas no seu campo 

visual e observar em seu entorno (BRASIL, 2017d). 

O achado Reflexo Tônico Cervical Assimétrico (RTCA) é considerado como 

marco do desenvolvimento nos primeiros três meses de vida, sendo que a partir desse 

período é assimilado e, consequentemente, permite o ganho do Reflexo Tônico 

Cervical Simétrico (RTCS), garantindo melhor simetria corporal (BRASIL, 2016d). 

Acresce, também, o desenvolvimento da linguagem, onde existe interação de órgãos 

para o alcance desse marco. Assim, para a aquisição satisfatória da linguagem oral é 

importante o denvolvimento do SNC, de forma que o sistema auditivo obtenha de 

maneira adequada sua funcionalidade, em conjunto com a área cognitiva e os órgãos 

que o compõe (BRASIL, 2016d).  Desta maneira, descreve-se de forma mais 

detalhada os marcos do desenvolvimento infantil relacionados aos aspectos de 

interação social e aquisição da linguagem no Quadro 3. 

 

QUADRO 3 - Indicadores de desenvolvimento infantil - interação social e área da linguagem, 
do nascimento aos 12 meses de vida 
 

Área de 
desenvolvimento 

avaliada 
Idade cronológica Indicador de desenvolvimento 

Interação social 

Em torno dos 3 
meses 

A criança passa a acompanhar e a buscar o olhar de 
seu cuidador. 

Por volta dos 6 
meses de idade 

É possível observar que a criança presta mais 
atenção a pessoas do que a objetos ou brinquedos. 

De 6 a 12 meses 

As crianças começam a apresentar 
comportamentos antecipatórios (por exemplo: 
estender os braços e fazer contato visual para 
“pedir” colo) e imitativos (por exemplo: gesto de 
beijo). 
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QUADRO 3 - Indicadores de desenvolvimento infantil - interação social e área da linguagem, 
do nascimento aos 12 meses de vida (Continuação) 
 

Área de 
desenvolvimento 

avaliada 
Idade cronológica Indicador de desenvolvimento 

Linguagem 
 
 

Desde o 
nascimento 

O neonato parece ter atenção à (melodia da) fala 
humana.  

Apresenta balbucio intenso e indiscriminado, bem 
como gritos aleatórios de volume e intensidade 
variados na presença ou na ausência do cuidador. 

Após os 3 meses 

A criança já identifica a fala de seu cuidador, 
mostrando reações corporais. Para sons 
ambientais, apresenta expressões, por exemplo, de 
“susto”, choro e tremor. 

No início, o choro é indiscriminado. Por volta dos 3 
meses, há o início de diferentes formatações de 
choro: choro de fome, de birra etc. Esses formatos 
diferentes estão ligados ao momento e/ou a um 
estado de desconforto. 

Por volta dos 6 
meses 

Começa uma discriminação nestas produções 
sonoras, que tendem a aparecer principalmente na 
presença do cuidador 

De 6 a 12 meses 

Choro bastante diferenciado e gritos menos 
aleatórios. 

Balbucio se diferenciando. Risadas e sorrisos. 

De 6 a 12 meses 

Atenção as convocações (presta atenção à fala 
materna ou do cuidador e começa a agir como se 
“conversasse”, respondendo com gritos, balbucios, 
movimentos corporais). 

A criança começa a atender ao ser chamada pelo 
nome. Inicia repetição de gestos: acenos e palmas. 
Começa também a mostrar a língua, dar beijo etc. 

Fonte: Brasil (2014) 

 

As principais alterações observadas entre crianças acometidas com a SCZv 

estão descritas nos Quadros 4 e 5, essas perpassam desde alterações na visão ou 

audição, até alterações físicas. 
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QUADRO 4 - Alterações mais comuns identificadas entre crianças com SCZv ao nascer e 
dentro do 1º mês de vida  
 

Alterações na visão ou audição Alterações neurossensoriais 

- Alteração no mapeamento de retina 

- Lesão do epitélio retiniano, achados 

incomuns de pigmentação 

- Lesões circulares atróficas de retina 

- Alterações de Nervo Óptico (hipoplasia, atrofia 

parcial, ou completa, aumento da escavação 

papilar) 

- Alteração da função visual 

- Avaliação da função auditiva 

- Emissões otoacústicas 

- BERA 

- Alterações do tônusmuscular 

- Alteração de postura 

- Exagero dos reflexos primitivos 

- Hiperexcitabilidade 

- Hiperirritabilidade 

- Crises epilépticas 

- Dificuldade de sucção e deglutição 

- Disfagia 

- Alterações de fundoscopia (retina e nervo 

óptico) 

- Movimentos oculares anormais 

Fonte: Brasil (2017d) 

 
QUADRO 5 - Alterações mais comuns identificadas entre crianças com SCZv após o 1º mês 
de vida  
 

Alterações físicas Alterações neurossensoriais 

- Desproporção craniofacial 

- Alteração de PC/ hidrocefalia pela expansão da 

fontanela 

- Visuais (desatenção visual/ estrabismo/ 

manifesto/ nistagmo) 

- Hipertonia 

- Luxação congênita de quadril 

- Alterações auditivas (perda auditiva sensório-

neural uni ou bilateral) 

- Alterações estruturais do SNC (calcificação, 

dismorfias do corpo caloso e ventriculomegalia) 

- Alterações do BERA/ EOA (tira da lista de 

alteração muito comum, necessidade de fazer o 

BERA) 

- Alterações no mapeamento de retina/ reflexo 

olho vermelho/ Foto documentação digital da 

retina (RetCam) 

Fonte: Brasil (2017d) 

 

Diante disso, considera-se a pesquisa, quanto à acuidade auditiva, primordial. 

Essa deve estar presente nos exames de triagem neonatal, pois sabe-se que os 

reflexos auditivos estão presentes nos primeiros dias de vida do recém-nascido 

(BRASIL, 2016b).  

A triagem auditiva neonatal consiste na utilização de técnicas capazes de 

identificar alguma disfunção, já nas primeiras horas de vida (48 horas), podendo ser 

realizado até o terceiro mês. Admite-se que a realização do exame diagnóstico, neste 
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período, possibilita agilidade na reabilitação, iniciando, precocemente, nos primeiros 

seis meses de vida (BRASIL, 2016d).  

Sabe-se que as crianças com a SCZv possuem maior probabilidade de 

desenvolver deficiência auditiva, conforme pode ser observado entre outras 

manifestações nos Quadros 4 e 5. Portanto, crianças com microcefalia estão 

indicadas a realizar o teste de triagem auditiva neonatal por meio do exame Potencial 

Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (Peate), apropriado para identificar perdas 

auditivas retrococleares mais predominante nos casos de microcefalia e não 

identificáveis através do exame de triagem auditiva, comumente realizado nos 

neonatos de exame de Emissões Otoacústicas Evocadas - EOAE (BRASIL, 2017d). 

Na literatura, estão descritas, além da microcefalia congênita, diversas 

manifestações encontradas em crianças com SCZv, como: problemas relacionados a 

tonicidade muscular, hipertonia/espasticidade, artrogripose, luxação congênita de 

quadril, problemas na musculatura da deglutição, disfagia, convulsões, irritabilidade 

com choro intermitente, as alterações auditivas e oculares (BRASIL, 2017d, DINIZ, 

2016), além das alterações cerebrais percebidas em exame de imagem, como: 

calcificações cerebrais e ventriculomegalia, descritos nos Quadros 4 e 5, de acordo 

com a idade e frequência de manifestação (ARAGÃO, 2016). 

Considera-se que a conquista de marcos de desenvolvimento decorre tanto do 

desempenho do SNC e do organismo, quanto da oferta adequada dos estímulos e 

das interações experimentadas pelas crianças e os diferentes espaços, indivíduos e 

materiais. Compreende-se que os elementos “endógenos e exógenos” causais 

alterem o desenvolvimento infantil em diferentes escalas, ocasionando dificuldades 

neste segmento (BRASIL, 2016d). 

Destaca-se, também, os aspectos positivos da estratégia de estimulação 

precoce em recém-nascidos com SCZv, que irão atuar na promoção da sintonia entre 

os sistemas do organismo nas diversas dimensões: “motora, sensorial, perceptiva, 

proprioceptiva, linguística, cognitiva, emocional e social, dependentes ou não da 

maturação do SNC” (BRASIL, 2016d, p. 14), sendo imprescindível o seu 

desenvolvimento nos primeiros três anos de vida, em que constitui o período de maior 

plasticidade neuronal (WILLRICH; AZEVEDO; FERNANDES, 2009). 
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3.4  A DEFICIÊNCIA NO CONTEXTO FAMILIAR 

 

Ao longo da história, o conceito de deficiência perpassou por definições que 

envolviam até mesmo aspectos ligados a demônios e deuses (forças ocultas da 

natureza) para a definição com foco na incapacidade de rendimento econômico, na 

era industrial. Esta evolução demonstra a influência do momento histórico e social em 

que é vista a deficiência. Portanto, sua conceituação é fruto de construção social 

(SILVA; DESSEN, 2001).  

A partir dos anos 60, nota-se uma evolução, quando esse conceito retrata 

relação entre as limitações da pessoa com deficiência, a infraestrutura do ambiente e 

os comportamentos da sociedade (BRASIL, 2010). 

Após iniciativas internacionais, como a declaração da ONU, dedicando 1981 

como o ano internacional da pessoa com deficiência, dispararam várias discussões 

sobre os direitos da pessoa com deficiência, repercutindo na aprovação do Programa 

de Ação Mundial para Pessoas com Deficiência, em 1982. Posteriormente, a 

Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

contra as Pessoas Portadoras de Deficiência, suscitou, no Brasil, a promulgação do 

Decreto nº 3.956 de 2001 (BRASIL, 2010).  

Esses documentos contribuíram para ampliar as oportunidades da pessoa com 

deficiência, reconhecendo seus direitos de igualdade e oferecendo progresso na 

aquisição de melhores condições de vida e desenvolvimento social. Contribuiu para 

isso a determinação de diretrizes que nortearam os membros de estado na formulação 

de políticas públicas nas principais áreas, como: saúde, educação, emprego e renda, 

seguridade social e legislação. Assim, também, merece destaque a legitimação 

realizada pela OMS, em 2001, com a Classificação Internacional de Deficiências, 

Incapacidades e Desvantagens (CIF), documento em que valoriza as habilidades e 

aptidões dos sujeitos em vez do foco nas incapacidades, oportunizando, com isso, 

atenção à reabilitação e inserção na sociedade (BRASIL, 2010). 

Atualmente, utiliza-se o termo “pessoa com deficiência”. No entanto, salienta-

se que esses conceitos vêm sendo estudados e redefinidos, podendo ser modificados 

de acordo com debates e lutas sociais dos grupos de pessoas com deficiência, na 

busca de respeito aos seus direitos humanos. Segundo a Lei de Inclusão 13.146 de 

2015, em seu Art. 2º, pessoa com deficiência está conceituado como: “[...] aquela que 

tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, 
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o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena 

e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas” (BRASIL, 

2015a, capítulo I). 

Dentre as características do ser humano, encontramos a capacidade de 

convivência comunitária com outros membros da mesma espécie, compartilhando 

aspectos culturais, como: religiosidade, valores e modelos de sociedade. Assim 

também, a criança com deficiência sofre influências desse meio no seu 

desenvolvimento, adquirindo suas aptidões (SILVA; DESSEN, 2001).   

A interação da criança com o ambiente é mutável, sofrendo variações de 

espectro de acordo com a sua idade. Assim, inicia-se ao nascimento, com relação 

mais restrita ao corpo da criança, as pessoas e objetos da sua convivência, e vai, 

proporcionalmente, ao seu desenvolvimento, sendo ampliado de acordo com a 

capacidade individual e as oportunidades de interação de cada ser. Neste cenário, 

inclui-se as crianças com deficiência, que, diante de suas limitações em alguns 

aspectos, também se encontram sujeitas às interações do ambiente, continuamente 

(SILVA; DESSEN, 2001). 

Acresce que a família se destaca dentre as relações sociais em que a criança 

participa, reconhecida como a primeira sociedade da criança. Desta forma, considera-

se sua importância no desenvolvimento infantil e na aquisição de habilidades para seu 

crescimento, especialmente para crianças com deficiência, que necessitam, muitas 

vezes, de atenção específica. As relações familiares e suas repercussões no 

desenvolvimento da criança com deficiência acontecem de diversas formas, dentre 

elas a comunicação entre os membros que é tida como primordial nas relações, em 

suas diferentes modalidades: verbal e não-verbal. Com isso, transmite afeto e 

sentimentos através das interações entre seus componentes, preparando-os para 

formação de comportamento diante de outras interações sociais (SILVA; DESSEN, 

2001; FLAMENGHI; MESSA; 2007). 

Dessa forma, a vinda de uma criança com deficiência pode provocar alterações 

na família com mistura de sentimentos e interações, em que um altera e sofre 

alterações na relação do outro, dentro do núcleo familiar, a partir do seu nascimento, 

podendo provocar mudanças na organização da família (SILVA; DESSEN, 2001), 

sendo que o amadurecimento da família e a maneira como os pais enfrentam a 

deficiência estão relacionados com as aptidões presentes na família e a rede de apoio 

disponível (FRANCO; APOLÔNIO, 2009). 
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Sabe-se que a criança com deficiência sofre diversas influências no 

desenvolvimento, incluindo as decorrentes de interações sociais a saber: interações 

com pais, irmãos, familiares e amigos; bem como a forma como esses compreendem 

a deficiência. De maneira semelhante, a chegada de uma criança com deficiência 

interage com o meio familiar, alterando as relações intra e interfamiliares, afetando, 

com o seu nascimento, a identidade familiar (FRANCO; APOLÔNIO, 2009).  

Assim, compreende-se que o nascimento da criança é o momento de 

comparação entre o bebê esperado pelos pais/familiares “bebê imaginário” e o 

confronto com o “bebê real”. Neste sentido, também ocorre com as crianças com 

deficiência, a projeção de um filho “normal” que, por vezes, é frustrada, ainda no 

período da gestação, quando ocorre o diagnóstico precocemente, no momento do 

nascimento ou após algum tempo de vida, quando percebe-se o diagnóstico de 

alguma deficiência mais tardiamente (FLAMENGHI; MESSA; 2007). 

No geral, de forma abrupta, ocorre ruptura em relação ao que estava sendo 

projetado como “filho imaginário” pelos genitores e familiares no momento da 

descoberta da deficiência. Sabe-se da importância das interações dentro dos 

relacionamentos familiares da pessoa com deficiência, sendo que esse 

relacionamento ainda sofre, em graus variados, influências externas ao meio familiar 

decorrente dos relacionamentos sociais (FLAMENGHI; MESSA; 2007). 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Estudo descritivo, de cunho exploratório, com abordagem quanti-qualitativa 

(CRESWEL, 2010). Na abordagem quantitativa considera-se a periodicidade de 

surgimento de certos elementos da mensagem, assim os dados descritivos são 

adquiridos através de estudo estatístico. Devido ter a investigação mais monitorada, 

é um método considerado mais objetivo e mais preciso (BARDIN, 2016). Portanto, os 

fatos constituem o objeto de estudo, em que são observados e descritos, com 

objetivos de determinação matemática das “relações de causa-efeito” (TURATO, 

2005). 

No método qualitativo utiliza-se indicadores não frequênciais passíveis de 

admitir inferências. Compreende um processo “mais intuitivo, mas também mais 

maleável e mais adaptável a índices não previstos, ou à evolução das hipóteses” 

(BARDIN, 2016, p.144). Tem como objeto da pesquisa os fenômenos apreendidos, e 

entre os objetivos do estudo está a “interpretação das relações de significado dos 

fenômenos, como referido pelas pessoas” (TURATO, 2005). 

 

4.2 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Este estudo segue as diretrizes e normas que regulamentam as pesquisas 

envolvendo seres humanos, contidos na resolução 466/2012, submetido e aprovado 

na apreciação do Comitê de Ética e Deontologia em Estudos e Pesquisas (CEDEP) 

da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), sob parecer número 

1.718.310.  

 

4.3 LOCAL DE ESTUDO 

 

O estudo foi desenvolvido na cidade de Petrolina, localizada no estado de 

Pernambuco, a 712 quilômetros da capital, Recife. Segundo o IBGE (2017), possui 

estimativa de 343.219 habitantes; faz divisa com a cidade de Juazeiro, no estado da 
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Bahia, compondo, junto a outros 53 municípios, a Rede Interestadual de Atenção à 

Saúde do Vale do Médio São Francisco - REDE PEBA (VIANA et al., 2017). 

O município é reconhecido como polo de saúde, contando com três hospitais 

de alta complexidade, sendo dois públicos (Hospital Universitário de Petrolina e 

Hospital Dom Malan) e um privado, conveniado com o SUS (Hospital Memorial 

Petrolina). Devido a “REDE PEBA”, os Petrolinenses também são referenciados para 

os quatro hospitais localizados no município de Juazeiro/BA, em que dois são de alta 

complexidade (Hospital Regional de Juazeiro e PROMATRE) e dois, de média 

complexidade - SOTE e Hospital Materno Infantil (VIANA et al., 2017). 

O município de Petrolina também conta com um ambulatório de referência 

regional, a Unidade de Pronto Atendimento e Atenção Especializada de Petrolina 

(UPAE), e com a Atenção Primária, composta por 29 Unidades Básicas de Saúde 

(UBS´s), formada por 78 Equipes de Saúde da Família (ESF) e 6 Núcleos de Apoio à 

Saúde da Família (NASF). Com isso, Petrolina possui cobertura de assistência 

primária de 77,85% dos munícipes (VIANA et al., 2017). 

A UBS, Atendimento Multiprofissional Especializado (AME) - Amália Granja 

Alencar, localizada no bairro Vila Mocó do município, foi escolhida como campo de 

estudo. Esta unidade presta assistência a 14.261 famílias, através de quatro equipes 

do Saúde da Família, duas equipes de saúde bucal e uma equipe multidisciplinar com 

o Núcleo de Apoio ao Saúde da Família (NASF), composta por psicológo, 

fisioterapeuta, nutricionista, terapêuta ocupacional, fonoaudiólogo e pediatra 

(BRASIL, 2016b). Esta unidade foi destinada a prestar apoio na assistência 

multiprofissional às crianças diagnosticadas com microcefalia associada ao vírus Zika 

e residentes no município de Petrolina, desenvolvendo, concomitantemente, ações do 

“Programa de estimulação precoce”. 

 

4.4 PERÍODO DE ESTUDO 

 

Estudo desenvolvido durante o período entre fevereiro de 2015 a dezembro de 

2017. Sendo que a coleta de dados ocorreu no período entre setembro de 2016 e abril 

de 2017. 
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4.5 POPULAÇÃO DO ESTUDO 

  

 A população foi composta pelo censo de familiares cuidadores de crianças com 

SCVz e acompanhadas por equipe multiprofissional na Unidade de Saúde AME 

Amália Granja Alencar, referência na “estimulação precoce” nestas crianças no 

município de Petrolina/PE.  

 

4.6 CONSTRUÇÃO DO CORPUS DO ESTUDO 

 

Realizou-se um primeiro contato com a população da pesquisa, através da 

visita para observação do grupo de mães assistidas na Unidade de Saúde, com o 

intuito de conhecer a dinâmica de funcionamento do grupo.  

O levantamento dos dados da pesquisa foi realizado em duas fases, por meio 

de dois instrumentos:  a) consulta ao prontuário da unidade de saúde onde a criança 

realiza acompanhamento; b) realização de entrevista utilizando roteiro 

semiestruturado direcionada às mães e familiares. 

As entrevistas realizadas com as mães e familiares foram direcionadas por 

questões que abordavam sobre: o imaginário do bêbe antes do diagnóstico;  

percepções sobre as mudanças na rotina da família após o diagnóstico de 

microcefalia; a rede de serviços acessadas para assistência à criança; a percepção 

quanto a recepção da criança entre familiares e comunidade (APÊNDICE A). 

Posteriormente, foi apresentada a proposta de estudo, seus critérios e etapas, 

ao grupo de familiares constituídos na referida unidade de saúde. Após a 

apresentação, foram convidados a participar da pesquisa, sendo esclarecido o direito 

de recusa e de desistência em qualquer etapa de estudo sem qualquer prejuízo ao 

familiar ou criança. Contemplou-se também a apresentação do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE B) e o Termo de Sigilo e 

Confidencialidade (APÊNDICE C) 

Após assinatura dos referidos termos, iniciou-se a análise dos prontuários das 

crianças. A ausência de informações de cunho sóciodemográfico e econômico no 
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prontuário da criança foi complementada pela pesquisadora no momento da entrevista 

individual, com a genitora e/ou familiar.  

A princípio, foi realizada a aplicação de um piloto do roteiro de entrevista a uma 

parcela da população, para fins de ajustes do tempo da entrevista e aperfeiçoamento 

do instrumento. 

As entrevistas foram previamente agendadas com os participantes da pesquisa 

e realizadas de maneira individualizada, em sala disponibilizada pela Unidade de 

Saúde AME Amália Granja de Alencar.  

Foram compostos dois grupos de entrevista: grupo das genitoras das crianças 

com SCZv e grupo dos familiares que acompanhavam as crianças na assistência. As 

entrevistas foram aúdio-gravadas para posterior consulta. A duração média das 

entrevistas foi de vinte e seis minutos e cinquenta e quatro segundos. 

A população foi composta por todas as genitoras de crianças com SCZv e os 

familiares que acompanhavam a assistência das crianças na Unidade de Saúde AME 

Amália Granja de Alencar. 

Foram descartados da coleta de dados, genitoras e familiares de casos 

suspeitos de microcefalia que posteriormente tiveram a hipótese diagnóstica da 

infecção pelo vírus zika descartada. Além dos indíviduos que não aceitaram assinar o 

TCLE. 

Os resultados foram agrupados pela caracterização da população, sendo que, 

em relação aos impactos psicossociais, foram reunidos em categorias. Considerando 

o sigilo dos participantes, usou-se a identificação Mãe (M) ou Familiar (F), seguido de 

sigla e sequência numérica das crianças (CR) da pesquisa. 

 

4.7 ANÁLISE DE DADOS 

 

O estudo foi realizado em duas fases, a pesquisa de prontuário de assistência 

a saúde e a entrevista através de roteiro semi-estruturado.   

A primeira parte do roteiro de entrevista, onde se encontram dados como idade, 

renda familiar, número de pessoas no domicílio e outros, foi exportada para o 

Programa Microsoft Excel 2016, sendo realizada a devida análise descritiva com a 
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utilização de gráficos, tabelas e medidas resumo para apresentação dos dados, 

classificados da seguinte forma: 

a) relacionados à mãe da criança com a SCZv - idade; escolaridade; estado 

civil; rendimento; situação de moradia; licença maternidade; 

b) relacionados à criança com a SCZv - sexo; comprometimento das crianças 

com SCZv (tamanho de PC ao nascer e classificação de microcefalia segundo tabela 

Intergrowth); marcos de desenvolvimento infantil. 

A análise de dados, sem dúvida, é uma parte muito importante da pesquisa, 

assim como exaustiva. Segundo Minayo (2007), a análise tem por objetivo permitir 

melhor entendimento das informações coletadas, contribuindo para o enriquecimento 

dos conhecimentos acerca do assunto pesquisado e, ainda, responder às questões 

pertinentes ao estudo. 

Para a análise do material obtido nas entrevistas, utilizou-se a Análise de 

Conteúdo proposto por Bardin (2016), que a descreve como método que permite 

identificar os principais elementos no discurso de um determinado grupo e as suas 

significações. Os dados adquiridos na entrevista, posteriormente, foram agrupados 

em categorias e analisados. 

 Esta técnica consiste em três etapas: a pré-análise; a exploração do material; 

e o tratamento dos resultados, realizando uma inferência e uma interpretação dos 

dados (BARDIN, 2016).  

A pré-análise corresponde à organização de todo material que será utilizado 

para a coleta dos dados, ou que possa ajudar a compreender melhor o fenômeno e 

fixar a especificação do campo que o pesquisador deve centrar a atenção, o chamado 

corpus da investigação (BARDIN, 2016).  

Ainda para a fase de pré-análise, o pesquisador colaborador obedeceu às 

seguintes regras para a escolha dos documentos, essenciais para a garantia da sua 

eficácia (BARDIN, 2016): 

- Exaustividade – deve-se esgotar a totalidade da comunicação, não omitir 

nada; 

- Representatividade – a amostra deve representar o universo;  

- Homogeneidade – os dados devem referir-se ao mesmo tema, serem obtidos 

por técnicas iguais e colhidos por indivíduos semelhantes,  
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- Pertinência – os documentos precisam adaptar-se ao conteúdo, de modo a 

corresponder ao objetivo da pesquisa;  

 No que se refere à exploração do material, que corresponde ao momento 

subsequente à pré-análise, os dados brutos foram transformados, organizados e 

reunidos em unidades de significação que permitiram uma codificação das 

características relacionadas ao conteúdo.  

É a partir dessa análise que surgem conjuntos de referência, procurando 

sínteses coincidentes e divergentes de idéias. Assim, de acordo com Silva, Gobbi e 

Simão (2005), o pesquisador não deve restringir sua análise ao conteúdo, e deve 

ocorrer interação dos materiais colhidos. Desta forma, as ideias e fundamentos 

empíricos do material estabeleceram relações com a realidade, aprofundando as 

conexões das opiniões. 

Para concluir a interpretação dos resultados, estes foram tratados de forma a 

garantir a validade e significância. Com isso, associou-se operações estatísticas de 

porcentagem, que proporcionaram maior visibilidade das informações sobre: perfil dos 

participantes da pesquisa; caracterização socioeconômica e demográfica; e 

comprometimentos das crianças SCZV acompanhadas no programa de estimulação 

precoce. Utilizaram-se figuras e, posteriormente, foram confrontadas com a literatura. 

No que se refere à análise e interpretação das respostas associadas às 

opiniões que surgiram nas entrevistas, foi estabelecido uma relação entre os dados 

categorizados com o referencial teórico analisado, identificando as divergências e 

convergências enunciadas pelos entrevistados deste estudo.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO  

 

Os resultados encontrados na pesquisa ao prontuário foram organizados nos 

seguintes agrupamentos: Perfil dos participantes da pesquisa; Caracterização 

sócioeconômica e demográfica. 

 

5.1.1 Perfil dos participantes da pesquisa 

 

A população foi composta por 09 mães de crianças com diagnóstico da 

Síndrome Congênita do Zika Vírus e 05 familiares que acompanhavam a assistência 

dos menores no Programa de estimulação precoce na Unidade Básica de Saúde AME 

Amália Granja, no município de Petrolina, no estado de Pernambuco, conforme 

Quadro 6 e 7.  

 

QUADRO 6 - Caracterização das genitoras participantes da pesquisa que acompanhavam as 
crianças com SCZv no programa de estimulação precoce em Petrolina- PE, no período de 
setembro de 2016 a abril de 2017 
 

Entrevistado (a) Idade Escolaridade 
Situação 
Conjugal 

Religião 

M001 22 anos 2º grau Separada Evangélica 

M002 34 anos 1º grau Relação estável Católica 

M003 29 anos 1º grau Casada Católica 

M004 29 anos 2º grau Casada Evangélica 

M005 30 anos 2º grau -incompleto Casada Católica 

M006 19 anos 
1º grau - 

incompleto 
Relação estável Sem religião 

M007 20 anos 
1º grau – 

incompleto 
Solteira Sem religião 

M008 20 anos 
2º grau - 

incompleto 
Separada Católica 

M009 22 anos 2º grau Separada Evangélica 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
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QUADRO 7 - Caracterização dos familiares participantes da pesquisa que acompanhavam as 
crianças com SCZv no programa de estimulação precoce em Petrolina- PE, no período de 
setembro de 2016 a abril de 2017 
 

Entrevistado (a) Idade Escolaridade 
Situação 

Conjugal 
Religião 

F002 37 anos 2º grau Relação estável Católico 

F003 30 anos 
1º grau - 

incompleto 
Casado Católico 

F004 29 anos 
1º grau - 

incompleto 
Casado Católico 

F006 26 anos 
1º grau - 

incompleto 
Relação estável Católico 

F008 50 anos 
1º grau – 

incompleto 
Separada Evangélica 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

5.1.2 Características socioeconômicas e demográficas da população  

 

Em relação à mãe da criança com SCZv, destaca-se a predominância de mães 

jovens, como demonstra o Gráfico 1, em que 44% encontravam-se na faixa etária de 

20 a 24 anos, sendo que a idade mínima encontrada foi de 19 anos e a máxima, 34 

anos. Foi observado um perfil semelhante em estudo envolvendo crianças com 

microcefalia no Brasil entre os anos de 2000 a 2015, realizado por Marinho e 

colaboradores (2016). Nesta pesquisa, a maior prevalência encontrava-se entre mães 

menores de 24 anos e acima de 40 anos.  

Indo além, observa-se, na população estudada, que a média de idade dos 

familiares entrevistados foi de 34 anos, com o mínimo e o máximo, respectivamente, 

de 26 e 50 anos. 
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Gráfico 1 - Faixa etária das mães de crianças com SCZv no município de Petrolina – PE entre 
os anos de 2016 e 2017 
 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Em relação à escolaridade das mães de crianças com SCZv, 100% possuíam 

de 5 a 11 anos de estudo. Observa-se perfil semelhante no Brasil (MARINHO et al., 

2016), em que a maioria dessas mães (87%) também se encontrava sem curso 

superior, com no máximo 11 anos de estudo, ressaltando maior prevalência da SCZv 

entre as mães com menor escolaridade. Entre os familiares, nota-se este mesmo 

perfil, sendo que 25% possuem 11 anos de estudo e 75% possuem entre 04 e 10 anos 

de estudo.  

No tocante ao estado civil das mães de crianças com SCZv, foi observado que 

a maioria declarou possuir companheiro, sendo que 55,55% informaram que tinham 

relação estável ou eram casadas e 44,44%, sem companheiro, declararam-se 

separadas/solteiras (Gráfico 2).  
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Gráfico 2 - Estado civil das mães de crianças com SCZv no município de Petrolina – PE entre 
os anos de 2016 e 2017 
 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

Embora em menor porcentagem, é preocupante o impacto social gerado pela 

rotina das cuidadoras que não têm um companheiro, pois retrata a situação das 

genitoras que possuem menor apoio social no domicílio, tendo que exercer a função 

de pai e de mãe dessas crianças. Fato descrito por Diniz (2016), que cita a separação 

conjugal de mãe de criança com SCZv após recebimento do diagnóstico como algo 

frequente. 

Em relação às crianças acometidas pela SCZv, há predominância do sexo 

masculino, correspondendo a 77,78%, contra 22,22% do sexo feminino, conforme o 

Gráfico 3. Esse resultado difere do perfil dos nascidos vivos com microcefalia no 

cenário brasileiro, onde o sexo feminino é predominante (58% em detrimento do 

masculino, que é de 41%.) (MARINHO et al., 2016). 

 

Gráfico 3 - Sexo das crianças com SCZv no município de Petrolina – PE entre os anos de 
2016 e 2017 
 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Entre as mães com crianças acometidas pela SCZv, o rendimento de até 1,6 

salário mínimo constituiu maior percentual (77,78%). As mães sem rendimento ou com 

mais de 1,9 salário mínimo apresentam idêntico percentual (11,1%), conforme a 
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Gráfico 4. Acresce a isso, a média encontrada de 3,8 pessoas residentes no domicílio 

dessas mães.  

 

Gráfico 4 - Rendimento das mães com crianças acometidas pela SCZv no município de 
Petrolina – PE entre os anos de 2016 e 2017 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Esse cenário demonstra que a condição sociofinanceira encontra-se fragilizada 

entre as famílias de crianças com SCZv em Petrolina. Semelhantemente, em estudo 

realizado no Brasil, constatou-se que a situação das famílias dessas crianças com 

microcefalia era de condições socioeconômicas desfavoráveis (MARINHO et al., 

2016). 

A Lei 13.301, de 27 de junho de 2016, prevê a concessão do Benefício de 

Prestação Continuada (BCP), considerando a renda per capita das famílias de 

crianças com microcefalia, beneficiando aquelas que possuem renda menor que um 

quarto do salário por pessoa, por período de até três anos, a saber: 

 
Art. 18.  Fará jus ao benefício de prestação continuada temporário [...] na 
condição de pessoa com deficiência, a criança vítima de microcefalia em 
decorrência de sequelas neurológicas decorrentes de doenças transmitidas 
pelo Aedes aegypti (BRASIL, 2016a, p.3). 

 

Apesar de ser uma garantia prevista em Lei, a maioria das crianças com SCZv 

não havia sido contemplada com o benefício assistêncial até o momento da entrevista. 

Fato presente, também, entre mães paraibanas de crianças com SCZv, em que 

nenhuma delas recebiam, até aquele momento, o auxílio BCP, embora em condições 

financeiras desfavoráveis (DINIZ, 2016). 
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 Um outro dado a se observar é a situação de moradia, conforme é demonstrado 

na Gráfico 5. As informações coletadas foram diversificadas, sendo que uma maioria 

das mães moravam em casas cedidas (44,45%).  

Gráfico 5 - Situação de moradia das mães com crianças acometidas pela SCZ no município 
de Petrolina – PE entre os anos de 2016 e 2017 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

O resultado encontrado demonstra que a maioria das mães não possui 

residência própria (44,45% cedida e 22,22% alugada). Desta maneira, emerge a 

necessidade de acesso a habitação por essas mães, visto que as casas doadas, 

embora em menor percentual (11,11%), foram citadas durante a entrevista como 

relevantes, considerando a concessão de habitação, devido ao diagnóstico de 

microcefalia, através da Portaria Ministerial 321/2016, que facilita o acesso ao 

programa social Minha Casa Minha Vida para famílias que têm crianças com 

microcefalia por qualquer causa, dispensando a etapa de sorteio (BRASIL, 2016e). 

Algumas famílias entrevistadas ainda não tinham obtido essa concessão, porém 

estavam em busca desse benefício. 

Ainda na área social, as mães de crianças com SCZv adquiriram o direito à 

licença maternidade estendida, cento e oitenta dias (180 dias), conquistado através 

da aprovação de Lei Federal 13.301/2016 que garante esse direito à mãe trabalhadora 

de criança vítima de microcefalia, em decorrência de sequelas neurológicas 

transmitidas por doenças causadas pelo Aedes Aegypti, sob regime da Consolidação 

das Leis do Trabalho - CLT (BRASIL, 2016a).  

 Assim, o conhecimento das leis que regem as garantias para as crianças e 

famílias de pessoas com deficiência é de grande importância. Com essas 
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informações, as famílias podem usufruir de suas garantias e proporcionar melhorias 

no acompanhamento dos seus filhos.  

Entre as mães do estudo, 11,11% obtiveram a concessão da licença-

maternidade ampliada de seis para doze meses, baseada na Lei nº 2.850 de 27 de 

junho de 2016 do município de Petrolina, previsto para servidoras estatutárias de filho 

com deficiência.  

 

5.2 CATEGORIA: COMPROMETIMENTOS DAS CRIANÇAS SCZV 

ACOMPANHADAS NO PROGRAMA DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE 

 

Dentre as manifestações encontradas em crianças com SCZv, consta na 

literatura, além da microcefalia congênita, diversos sintomas: “incluindo desproporção 

craniofacial, espasticidade, convulsões, irritabilidade, disfunção do tronco encefálico, 

problemas de deglutição, contraturas de membros, anormalidades auditivas e 

oculares”, além de alterações no cérebro percebidas em exames de imagem (BRASIL, 

2017d). 

Durante o surto de microcefalia no segundo semestre de 2015, houve 

concordância entre a comunidade científica quanto à gravidade dos casos e a relação 

com a variação de tamanho do perímetro cefálico. Assim, determinou-se que crianças, 

cujos perímetros cefálicos possuíssem PC com medida de até menos dois (- 2 

desvios-padrão), fossem diagnosticadas com microcefalia; e crianças com PC 

apresentando resultados com menos três desvios (- 3 desvios-padrão), com 

microcefalia severa (BRASIL, 2017d).   

Os resultados da avaliação do PC após o nascimento das crianças foram 

classificados seguindo os padrões da Tabela Intergrowth/OMS, segundo sexo e idade 

gestacional (ANEXO A, B, C e D). Percebe-se que a população estudada é composta 

por crianças classificadas como microcefalia severa (QUADRO 8), ou seja, possuem 

tamanho de perímetro cefálico menor que três desvios-padrão, segundo a tabela 

Intergrowth/ OMS. Estes resultados assemelham-se aos da Secretaria Estadual de 

Saúde de Pernambuco (PERNAMBUCO, 2016), que registrou entre os casos 

notificados e confirmados associados à infecção pelo zika vírus, um maior número de 

microcefalia severa (53,3%) em relação aos casos de microcefalia (22,4%). 
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QUADRO 8 - Distribuição da população de crianças com SCZv de acordo com tamanho de 
perímetro cefalíco (PC) ao nascer e classificação de microcefalia segundo tabela Intergrowth 
/ OMS no município de Petrolina – PE entre os anos de 2016 e 2017 
 

 
Criança 

 
Sexo 

Idade Gestacional  
(ao nascer) 

PC ao 
Nascer 

 
Classificação 

CR001 Masculino 39 semanas 29,9 Microcefalia severa 

CR002 Masculino 41 semanas 29 Microcefalia severa 

CR003 Feminino 40 semanas 27 Microcefalia severa 

CR004 Masculino 38 semanas 29,5 Microcefalia severa 

CR005 Masculino 34 semanas 27 Microcefalia severa 

CR006 Masculino 35 semanas 29 Microcefalia severa 

CR007 Masculino 40 semanas 29 Microcefalia severa 

CR008 Feminino 38 semanas 29 Microcefalia severa 

CR009 Masculino 40 semanas 29 Microcefalia severa 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

 Dessa maneira, os resultados do estudo demonstram que todas as crianças 

acompanhadas possuem atraso nos marcos de desenvolvimento infantil. Na área 

motora, observa-se descrito no prontuário como: “não sustenta o pescoço”, “não 

senta”, “não abre a mão”; na resposta a estímulos sensoriais: “não imita sons”; e ao 

nível de comunicação, foi descrito como: “não fala nenhuma palavra”, presente na 

maioria dos prontuários das crianças, conforme descrito no Quadro 9. 

Durante o desenvolvimento infantil, espera-se no final do primeiro trimestre de 

vida um maior controle da cervical, quando a criança fica em posição prona e 

consegue erguer a cabeça, podendo realizar buscas no seu campo visual e observar 

em seu entorno (BRASIL, 2017d).  

Acresce que a média de idade das crianças, no momento da entrevista com a 

genitora, foi de nove meses, tendo o mínimo de 4, e máximo de 13 meses. Por isso, 

esperava-se, para essa faixa etária, atingir alguns dos marcos do desenvolvimento 

infantil. 

Assim, destaca-se nos achados da pesquisa uma maior predominância de 

crianças que não possuem ainda o controle da cervical (77,78%), mesmo 

encontrando-se com idade superior ao esperado para o alcance desse marco previsto 
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para os primeiros três meses de vida, conforme indicadores de desenvolvimento 

infantil (BRASIL, 2016d), ficando apenas 22,22% das crianças com registros da 

presença desse marco.  

O desenvolvimento motor evolui gradualmente entre as fases que o compõem, 

sendo pré-requisito o alcance de uma etapa para o desenvolvimento da etapa 

subsequente.  Assim, também está presente na população estudada o atraso dos 

marcos de desenvolvimento motor típico subsequentes ao controle da cervical, a 

saber: realizar rolamento e sentar sem apoio, previstos respectivamente para as 

idades do primeiro e terceiro trimestre de vida (BRASIL, 2016d).  

Entre as crianças do estudo, de acordo com avaliação do esperado para a 

idade, 100% não haviam alcançado esses marcos de desenvolvimento (QUADRO 9).  

 

QUADRO 9 -Marcos de desenvolvimento infantil, segundo informações do prontuário de 
acompanhamento de crianças com a SCZv no município de Petrolina – PE entre os anos de 
2016 e 2017 
 

Criança 
Idade 

cronológica 
criança 

Controle da 
cervical 

Marco do 
desenvolvimento 

Resposta a estímulos 
sensoriais 

CR002 13 meses 
Não sustenta 
o pescoço 

Senta com apoio, não 
fala 

Não imita sons 

CR003 12 meses 
Sustenta 
pouco a 
cabeça 

Senta com apoio 
 

Imita sons 

CR004 14 meses 
Não sustenta 
o pescoço 

Senta com apoio, não 
fala  

Não imita sons 

CR008 11 meses 
Não sustenta 
o pescoço 

Não senta, não fala, 
não abre as mãos 

Não imita sons, grita muito. 

CR007 10 meses 
Não sustenta 
o pescoço 
 

Não senta, não fala, 
não faz rolamento 

Não imita sons 

CR001 10 meses 
Sustenta o 
pescoço 
 

Senta com apoio, não 
fala, dificuldade para 
fletir os joelhos 

Não imita sons 

CR005 10 meses 
Não sustenta 
o pescoço 
 

Não senta, não fala, 
não senta 

Mão esquerda sem força 

CR009 
3 meses 

 

Sustenta o 
pescoço 
 

Não faz rolamento. 

Não visualiza objeto, 
resposta palpebral ao 
estímulo sonoro, não emite 
sons. 

CR009 
6 meses 

 

Não lateraliza 
a cabeça para 
mamar 
 

Não senta. 
 

Não lateraliza a cabeça com 
estímulos sonoros, não está 
com desenvolvimento 
sensório motor adequado 
para a idade. 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
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A avaliação do desenvolvimento motor típico é importante para que, a partir 

dessa avaliação, sejam realizadas intervenções nas áreas da prevenção, como no 

caso da estimulação precoce, e da reabilitação nas situações de “desenvolvimento 

motor atípico”, quando essa se faz necessária (HALPERN et al., 2002). Destaca-se 

que o diagnóstico e início das intervenções de forma precoce colaboram para seu 

melhor êxito, nos primeiros anos de vida, considerando que nesse período ocorre 

maior plasticidade cerebral (WILLRICH; AZEVEDO; FERNANDES; 2008). 

 Durante a avaliação da criança com SCZv, estão presentes algumas 

modificações decorrentes do dano neurológico como a hipertonia, percebida nos 

primeiros dias de vida através do exame neurológico, e a coleta de dados da criança. 

Na avaliação, a hipertonia é facilmente identificada durante a “tentativa de mobilização 

passiva dos membros, que ocorrerá com mais dificuldade e resistência” (BRASIL, 

2017d, p.34).  

Sendo a hipertonia um achado típico até o final do primeiro trimestre, tem-se 

que:  

Durante o período neonatal e até os 2-3 meses de vida, é comum um certo 
grau de hipertonia, com postura em flexão de membros superiores e 
semiextensão de membros inferiores. No entanto, algumas crianças 
acometidas pela síndrome congênita do vírus Zika podem apresentar uma 
acentuação de tal hipertonia, com um exagero das posturas citadas e até 
outras, como a extensão persistente de membros inferiores e mãos sempre 
fechadas (BRASIL, 2017d, p.34). 

 

A hipertonia está descrita na avaliação médica da criança 008, “não abre as 

mãos” (QUADRO 9), embora encontre-se na idade de onze meses, período em que 

não está previsto apresentar esse padrão de flexão. 

 Além disso, percebe-se a ausência do desenvolvimento da fala na maior parte 

dos registros (66,67%), sendo que nos demais não consta nos prontuários essa 

informação (33,33%). Com isso, demonstra-se defasagem no marco de 

desenvolvimento da linguagem na maioria das crianças também pela ausência do 

marco imitação de sons. A linguagem é desenvolvida a partir do nascimento, com 

emissão de sons inicialmente incompreensíveis (balbucios) até a expressão de 

palavras, a partir do sexto mês de vida (BRASIL, 2014). 

Dentre as deficiências, a auditiva é mais comumente encontrada em recém-

nascidos, em especial naqueles acometidos por doenças infecciosas congênitas 

(BRASIL, 2016d). Com isso, a detecção precoce de problemas auditivos permite 
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intervenções mais exitosas, possibilitando melhores chances de potencializar a 

aquisição da fala e da linguagem, favorecendo a sociabilidade da criança. 

As alterações no SNC, provocadas pelas infecções congênitas, incluindo a 

infecção pelo vírus zika, consistem em fator de risco de perda auditiva. Desse modo, 

a pesquisa direcionada à acuidade auditiva deve estar presente nos exames de 

triagem neonatal, pois sabe-se que os reflexos auditivos estão presentes nos 

primeiros dias de vida do recém-nascido (BRASIL, 2016d).  

Portanto, crianças com microcefalia estão indicadas a realizar o teste de 

triagem auditiva neonatal por meio do exame Potencial Evocado Auditivo de Tronco 

Encefálico (Peate), apropriado para identificar perdas auditivas retrococleares, mais 

predominante nos casos de microcefalia. Estas perdas não são identificáveis através 

do exame de triagem auditiva, comumente realizado nos neonatos de exame de 

Emissões Otoacústicas Evocadas - EOAE (BRASIL, 2017d). As crianças do estudo 

realizaram apenas a triagem auditiva neonatal (EOAE), apresentando resultados 

favoráveis. 

Em relação a acuidade visual, foi observado que houve um registro, CR009, 

onde foi descrito “não observa objeto” (QUADRO 9), mesmo se encontrando na idade 

de seis meses, sendo que esse marco do desenvolvimento está presente a partir do 

primeiro mês de vida (BRASIL, 2014).  

Assim também, detectou-se diversos problemas na visão de crianças com 

microcefalia associadas ao vírus zika, de acordo com estudo realizado em 

Pernambuco na Fundação Altino Ventura. Dentre estes, “ [...] alterações da função 

visual, qualitativa e quantitativa; estrabismo de causa neurológica; problemas de retina 

(epitélio pigmentar); e atrofia parcial ou total do nervo óptico” (BRASIL, 2016d, p. 31). 

Sendo observada a correlação entre a gravidade da lesão e o período de ocorrência 

da infecção, com maiores repercussões no primeiro e segundo mês de gestação. 

  

 

5.3 CATEGORIA: PERCEPÇÕES E PREOCUPAÇÕES SOBRE A CRIANÇA ANTES 

E APÓS O DIAGNÓSTICO 

 

Dentre os discursos está presente a concepção sobre o bebê imaginário, 

recepção de bebê real para pais, familiares e comunidade. Bem como as percepções 
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dos familiares sobre o momento do diagnóstico, além de apresentar as preocupações 

sobre a crianças com SCZv em relação aos aspectos do desenvolvimento infantil.  

Conforme os segmentos dos discursos, foi categorizado em quatro sub-

categorias: imaginário sobre o filho antes e após o diagnóstico; recepção da criança 

entre familiares e comunidade; notícia do diagnóstico SCZv e preocupações sobre a 

criança. 

 

5.3.1 Sub-Categoria: imaginário sobre a criança antes e após o diagnóstico  

 

Nos discursos, os entrevistados abordam sobre a imagem da criança antes e 

após o diagnóstico, bem como a recepção pela família e pela comunidade (QUADRO 

10 e 11). 

Observa-se, nos discursos dos entrevistados (QUADRO 10 e 11), a ruptura do 

bebê presente no imaginário em contraponto com o bebê real, corroborando com a 

citação de Flamenghi e Messa (2007), que aborda sobre o nascimento da criança com 

deficiência, com relato sobre esse bebê que nasceu primeiro no imaginário dos pais, 

geralmente num ideal de perfeição.  

 

QUADRO 10 - Segmento do discurso abordando sobre a sub - categoria: imaginário sobre a 
criança antes e após o diagnóstico entre pais e familiares de crianças com a SCZv no 
município de Petrolina – PE entre os anos de 2016 e 2017 
 

Participante da 
entrevista 

Extratos do discurso 

Mãe CR002 
Eu ... pedi a Deus que meu filho fosse normal, mas algo me dizia que meu filho 
vinha com problema.  Então assim, eu já esperava que ele viesse com algum  
tipo de deficiência, não sabia qual né, mas [...] 

Mãe CR001 

[...] ele ia nascer bem, sadávio [saudável] e quando ele tivesse com seis meses 
eu já ia trabalhar, só que a gente faz um plano e Deus faz outro né, eu fiz um 
plano totalmente diferente do que Deus fez, Deus mudou minha vida 
completamente da água pro vinho. 

Familiar CR006 Um menino normal, igual aos outros filhos, normal. 

Mãe CR003 

 [...] eu nem sabia...nem esperava né...que eu tava grávida... Aí eu ficava 
pedindo pra ser uma menina. Porque eu tinha três menino... Aí fiz a primera 
ultrassonografia, não deu pra ver, fiz a segunda não vi..., na terceira foi que fui 
ver que era uma menina, né. Aí pronto aí eu fiquei sonhando, né...(suspiro). 
Como é que ela ia ser...Ai, é uma menina... Fiquei contente que ia ser uma 
menina! 
[...] Eu não me conformava, porque os pessoal dizia que ia nascer assim, assim, 
assim... esses bebês assim... Oxe! Nasce aleijado!  Tem uns que nasce sem 
perna! Sem braço! Tem uns que nascem...diziam que a criança nascia toda 
deformada, toda com defeito né. E eu ficava naquela...Jesus! Como eu vou criar 
uma criança como aquela, os outro filho tudo perfeito, tudo sadio, como é que 
vai ser quando essa menina nascer...como é que eu vou fazer pra criar ela... eu 
que não sei como é criar uma criança especial... 
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QUADRO 10 -Segmento do discurso abordando sobre a sub - categoria: imaginário sobre a 
criança antes e após o diagnóstico entre pais e familiares de crianças com a SCZv no 
município de Petrolina – PE entre os anos de 2016 e 2017 (Continuação) 
 

Participante da 
entrevista 

Extratos do discurso 

Mãe CR004 
Como toda mãe né, normal, a gente acha perfeito, tudo normal, até mesmo 
porque as primeiras ultrassons não deu nada. Fiz a morfológica, não deu nada. 
Aí a gente já sonha né, já imagina... já imagina tudo normal 

Mãe CR009 
Eu imaginava que ele ia nascer normal, que eu não sabia que ele tinha 
microcefalia... só vim saber dois dias antes que ele nasceu. Da ultrassom de 
oito meses 

Familiar CR002 
Rapaz, é assim, feliz né, bem feliz mesmo com... com a... com a notícia... e 
aguardando ansioso né, pra, pra vê-lo né.   

Mãe CR006 
Tinha muito com medo, mas não imaginava que ele ia nascer assim [...] medo 
dele nascesse com alguma doença [...] e eu não conseguisse cuidar dele.  

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
 

Assim, a vinculação pais-familiares/criança, decorre de um processo de 

resignificação onde estão envolvidos a afetividade e as expectativas sobre o novo 

membro da família.  

Flamenghi e Messa (2007) realizam, ainda, observações sobre as 

preocupações de genitoras e familiares quanto à saúde do concepto e o receio 

frequente da presença de uma doença, ou até mesmo da deficiência, como um 

“fantasma” que rodeia o imaginário dessas famílias. Destaca-se que, no imaginário 

dos pais, existem, também, expectativas negativas, como a imperfeição do bebê e a 

deficiência, que provocam sentimentos de insegurança e ansiedade na mãe, 

externados, em algumas gestantes, até mesmo através de sonhos, o que demanda 

procura por informações que acalentem suas preocupações, seja na busca por 

assistência médica, familiar, ou com pessoas que vivenciaram esta experiência. 

Este receio entre gestantes é observado no discurso da mãe da CR002 

(QUADRO 10), com a suposição, ainda na gestação, de que o filho teria alguma 

deficiência, situação que viera a confirmar no momento do nascimento.  

Em algumas situações, como descrita no discurso da mãe da CR003 

(QUADRO 10), a busca por pessoas mais experientes na comunidade ocasionou 

maior sentimento de impotência e desespero. Com isso, acrescenta ao imaginário da 

família, aos sentimentos e receios da vinda de um bebê com deficiência, também o 

imaginário da comunidade acerca de uma criança com deficiência. 

Observa-se a interação da mãe com a imagem do bebê real, no momento do 

nascimento, ocorrendo ruptura de forma mais positiva, com o auxílio de profissionais 
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que promovem esse encontro e contribuem na formação de vínculos e afetividade 

(QUADRO 11). 

 

QUADRO 11 - Segmento do discurso abordando sobre a sub - categoria: percepções sobre 
a criança após o nascimento entre mães de crianças com a SCZv no município de Petrolina 
– PE entre os anos de 2016 e 2017 
 

Participante da 
entrevista 

Extratos do discurso 

Mãe CR003 

Aí, quando ela nasceu...que, quando o doutor tirou ela de dentro de mim, 
né...aí disse: mãe seu bebê tem a microcefalia mesmo, mas olha para sua 
bebê como ela é linda! Ela é linda, mãe! Só por causa da cabecinha dela que 
nasceu mais pequenininha um pouquinho. Oxe! Ela é linda. Olhe aqui pra ela. 
Aí quando eu olhei pra ela...ele disse: mãe beije ela! Dê um beijo nela! Eles 
ficaram tudo contente comigo...com ela, aí, pronto... eu beijei ela, aí depois 
que deram um banho nela, que vestiram a roupinha nela, que trouxeram ela 
pra mim... Eu disse: oxe! minha filha? Ela é perfeita! Só porque ela tem a 
cabecinha menor? Aí eu olhei logo pras pernas, pros braços!(risos) Ela é 
perfeita! Aqui, Jesus vai me ajudar a criar ela. Oxe! Se toda dificuldade fosse 
isso aqui? Ôhhh! Pra mim não tem dificuldade nenhuma. Pra mim ela é igual 
os outro. 

Mãe CR008 

Eu não sabia o que era. Disseram... quando disseram... que pegaram... 
quando eu tive ela, não me amostraram. Aí, disseram, ela tem microcefalia, aí 
eu fiquei... fiquei lá calada e sem saber o que é. Aí, eu me perguntei, será se 
ela é doente? Será se ela vai ter alguma coisa assim..., porque a pessoa 
pensa meio mundo de coisa né. Só que depois que me levaram pra lá, que a 
médica chegou, conversando comigo, me explicando, eu me acalmei e 
quando eu cheguei, ave maria, foi um amor só. Não queria se soltar a ela. 
Quando levava ela pra fazer exame: eu, não. Tem que me levar junto, não vai 
tirar ela de perto de mim não. Agora que ela é assim doentinha, é que eu vou 
ter mais cuidado ainda. 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
 

 Percebe-se no trecho do discurso da mãe da CR003 (QUADRO 11) a falta de 

informações sobre as possíveis alterações que o sinal da microcefalia aponta. 

Afirmando que o filho é perfeito, indicando concepção equivocada sobre a deficiência, 

com redução aos aspectos físicos (ausência dos membros do corpo). Segundo Diniz 

(2016), as mães referem sobre o filho de forma recorrente o termo “só tem a cabeça 

pequena”, compreendendo que o filho é normal, não percebendo, inicialmente, a 

microcefalia como sinal de possíveis alterações neurológicas. 

Semelhante modo, observa-se a ausência de informações sobre o quadro da 

criança no trecho do discurso da mãe CR008 no momento do nascimento (QUADRO 

11), sobre o momento inicial do recebimento do diagnóstico. Percebe-se também a 

relação entre o bebê imaginário, após a notícia, e os sentimentos de dúvida e 

apreensão da mãe que, posteriormente, após esclarecimentos e informações, 

consegue ter receptividade afetuosa com o bebê real.  
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Dessa forma, com a vinda da criança com deficiência, a família irá se 

reestruturar diante da nova situação, influenciando e sendo influenciada por esse novo 

ser. Neste processo terá influência, a atitude dos pais com a criança e os suportes 

sociais que receberem (FLAMENGHI; MESSA, 2007). 

 

5.3.2 Sub-Categoria: recepção da criança entre familiares e comunidade 

 

Observa-se entre pessoas da família as transformações provocadas pela vinda 

de uma criança com deficiência, conforme trechos transcritos do Quadro 12. 

 

QUADRO 12 - Segmentos do discurso das mães e familiares sobre a categoria: recepção da 
criança com a SCZv entre familiares no município de Petrolina – PE entre os anos de 2016 e 
2017 
 

Participante da 
Entrevista 

Extratos do discurso 

Mãe CR002 

[...] surpresa, assim né, porquê ... a família nunca espera ter um...Um ... uma 
criança deficiente né, eles não esperam [...] mas o acolhimento é com muito 
amor e carinho.  

Familiar CR002 
[...] Recebe muito bem, oxe é uma alegria danada, é alegria demais (risos), 
muito bom. 

Mãe CR009 

Recebeu de forma totalmente assustadora, como se fosse assim uma coisa 
terrível que tivesse acontecido, sabe. Ficaram muito preocupados, todo mundo, 
todo mundo... e de minha família, ...receberam de uma forma muito negativa. 
[...]quando viram (Nome do filho) disseram: “eita, mas ele é bonito”, ele nem 
(risos)... ficaram foi feliz quando viram [nome do filho] porque imaginavam assim 
sabe, um bebê totalmente deformado [...] 

Mãe CR007 
Com muito amor. Muito mesmo. Até hoje. Ele é, vamos dizer, o anjo da família 
que veio pra alegrar a vida de todo mundo. 

Familiar CR002 

[...] Recebe muito bem, oxe é uma alegria danada, é alegria demais (risos),,, 
muito bom. 

Familiar CR006 

Não, muitos não... achou coisa... acharam coisa diferente, não quiseram aceitar, 
mas eu mesmo como pai, achei tranquilo, até hoje aceito ele e tenho mais 
cuidado nele de que nos outros.  

Mãe CR001 

[..] é, do jeito que vier a gente recebe, que a gente tem que amar do mesmo 
jeito, abraçou a causa né, ele é tratado como outro... qualquer outra criança, 
todo mundo gosta dele, brinca  com ele, ele é amado do mesmo jeito. 

Mãe CR005 

Foi recebido bem. Porque assim, quando a gente descobriu, a forma que o 
médico falou (antes do nascimento), todo mundo ficou em pânico, mas depois 
que viu que não era isso tudo, foi bem recebido. Não teve diferença dele pros 
outros não. Foi tratado do mesmo jeito. 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
 

Percebe-se que nos discursos predominam sentimentos de surpresa e 

frustração com a notícia do diagnóstico, a família também vive a experiência de 
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ruptura entre o bebê presente no imaginário com o bebê real, em um modelo de 

perfeição. Posteriormente, com o nascimento da criança, percebe-se a formação de 

vínculos fraternos, demonstrado nos discursos pelo acolhimento satisfatório da 

criança com SCZv (QUADRO 12). 

Acresce que a mudança pode ser vista, também, como um condutor, que 

potencializa a transformação, pois viabiliza nos indivíduos e na coletividade o 

despertar para novas perspectivas, aplicáveis no cotidiano que promovam a 

“resiliência” dos envolvidos. Com isso, podem contribuir para mudança coletiva “[...] a 

partir da implementação de redes de apoio, pois a literatura vem apontando que estas 

possibilitam expressões de resiliência e promovem a construção conjunta de soluções 

e empoderamento de grupos sociais [...]” (JULIANO; YUNES, 2014).  

Diante disso, é promovido na família a oportunidade de obter novos 

conhecimentos sobre a deficiência, podendo provocar transformações nos conceitos 

pré-estabelecidos. Assim também, observa-se um movimento de empoderamento das 

famílias de crianças com SCZv em busca de respeito e de seus direitos perante a 

sociedade. 

Na comunidade, percebe-se que a presença de uma criança com deficiência 

provoca indagações e comportamentos diversos, desde postura empática até postura 

insensível e preconceituosa. As crianças com SCZv despertam a atenção de curiosos, 

especialmente devido à grande divulgação nas mídias sobre o surto. Essas posturas 

são identificadas nos discursos das famílias, conforme trechos transcritos a seguir 

(QUADRO 13). 

 
QUADRO 13 - Segmentos do discurso das mães e familiares sobre a sub- categoria: recepção 
da criança com a SCZv pela comunidade no município de Petrolina – PE entre os anos de 
2016 e 2017 
 

Participante da 
entrevista 

Extratos do discurso 

Mãe da CR002 

[...] Já chegam perguntando assim: ele é doente? [...] aí eu respondo meu filho 
não é doente, ele tem microcefalia, aí a pessoa já pergunta logo ele é 
aposentado? Que é uma coisa que me chateia bastante né, porquê... não tem 
dinheiro no mundo que compre a saúde de um filho [...] 

Mãe da CR005 

[...] Eles olham, se tão junto de outras pessoas, a gente percebe que eles olham 
pra gente e já viram pra outra pessoa e começa a conversar, como se eles 
fossem de outro mundo, como se fosse um bicho [...] Foi do mosquito? [...] 
porque você percebe quando a pergunta é com preconceito e quando não é 
[...]. 

Mãe da CR007 
[...] aí já ficam olhando assim com aquele olhar diferente. No posto de saúde lá 
mesmo, o povo já ficava olhando assim, meio diferente. Não pra mim né, só pra 
ele [...] 
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QUADRO 13 - Segmentos do discurso das mães e familiares sobre a sub- categoria: recepção 
da criança com a SCZv pela comunidade no município de Petrolina – PE entre os anos de 
2016 e 2017 (Continuação) 
 

Participante da 
entrevista 

Extratos do discurso 

Mãe da CR001 

Tem uns que... dá palavra de consolo né, dá força, coragem, essas coisa 
assim, já tem outras pessoas que fica, tipo olha assim como se fosse olhar de 
preconceito, entendeu? Como se fosse julgando “oxe, aquela criança ali é, 
tem microcefalia, a cabeça dele é pequena, o mosquito mordeu “num sei o 
quê”, essas coisas assim né [...] 

Mãe da CR008 

Sempre ficam olhando pra ela. Aquele olhar de pessoas com preconceito, 
pessoas curiosas que nem sabe direito o que é a microcefalia. Não sabe, pra 
eles é uma criança deficiente. Eles às vezes perguntam até assim pra mim: 
ele é deficiente? Porque... pessoas mal entendidas né, que só escutam por 
alto, que a microcefalia é isso, é aquilo, não vai ver certamente como é que é 
né. Aí eu escuto muito preconceito, perguntam se ela é doente, se ela é 
deficiente, o povo pergunta assim pra mim, se é deficiente [...] 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
 

Embora seja rejeitado pelo consenso da sociedade atual, que usa o termo 

“pessoa com deficiência”, observa-se no segmento do discurso da mãe CR008 o uso 

do termo “especial”, sendo que as famílias o utilizam como acalento à situação. 

Quando aparece, é citado de forma recorrente na expressão “filho especial” pelas 

mães e familiares, em contraponto ao termo “deficiente”, ao qual é atribuído como algo 

negativo. Segundo Diniz (2016), este termo torna as mães “especiais”, dá um tom de 

divindade, minimizando as dificuldades que essas famílias, principalmente as mães, 

enfrentam para dar melhor assistência à criança. 

O segmento do discurso da mãe CR005 aborda sobre a maternidade da criança 

“especial” como determinação de missão divina, e ainda relata aspectos individuais 

de sua infância e da ausência do apoio familiar como fatores que influenciam o 

sofrimento emocional. Com isso, demonstra-se sentimentos de desamparo social e 

sofrimento emocional: 

 

Às vezes eu fico... eu sei que é até pecado, às vezes eu fico questionando 
porque é que Deus me deu? Será que ele escolheu a mãe certa?, que às 
vezes eu não tenho paciência, fico em casa desesperada, choro, choro, 
choro... que eu mesmo, eu já pensei [...] é porque eu tenho um Deus na minha 
vida, mas... tem hora que eu olho assim... às vezes, a dor que eu sinto só 
para se eu me machucar. Dor emocional... de me sentir só. Eu praticamente 
não tenho família [...] Tenho trinta anos, nunca vi meu pai[...] eu nunca soube 
o  que é sair com as amigas, brincar [...]  Aí, eu nunca pensei na minha vida 
ter um filho especial. E eu ainda to aprendendo a lidar com isso, porque não 
é fácil. Tem dia que eu amanheço o dia, já amanheço o dia chorando, com 
aquela angústia [...]” Mãe CR005. 
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Observa-se, também, no trecho do discurso da mãe CR002, a abordagem 

sobre a ausência de apoio satisfatório da rede social no cuidado diário da criança: 

No momento de eu estar só, de eu tá fazendo o papel de mãe e de pai dele 
né, que o pai dele mesmo sendo pai mas tá distante, então se ele tivesse 
próximo pra mim seria melhor, porque às vezes pra mim comer, pra mim 
tomar banho eu só faço isso quando ele tá dormindo [...] Mãe CR001 

 
Em estudo realizado por Juliano e Yunes (2014), destaca a importância das 

interações sociais através da convivência e das trocas de experiências que ocorrem 

nas redes de apoio social. Além disso, o papel dessas redes é de grande relevância 

na superação de momentos difíceis da vida do ser humano, contribuindo na superação 

desses ou escolha de melhores estratégias de enfrentamento. Assim também, indica 

que na ausência de rede de apoio pode acontecer maior risco de aparecimento de 

sintomatologia psicopatológica. 

Os autores apontam também para a importância de rede social efetiva de apoio, 

com relacionamentos afetivos e acolhedores na vida da criança, contribuindo para o 

seu desenvolvimento com saúde. Assim, contribui para a formação do comportamento 

da criança frente a situações cotidianas, seja intrafamiliar ou extrafamiliar, 

influenciando nos relacionamentos sociais (JULIANO; YUNES, 2014).  

Diante desses aspectos, emerge a necessidade de ampliação das ações de 

apoio social às famílias, visto que existe sobrecarga de atividades para as famílias de 

crianças com deficiência, em especial a mãe, que é a principal cuidadora. 

 

 

5.3.3 Sub-Categoria: notícia do diagnóstico da SCZv 

 

O recebimento do diagnóstico de uma deficiência na criança consiste em um 

momento importante para a família, requerendo espaço adequado para o acolhimento 

e protegido de interrupções.  

Assim, destaca-se nos trechos do discurso a presença do cônjuge no 

recebimento do diagnóstico da SCZv como fator positivo para a mãe CR003, uma vez 

que tem com quem compartilhar esse momento. Como fator negativo, observa-se a 

ausência do cônjuge na concepção da mãe CR001 constituindo um aspecto que 

facilitaria o enfretamento da situação: 
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[...] me desesperei...chorei lá...chorei tanto lá dentro da sala daquele médico. 
Ainda bem que eu estava acompanhada de meu marido, né... Mãe CR003 
 
[...] porque quando a gente tem o apoio... um apoio da parte do pai ainda é 
mais fácil assim, mas quando a pessoa é sozinha aí é mais dificil. Mãe CR001 
 

Diante disso, recomenda-se que, no momento do diagnóstico, a mãe esteja 

presente, e outro membro da família com forte vínculo com a genitora, para receber o 

diagnóstico. Além disso, a equipe de profissionais também deve prever um espaço 

com ambiência satisfatória para acolher as famílias das crianças (BRASIL, 2013a).   

Assim, percebe-se na maioria dos discursos (QUADRO 14) a presença de 

sentimentos de surpresa e desesperança.  Semelhantemente, estudo realizado por 

Franco e Apolônio (2009) sobre famílias de crianças com deficiência, observou sobre 

o momento do diagnóstico como momento crucial na vida das famílias, onde 

permeiam sensações de insegurança e desespero.  

 

QUADRO 14 - Segmento do discurso abordando sobre sub-categoria: o momento do 
recebimento do diagnóstico da SCZv na percepção das mães e dos familiares no município 
de Petrolina – PE entre os anos de 2016 e 2017 
 

Participante da 
pesquisa 

Trecho do discurso 

Mãe CR003 

Aí com oito meses foi que eu fui fazer outra ultrassonografia, aí o médico disse: 
mãe... a gente tá com uma suspeita aqui...mas...a gente não pode nem dizer 
nada...porque tá no começo a gente que...a gente que é médico não tamo 
sabeno de nada...sim! mas diga? Eu já fiquei nervosa, né. Sua bebê tá com a 
suspeita que vai ter a microcefalia. Isso era tudo no comecinho né... que era 
novidade pra todo mundo. Aí...aí também eu me desesperei, né...chorei 
lá...chorei tanto lá dentro da sala [...] só que eu me desesperava bastante, eu 
tentava ser forte, mas eu não conseguia...depois que eu soube, eu não comia, 
não dormia, eu vivia praticamente chorano, vinte e quatro horas [pausa]. Meu 
marido não queria mais ir trabalhar, pra não me deixar só em casa, minha mãe 
trabalhava, não queria mais ir trabalhar pra não me deixar só...com medo, né...eu 
já daquele jeito, chegano no mês de ganhar ela e desesperada... desse jeito.  

Mãe CR001 
 [...] Eu fiquei arrasada. Arrasada mesmo, porque assim, com uma mão na... um 
pé na frente outro atrás, sem saber o que eu fazer [...]  

Familiar CR006 
Não, pra mim foi tranquilo. Foi quando ele nasceu. Senti igual aos outros, um 
menino normal. De qualquer maneira é filho do cabra, vai fazer o quê? 

Mãe CR009 

Da ultrassom de oito meses [...] aí foi que eu descobri, que o médico viu que ele 
tinha microcefalia [...] dois dias depois, ele nasceu [...] No momento eu fiquei 
assim meia desnorteada né... é... procurando motivos, procurando porquês... 
meio irritada pela ultrassonografia não ter visto isso antes, não ter me avisado 
né, [...] mas depois que ele nasceu eu parei pra refletir, e vi que se era pra mim, 
depois diante de tantas mães que era pra ter, logo veio ser pra mim, é porque 
Deus confiava em mim que eu cuidasse dele. Então se Deus confia que eu cuide 
dele, então é pra mim mesmo cuidar dele direitinho, pra mim dar amor, porque a 
gente vê que... que... não é toda mãe que dá amor, até o menino sendo normal, 
imagine sendo deficiente, então graças a Deus, ele escolheu a mim [risos] que 
vai dar muito amor pra ele, tanto eu como minha família inteira.  

 
 



64 
 

QUADRO 14 - Segmento do discurso abordando sobre sub-categoria: o momento do 
recebimento do diagnóstico da SCZv na percepção das mães e dos familiares no município 
de Petrolina – PE entre os anos de 2016 e 2017 (Continuação) 
 

Participante da 
pesquisa 

Trecho do discurso 

Familiar CR004 

Eu estava muito nervoso, muito agitado... O médico tentando medir, tentando 
medir... Disse que a cabeça estava apresentando uma baixa, a gente tem que 
investigar, pode ser que eu não estou conseguindo tirar as medidas dele 
direitinho por ele [criança] está se mechendo muito [...]. Ele [médico] foi falando. 
Aí, foi me dando aquela crise de ansiedade, aí eu sai para beber água [...] 
Quando eu me acalmei que voltei pra sala, ele voltou a contar a história...olha 
aqui ele pode não fazer xixi, cocô. Fiquei ansioso, porque eu não sabia de nada 
[...] Aí foi um choque grande. Ele (médico) surpreendeu [...] e na hora que ele 
estava fazendo a ultrassonografia, [nome da criança] estava chupando o dedo 
(pausa). Ele [médico] ficou assim [...] ele coçava a cabeça [...] e ficava...o que é 
isso? O que foi? [...] 

Familiar CR002 

assim... a gente se desmancha né também [... ]em lágrimas né... Aí foi uma 
surpresa né,  ao nascer falaram que tinha um ... ele tinha um probleminha  na 
cabeça, a gente num...num sabia ainda que era a microcefalia em si, né. [...]Fez 
o pré-natal, tudo direitinho... nada foi constado... que poderia ocorrer um 
poblema neurológico. Depois a gente foi orientado que é que tinha acontecido 
né, provavelmente foi o mosquito [...] 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Entre os pais, está presente o sentimento de inaptidão para atender às 

demandas da nova situação da deficiência, sendo comum a busca por informações 

mais detalhadas sobre a clínica e a nova rotina que deverão implantar, em processo 

de aprendizagem com essa recente linha de conhecimentos, em uma aprendizagem 

contínua sobre o diagnóstico e o apoio necessário para o alcance do potencial máximo 

dessa criança (FLAMENGHI; MESSA, 2007). 

Além disso, a SCZv tem o acréscimo de que ainda tinham conhecimentos 

recentes, especialmente em relação ao prognóstico da criança. Na visão dos 

familiares, os profissionais de saúde estavam diante de algo inesperado, portanto não 

dispunham, naquele momento, de ferramentas que pudessem prever o que seria 

acometido nessas crianças.  A incerteza de informações científicas para os 

profissionais de saúde sobre a evolução da SCZv está presente em vários discursos 

dos entrevistados, a exemplo: 

[...] aí o médico disse: mãe... a gente tá com uma suspeita aqui...mas...a 
gente não pode nem dizer nada...porque tá no começo a gente que...a gente 
que é médico não tamo sabeno de nada...[...] Sua bebê tá com a suspeita 
que vai ter a microcefalia. Isso era tudo no comecinho né... que era novidade 
pra todo mundo.[...] Mãe CR003 
 
[...] as respostas que eu tenho é as mesmas: “a gente não sabe direito, a 
gente ainda tá descobrindo também, junto com vocês...” Porque na realidade, 
é uma coisa que praticamente ninguém sabe direito né, ainda tão estudando 
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as causas, mas é o tempo, porque o fato assim pegou todo mundo de 
surpresa. Mãe CR005 
 
[...] a última ultrassom, eu tava com oito meses, foi assim um choque né, 
ninguém  esperava. Fez todas as ultrassons primeiras e deu tudo normal e, 
de repente, aí eu fiquei... assim, o médico chegou pra mim e falou [...]  Mãe..., 
ele nem explicou direito o que era realmente que ele ia ter, porque era assim, 
quando (nome da criança) nasceu foi mesmo quando surgiu o surto né, 
quando saiu na televisão, tudo, que ele ia ter que ser avaliado, que tava 
nascendo muitas crianças com microcefalia... aí o médico falou pra mim: Mãe, 
seu filho, as medidas da cabeça dele não está batendo com...com a do 
equipamento... É..., acho que ele ficou também sem entender porque foi o 
mesmo médico que fez a ultrassom morfológica. Foi [nome do médico], que 
é especialista né... Ele disse [médico ultrassonografista]: ainda não sei, 
quando ele nascer é que a gente vai ver, vai analisar o que é que ele vai ter... 
pode ser que ele não vá fazer xixi, não vá fazer cocô..., aí eu me desesperei 
e disse pronto, meu filho não vai ter vida. Se nascer, vai morrer logo, aí tudo... 
na vida da gente [choro]... Mãe criança 004 
 

 

Na concepção de pais de crianças com deficiência, um ponto preocupante 

refere-se à maneira como os profissionais de saúde relatam a deficiência da criança 

aos pais. Assim, percebem como uma postura de descuido e insensibilidade por parte 

de alguns desses profissionais no momento da notícia sobre o diagnóstico 

(MARCHESE, 2002 apud FIAMENGHI; MESSA, 2007, p. 243).  Observa-se nos 

discursos do familiar CR004 concepção semelhante: 

[...] mais o sofrimento mais mesmo foi lá no hospital [...] pra mim foi no hospital 
[...] eu mesmo se eu fosse um profissional da saúde eu não dava uma notícia 
daquela do jeito que eles deram a ela não. Foi tirano o menino de dentro dela 
e dizeno assim na cara, assim na hora...você tá tendo menino naquela hora, 
você tá ali com a pressão alta e você dá uma notícia daquela... num é? [...] 
Eu acho que como um profissional, eu acho que ele teria que esperar, teria 
que deixar tudo acalmar... [pausa] pra depois sentar e conversar com o 
paciente. E não aquilo que eles fizeram... [...] uma médica toda vez que 
entrava [para avaliar a esposa] ela dizia: ahh que seu filho não vai andar, não 
vai falar, seu filho não vai ouvir...isso não ia dizer assim pra uma mãe na lata, 
né. Ela entrava lá na sala, toda hora que entrava fazia questão de dizer, toda 
hora! Meu maior medo...eu aceitei numa boa meu filho, meu maior medo foi 
ela...entrar numa depressão e rejeitar ele...pelos profissionais da saúde não 
saber lidar com a situação, meu maior medo era esse. Ela me ligava de 
madrugada chorando, desesperada. – Venha pra cá! Venha pra cá! E 
eu...tinha o outro. Não podia...não tinha como entrar...Minha preocupação 
maior...meu filho estava bem, Graças a Deus. Tudo que os médicos diziam 
lá dentro, ele fazia diferente. A minha preocupação era ela... Familiar CR004 

 

O que está em questão é a assistência humanizada prestada. Para tanto, é 

necessário que os profissionais de saúde, presentes no momento em que o 

diagnóstico é informado aos pais, possuam formação que promova a postura 

acolhedora e empática mais adequada diante de tais situações, como observado por 
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profissionais que, mesmo diante de situação inusitada, demonstraram cuidado com a 

mãe e familiar no momento do diagnóstico, a exemplo da mãe CR003: 

 
[...] ele [médico] ficou me dando força e sem dexar eu sair da sala, 
conversando comigo... não mãe, ...mas, mas tenha força. Aí eu disse é...seja 
o que Deus quiser [pausa] porque eu não vou tirar ela...eu já tô nos dias de 
ganhar...já tava de oito mês... praticamente  quase no mês de parir, né...aí, 
eu disse não, eu não vou tirar ela. E outra tem que ser do jeito que Deus 
quiser. Do jeito que nascer... 
 
 
 
 

5.3.4  Sub-Categoria: preocupações sobre a criança 

 

A preocupação relacionada ao alcance de marcos de desenvolvimento infantil, 

especialmente a escala de Denver, presente na caderneta da criança, conforme 

Quadro 15, está presente na maioria dos relatos dos familiares das crianças com 

SCZv. 

 

QUADRO 15 - Segmentos do discurso das mães e dos familiares sobre a categoria: 
preocupações sobre a criança com a SCZv no município de Petrolina – PE, entre os anos de 
2016 e 2017 
 

Participante 
da entrevista 

Extratos do discurso 

Mãe CR002 
Existe sim.  Muito, se meu filho vai falar, vai andar (pausa) como que vai ser o 
futuro né? Se vai a escola, né... 

Mãe CR007 

[...] Mas, por mim, só o que eu quero na minha vida, é que ele continue comigo 
até chegar o dia da gente né. [...] Então, pra mim, só isso que importa no momento. 
Se ele não andar, se ele não enxergar, se ele não falar... Pra mim, tudo bem. Só 
quero que ele fique comigo. 

Familiar CR006 
Não [...] não, ele vai ficar assim mesmo [...] Não tem nem o que se preocupar, não 
tem jeito mesmo. 

Mãe CR009 

Tem, eu me preocupo muito dele sentar, dele andar, principalmente, eu sei que 
ele possa não chegar a falar [...] mas pelo menos andar, eu queria sabe? Que ele 
aprendesse a andar [...] Aí vem essa preocução “Meu Deus, será que meu filho 
vai chegar a andar?” [...] essa questão da língua dele, dele tá botando muito a 
língua pra fora [...] 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
 

Observa-se nos discursos que a maioria das preocupações se situam, 

especialmente, nos aspectos relacionados à saúde da criança e sobre possível grau 

de dependência. 

Corroborando com esse achado, encontra-se estudo realizado com crianças 

com deficiência mental que aborda sobre as expectativas maternas, em que estas se 

relacionam mais fortemente com a evolução da criança em detrimento de outros 

fatores (DESSEN, 2001). 
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5.4 CATEGORIA: MUDANÇAS DA VIDA DIÁRIA DE FAMILIARES COM CRIANÇA 

COM A SCZv 

 

A quarta categoria tenta elucidar os aspectos contidos no cotidiano das famílias 

de crianças com SCZv, elencando as atividades diárias e o maior dispêndio financeiro 

em relação à criança.  

De acordo com os discursos, levantaram-se três aspectos que foram 

agrupados em sub-categorias e discutidos a seguir: Atividade da Vida Diária (AVD), 

impactos financeiros e no trabalho e mudanças na relação conjugal.  

 

5.4.1 Sub-categoria: Atividade da Vida Diária (AVD) 

 

Descreve-se sobre aspectos da AVD relacionadas ao tempo, fatores que 

facilitam e que dificultam a realização dos cuidados à criança com SCZv. 

Destaca-se no Quadro 16 o lapso temporal de AVD dedicadas às crianças com 
SCZv. 
 
QUADRO 16 - Segmentos do discurso das mães e dos familiares sobre a sub-categoria: 
tempo que dedica aos cuidados diários à criança com a SCZv no município de Petrolina – PE, 
entre os anos de 2016 e 2017 

 
Participante da 

entrevista 
Extratos do discurso 

Familiar CR002 
[...]assim, é que [nome] fica muito no colo, colo da gente, a gente não pode 
deixar ele só [...] aí todo momento tem que tá no colo[...] 

Mãe CR001 [...] que pra colocar ele pra dormir, que às vezes demora. 

Familiar CR006 É... a mãe que só vive com ele no braço [...] 

Mãe CR003 
Perco mais tempo olhano ela...com ela...porque eu tenho todo cuidado, né... 
[...] paro tudo que tô fazeno...encosto lá...depois eu faço isso aí...agora é 
cuida dela [...] 

Mãe CR005 

[...] o cuidado que eu tenho mais é quando ele fica mais em braço, porque ele 
não gosta, quando bota ele deitado fica uma horinha só, aí não quer ficar 
mais [...] porque eu tenho que ter mais tempo pra ele[...] Porque pela manhã, 
às vezes, nem café direito... porque ele não fica com ninguém, é só comigo.  

Mãe CR006 
[...] fico mais com ele no braço[...] o outro [primogênito] era mais na cama, aí 
esse aqui é mais no braço. 

Familiar CR008 [...] pra colocar ela pra dormir, ela demora muito para dormir [...] 

Mãe CR007 
Passei [ontem] o dia todinho com ele no braço, que ele não quis dormir de 
jeito nenhum [...]. Porque se botar ele na cama, ele fica chorando.[...] muito 
tempo viu [...] 

Mãe CR009 
[...] Ele era muito irritadiço, ele era, chorava muito...eu ficava vinte e quatro 
horas com ele no braço, até de madrugada, nem dormia [...] 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
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Predominam nos trechos do discurso relatos quanto à permanência dessa 

criança no colo, como observa-se no segmento da mãe CR007 e mãe CR009. 

Essa atitude de consolar a criança no colo foi descrita por todas as mães nos 

momentos de maior irritabilidade que provoca choro persistente nas crianças, 

especialmente encontrada nos primeiros meses de vida. Está descrito na literatura a 

irritabilidade como uma característica habitualmente identificada entre as crianças 

com SCZv (BRASIL, 2017c).  

Dessa forma, está presente nos discursos a maior dependência da criança à 

mãe, ocasionando sobrecarga no desenvolvimento das AVD. Corroborando com 

estudo de Dessen (2001), com familiares de crianças com deficiência mental, a autora 

discorre sobre essa maior demanda para a mãe de crianças com deficiência, 

sobretudo, nos cuidados cotidianos.  Assim também, em outro estudo realizado por 

Silva e Dessen (2014), existiam poucas descrições entre crianças com deficiência 

intelectual e mães de crianças com deficiência física quanto à participação paterna 

“na divisão de tarefas domésticas/cuidado dos filhos”. 

Entre os fatores que facilitam no cuidado às crianças, estão presentes nos 

discursos a espiritualidade materna e a presença de rede social de apoio, como pode 

observar nos segmentos dos discursos: 

[...] acho que é Deus (risos) [...] Eu adiciono muitas mães que têm microcefalia 
no facebook e, eu vejo a evolução dos outros meninos e eu fico 
impressionada, eu fico toda encantada[...] Mas minha família me ajuda [...] 
Mãe CR009 
 
Minha mãe, me ajuda muito (risos). Ajuda, minha mãe ajuda demais. Mãe 
CR008 

 
A rede de apoio social é destacada em trechos de discursos de mães de 

crianças com SCZv. É essencial ressaltar a importância dessa rede como fator de 

proteção que influencia no cuidado ao filho com SCZv. Isso contribui no momento de 

enfrentamento de situações de crise, pois as informações sobre a deficiência e a 

presença efetiva de membros da família auxiliam na execução das AVD com as 

crianças. Segundo Juliano e Yunes (2014), descreve que nessas circunstâncias: 

[...] não é apenas a família que deve ser levada em conta, pois os recursos 
dos diferentes contextos associados ao sistema familiar é que poderão 
compor "forças ou fraquezas" que afetarão a adaptação do indivíduo, 
podendo aumentar ou diminuir o impacto de fatores de risco. 
É possível identificar famílias e comunidades que desenvolvem condições de 
proteção eficazes para superar as adversidades. Para tanto, é preciso uma 
mudança paradigmática e os estudos acerca destas situações devem focar 
as possibilidades dos indivíduos e grupos para a superação das experiências 
traumáticas e notabilizar o seu potencial de saúde, ao invés de focar apenas 
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nas suas impossibilidades e nos aspectos negativos, como doenças, 
sintomas, carências. (JULIANO; YUNES, 2014) 
 

O déficit motor e a diminuição da autonomia foram citados pelos entrevistados 

como aspectos que mais dificultam no cuidado às crianças com SCZv, descritos a 

seguir: 

 

QUADRO 17 -  Segmentos do discurso das mães e dos familiares sobre dificuldades no 
desenvolvimento da AVD realizadas com a criança (SCZv) no município de Petrolina – PE, 
entre os anos de 2016 e 2017 
 

Participante da 
entrevista 

Extratos do discurso 

Mãe CR002 
 Ele é... bem molinho também ainda, não fica sozinho, aí todo momento 
tem que tá no colo, sempre de olho nele né. 

Mãe CR009 

[...] fazendo uns exercício com ele não mão, esticando[...] porque tem 
esse negócio da tonicidade do braço né [...] tá no colo e pronto, e 
não,...eu vou ter é... tá mexendo com ele né.[..] às vezes ele mexe muito 
as pernas, sabe? Mexe assim, como se fosse uma forma descontrolada 
[...] quando ele tava dando os espasmos [...] 

Mãe CR007 

[...] Porque ele só fica quieto no meu braço. Se eu der ele a outra 
pessoa, ele fica... aí... se ele sentir minha falta, ele ver que eu não vou 
pegar ele, aí ele fica chorando, chorando, até eu pegar ele. Aí eu boto 
ele no braço e ele fica calado. O problema é esse. 

Mãe CR002 Ele não andar, (suspiro) não sentar... não falar ainda  (...) 

Mãe CR005 

Ele não sentar, isso dificulta muito. É tanto que eu tentei comprar uma 
cadeirinha pra estimular ele a sentar, não consegui ainda, porque tendo 
uma cadeirinha com objetos [brinquedos] ele fica até um pouquinho 
mais de tempo, mas a não ser, é mais em braço [...] Pra mim, a 
dificuldade que eu tenho é essa, porque ele não fica sentado, ele não 
brinca...aí só comigo. 

 
Familiar CR002 

[...] a gente não pode sair... de perto dele nem um segundo que ele 
ainda num senta entendeu? Num fica sozinho, aí a gente tem que tá 
com os olhos em cima dele vinte e quatro horas. 

Mãe CR001 
No momento de eu estar só, de eu tá fazendo o papel de mãe e de pai 
dele né[...] às vezes eu coloco ele no carrinho mas ele fica chorando, 
às vezes fica um pouquinho [...] 

Mãe CR008 

[...] eu tenho os transportes, pra fazer né. Que são três por semana pra 
vim fazer a fisio dela... e tá muito complicado, porque é difícil passar 
transporte, e quando passa vem muito lotado o ônibus, aí não tem 
como, porque não tem cadeira. Eu não posso ir em pé com ela né. Aí é 
difícil pra mim, por isso que tem vez que eu nem venho aqui. 

Familiar CR006 Eu acho que transporte ajudava muito né. 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
 

Nos discursos do Quadro 17, os familiares abordam, entre as dificuldades 

enfrentadas nos cuidados diários às crianças, os aspectos motores e a 

tonicidade/espasmos musculares das crianças com SCZv, além da questão do 

transporte para realizar a assistência à criança. 
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Como afirma Dessen (2001), cada família vai enfrentar adaptação a essa nova 

situação de acordo com as habilidades e características individuais. Assim também, 

Flamenghi e Messa (2007) citam, em estudo com familiares de crianças com 

“deficiência mental”, que diversos fatores estão implicados na adaptação dos 

membros da família e em “maior resiliência”. Alguns destes, são o tamanho da família 

e o melhor rendimento financeiro. 

Percebe-se, assim, no discurso da mãe CR001, o uso das habilidades 

disponíveis para contornar a situação de cuidar sozinha da criança com deficiência. 

Aspectos relacionados ao déficit da autonomia da criança aparecem nos discursos do 

familiar CR002 e da mãe CR005, que abordam sobre a dependência da criança e 

sobrecarga de atividades para a mãe, em consequência do maior tempo exigido em 

que a criança fica no colo.  

Em estudo realizado por Pereira e colaboradores (apud SILVA; DESSEN, 2014, 

p. 6), relata a diferença entre pais de crianças com síndrome de Down e de crianças 

com comportamento típico, demonstrando que o cuidado de crianças com deficiência 

intelectual dispensa mais esforço, ocasionando maior sobrecarga do que em pais com 

filhos de comportamento típico. Esta sobrecarga, experienciada entre os pais de 

crianças com deficiência mental, torna-se um fator de risco para o aparecimento do 

estresse. 

 Na pesquisa, a mãe da CR005 cita como dificuldade do cuidado diário à criança 

a situação de tosse e engasgo, que indica comprometimento do desenvolvimento 

motor da deglutição: 

[...] é mais em braço, porque às vezes ele também tosse, se engasga, aí eu 
fico com medo.... também eu tenho dificuldade às vezes que eu sinto também 
pra ele comer. Às vezes ele não aceita tudo. Às vezes ele ta chorando, eu 
vejo que ele tá com fome. Aí dou mingau, não quer mingau. Dou uma fruta, 
não quer. Aí eu sei que com essa idade de nove meses já não sustenta tanto 
[leite materno], então pra mim a dificuldade é essa, de ele não se habituar a 
comer direitinho que nem os outros bebês [...] Mãe CR005  
 

Os problemas de deglutição são comuns em crianças com alterações 

neurológicas, citados por vários autores na atenção à saúde voltada para a 

alimentação (BRASIL, 2013). 

O aparecimento de problemas na musculatura orofacial, que ocasiona 

dificuldades na deglutição, é considerado frequente em crianças com 

comprometimento neurológico, entre as quais, as crianças com microcefalia. Assim, 

uma parcela das crianças com SCZv apresenta dificuldades de deglutição, com risco 
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de broncoaspiração e, consequentemente, maior predisposição à pneumonia, 

dificuldade em manter peso adequado para a idade, além de desnutrição e 

desidratação (BRASIL, 2016d; 2017d). 

 

5.4.2 Sub-Categoria: impactos financeiros e no trabalho associados a 

descoberta da SCZv 

 

Dentre as mudanças enfrentadas pelas famílias de crianças com SCZv, 

encontra-se o aumento nos gastos financeiros. Percebe-se nos discursos que, na 

maioria dos casos, esse incremento está relacionado com demandas para um melhor 

desenvolvimento da criança, como a aquisição de medicamentos e brinquedos, bem 

como moradia, transporte e alimentação. Além disso, houve influência nas atividades 

desenvolvidas no trabalho após diagnóstico da SCZv. 

 

QUADRO 18 - Segmentos do discurso das mães e dos familiares sobre aumento nos gastos 
da família associada a descoberta da SCZv nas crianças no município de Petrolina – PE, entre 
os anos de 2016 e 2017 
 

Participante 
da entrevista 

Extratos do discurso 

Mãe CR002 

[...] a questão do aluguel mesmo né, que antes eu morava no trabalho ou 
se não com meus pais né [...] por isso que eu acho em tudo, aumentou 
aluguel, questão... de comida, água, luz [...] tudo isso, é uma coisa que não 
existia né, na minha vida, agora tudo é novidade. 

Mãe CR007 

[...] transporte eu gasto... cem reais por mês. E olhe lá se às vezes ainda é 
mais, porque... agora vai ser mais, porque como tem fisioterapia [...] dois 
ônibus que eu tenho que pegar [...] não fiz ainda a carteirinha [carteira 
acesso livre transporte coletivo para pessoa com deficiência]. 

Mãe CR001 
Não, tá sendo o mesmo gasto de uma criança normal [...] só as coisas 
mesmo dele que tem que comprar [...]  

Mãe CR006 
Aumentou assim, gasto com remédio, gasto com passagem [...] de uma vez 
só, uns remédios que eles passaram para ele foi 40,00$, 20,00$ e um de 
9,00$ e eu não pude comprar o de 40 porque não tinha o dinheiro. 

Familiar CR002 

Aumentou, aumentou, aumentou assim o combustível né, tô gastando muito 
assim com combustível por quê [...] lembro que me surpreendi, eu fui fazer 
um cálculo aí, eu gastei quase quatrocentos reais de combustível durante 
um mês, e venho gastando isso eu acho, direto, porquê vários exame, 
vários  especialista que atende ele né, da rede pública...tem fisioterapia pra 
levar na UPA, dois dia na semana,  quarta e sexta, tem que trazer pra aqui 
toda segunda e quinta, tenho que marcar exames lá na policlínica [...]  

Familiar CR006 

Aumenta muito. Transporte, mudou bem, remédio pra ele... tudo, tudo. É 
mais...Transporte, medicamento... tudo, tudo, tudo gasta mais com ele. 
Rapaz, aí gasta uns quatrocentos... uns quatrocentos reais a mais. ...porque 
eu trabalho de diária por fora. Só o que nós ganha num dá não. Tem que 
se virar. 
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QUADRO 18 - Segmentos do discurso das mães e dos familiares sobre aumento nos gastos 
da família associada a descoberta da SCZv nas crianças no município de Petrolina – PE, entre 
os anos de 2016 e 2017 (Continuação) 
 

Participante 
da entrevista 

Extratos do discurso 

Mãe CR009 

Demais, aumenta, aumenta gasto com o leite dele que é caro, porque ele não 
amamentou né, pegou o peito,  aí devido a isso sempre teve que tá comprando 
leite caro, é quarenta reais uma lata pra ele, tá entendendo? ... aí tem o gasto com 
fralda com ele, aí já aumenta, porque todo bebê é custo, independente de ter 
deficiência ou não, mas, ele mais pelo leite, também tem os remédios que eu 
compro, né...O medicamento ah...no mês passado eu gastei cento e pouco no 
medicamento, aí dá uns quatrocentos e pouco. 

Familiar CR008 

Aumentou os gastos nos remédios dela, na alimentação...com ela gasta de 300,00 
a 400,00 reais só com ela [...]. Mundança de casa para diminuir os gastos com o 
aluguel, devido os gastos com a menina.  

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Os discursos abordam sobre os gastos financeiros em relação a presença da 

síndrome. Apenas uma mãe relatou não ter aumento devido a deficiência. Nos demais 

discursos, estão relatos de aumento nos gastos associado a SCZv. Destaca-se que 

houve mudança de moradia com impactos financeiros devido a presença da SCZv 

para reduzir gastos (Familiar CR008), e investimento em moradia devido as 

peculiaridades da deficiência com consequência saída do trabalho (Mãe CR002). 

Nesse sentido, o estudo realizado por Vernier e Cabral (2006), com famílias de 

crianças com necessidades especiais de saúde, corrobora com o achado de aumento 

de gastos financeiros, pois observou-se também que, na maioria das famílias, o 

custeio do transporte é realizado com recursos próprios durante a procura pela 

assistência às crianças, sendo considerado pelas famílias como de maior impacto no 

orçamento financeiro.   

Além disso, está presente no discurso das genitoras entrevistadas que residem 

em casas de aluguel, situações consideradas negativas que envolvem: saída do 

trabalho, mudança da situação de moradia e de município, devido busca de melhor 

assistência para a criança com SCZv: 

[...] a questão do aluguel mesmo né, que antes eu morava no trabalho ou se 
não com meus pais né [...] por isso que eu acho em tudo, aumentou aluguel, 
questão... de comida, água, luz [...] tudo isso, é uma coisa que não existia né, 
na minha vida, agora tudo é novidade. Mãe CR002 
 
[...] vir embora, porque eu morava na roça. [...] Aí eu tive que vir pra cá porque 
lá não tinha todos os tratamentos dela, e tive que trazer ela pra cá. Foi uma 
mudança e...muita. Tive que deixar o pai dela, que o pai dela não queria vim. 
Aí deixei ele lá, não quer vim, não quer cuidar de sua filha, mas eu quero, que 
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ela é minha, feito de mim,  você fica aí e eu vou. Eu não vou deixar de fazer... 
ela fazer o tratamento dela pra, mais na frente, ela ter alguma coisa, aprender 
alguma coisa, de eu ficar aqui na roça, trabalhando na roça, não tem como. 
Aí ele ficou e eu vim. Mãe CR008 
 

Também se percebe aspectos positivos em relação a área social com a 

concessão de moradia em Programas Sociais do Estado. Conforme observa-se no 

fragmento do trecho do discurso da mãe CR003: 

[...] porque através de [nome da criança], ganhei agora a casa, minha casa 
minha vida, ganhei por conta dela... Mãe CR003 
 

Embora, algumas famílias ainda não tenham obtido essa concessão, estão 

buscando alcançar esse benefício porque encontram-se em situação de moradia - 

casa alugada: 

Habitação, né. Porque seria também uma ajuda assim, se eu conseguisse a 
Minha Casa, Minha Vida, ter a minha própria casa, pra poder ter mais tempo 
pra ela. Porque eu não tenho tempo corrido, por que lá como é alugado, eu 
tenho que... se a dona disser eu quero a casa, tenho q ir correndo caçar outra 
casa né, aí eu to procurando bastante a secretaria. Mãe criança 008 
 

Observa-se nos trechos do discurso sobre o recebimento do benefício o 

impacto financeiro nas AVD: 

Conseguir o benefício dele né, ia ajudar bastante, serve pra comprar o 
remédio dele...só isso mesmo... melhora pra ele.”  Familiar CR009  
 
[...] tudo depende de dinheiro, eu queria um salário mais digno pra mim poder 
comprar brinquedos mais estimulativos [...] poder ter uma pessoa do meu 
lado também pra me ajudar...(empregada doméstica) [...] Mãe CR002 

 

As famílias consideram importantes algumas demandas relacionadas aos 

aspectos financeiros que poderiam contribuir para melhor desenvolvimento da criança 

como: a concessão do BCP para medicamentos e a aquisição de brinquedos que 

atuam na estimulação sensorial e motora das crianças. Especialmente nas famílias 

que não são beneficiárias de ajuda financeira do Estado, são citados fatores 

financeiros que dificultam o cotidiano dessas com suas crianças como relata familiar 

CR009, que tem que buscar incremento na renda para suprir as necessidades 

mínimas da criança. Desta forma, a ausência do apoio efetivo da rede social, seja por 

parte de instituições estatais ou da impossibilidade de apoio da rede familiar, 

apresentam-se como fatores que dificultam no cuidado diário à criança também 

presente no discurso da mãe CR002. 

O quadro abaixo apresenta os discursos com relação a mudança de rotina no 

trabalho dos entrevistados após diagnóstico da SCZv. 
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QUADRO 19 - Segmentos do discurso das mães e dos familiares sobre: mudanças no 
trabalho dos familiares após o diagnóstico da criança com SCZv no município de Petrolina – 
PE, entre os anos de 2016 e 2017  

 

Participante da 
entrevista 

Extratos do discurso 

Mãe CR002. 

[...] porquê tive que deixar de trabalhar... pra cuidar só do meu filho agora 
[...] Morava no meu trabalho aí quando eu engravidei eu imaginei de voltar 
pra minha cidade, na realidade eu sou de outra cidade, né?... Eu imaginei 
de morar com meus pais, porque eu tenho outro filho e queria ficar com os 
dois pertinho de mim, mas por conta da microcefalia não foi possível, tive 
que continuar... aqui [pausa] em Petrolina. Tive que deixar de trabalhar. 
Vivo exclusivamente pra meu filho. 

Familiar CR002 

Rapaz, muito, muito assim, procurando é... assim... a gente saiu muito pra 
médico, marcar exames... uma maratona de exame, de consulta, a gente 
tá todo voltado pra criança, eu e ela [...] tô em todas as consulta eu marco 
também, levo a criança [...] eu comecei a atrasar assim no trabalho né, 
chegar atrasado, ficar falando sempre com os superiores que ia demorar 
mais um pouquinho devido um exame pra depois do horário marcado, que 
também tá presente. Aí fui até, assim, reclamado um pouquinho lá pela 
empresa, porque não poderia tá acontecendo eu chegar atrasado sempre 
que poderia até perder né, a oportunidade de emprego. E isso eu num 
quero e nem posso. 

Mãe CR001 
[...] pretendia trabalhar e fazer minha faculdade [...]  Mas aí [nome do filho] 
mudou minha vida completamente (risos). 

Familiar CR006 

[...] A gente tem mais atenção com ele né...eu perco muito dia [trabalho] pra 
vir com ele pro hospital, que muitas vezes ela não pode, aí eu... muitas 
vezes eu tenho que acompanhar ela. Perde o dia de serviço pra 
acompanhar ela. 

Familiar CR008 
[...] os dias que ela vem pra consulta eu não vou trabalhar...pra acompanhar 
ela, porque tem lá na UPA, aqui na AME, no posto... [...] para fazer as coisas 
de casa fica difícil, porque a gente fica mais cuidando dela. 

Mãe CR009 

[...] Parei de trabalhar, né, tá vinte e quatro horas com ele, é... sempre tendo 
que levar ele pra consulta, pra levar vacina, né, principalmente por causa 
das consultas longe, na UPA, isso era novo pra mim, porque eu não passei 
isso com [Nome da irmã] Aí isso foi novo pra mim, ter que tá passando por 
essa nova rotina [...] eu parei de trabalhar  né, eu to na licença, mas depois 
que acabar eu não sei.  

Familiar CR004 
 [...] Eu sinto assim que eu deixei mais de lado o trabalho, mas resto dos 
dias que me sobra, que eu estou lá dentro eu tento deixar tudo em dia, no 
dia seguinte está tudo adiantado [...] 

Mãe CR008 

[...] trabalhando na roça, não tem como. [...] parei de estudar, porque meu 
sonho era terminar o ensino completo né, e ser alguma coisa como 
advogada, enfermeira, na vida... só que não posso mais ser o que eu queria 
ser né. Agora tem que ser mãe e ser mãe dela mesmo, pra sempre [risos] 
e cuidar dela né. Que nem eu disse, que era... pra mim ser uma 
fisioterapeuta, uma enfermeira, vou ser só pra ela mesmo. 

Mãe CR007 
Aí... só isso mesmo, porque eu não posso mais sair igual eu saía antes [...] 
na escola, porque eu ia estudar normal esse ano, só que como ele chorava 
muito, tal [...] 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 
Os trechos dos discursos evidenciam maior demanda com a criança 

especialmente com assistência à saúde. Percebeu-se que é recorrente a interferência 

no trabalho, seja com atrasos, absenteísmo ou mesmo fazendo a opção de parar de 

trabalhar enquanto as crianças são pequenas, sendo este último comportamento 
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percebido entre as mães. Bem como, observa-se nas falas a descontinuidade dos 

estudos, mudança nos projetos futuros e menor dedicação as atividades domésticas 

devido a maior dependência da criança com SCZv.  

Estudos sobre famílias de crianças com síndrome de Down demonstram que 

os pais apresentam maior sobrecarga no desenvolvimento de atividades cotidianas 

do que as vivenciadas por genitores de crianças com comportamento típico (SILVA; 

DESSEN, 2014).  

 

5.4.3 Sub-categoria: mudança na relação com cônjuge após a descoberta da 

SCZv 

 

Observa-se na pesquisa que a presença de uma criança com deficiência não é 

fator determinante na crise conjugal, no entanto, características individuais do casal 

são ressaltadas com a vinda de uma criança, principalmente com SCZv e suas 

necessidades, fato percebido em discursos como fator conflitante.  

Considerando os relatos, compreendem-se duas situações: distanciamento 

conjugal e maior aproximação do casal.  

Nos discursos das mães CR001 e CR005, foram verificadas mudanças no 

comportamento paterno, que, embora na percepção da mãe não estavam 

relacionadas com a vinda de uma criança deficiente, posteriormente abordam sobre a 

expectativa frustrada de participação mais efetiva do pai da criança: 

 
A mesma coisa que era antes. Só que eu achava que ele ia tá [...] mais 
próximo e tá mais distante, entendeu? Agora eu num sei se é por causa que 
o menino nasceu com microcefalia ou porque ele é grosso em si. [risos] Mãe 
CR001 
 
Mudou por ele mesmo. Já tinha um tempo que ele tava diferente, mas por 
causa de [nome do filho] não. Achei que ele iria mudar, ficar mais presente, 
ser mais um pai realmente, quem nem deveria ser, mas por causa de [nome 
da criança], mudou nada não. Mãe CR005 
 

Além disso, percebe-se no segmento do discurso da mãe CR009 fatores que 

agravaram e acentuaram alguns aspectos do casal como pouca maturidade conjugal 

e sinais de desgastes no relacionamento:  

 

[...] não foi pelo fato dele ter microcefalia não, porque até tava tranquilo antes 
de [Nome] nascer, aí depois de [Nome] nascer eu fiquei mais estressada, 
mais impaciente, aí eu não tinha mais cabeça, mas não por ele ter 
microcefalia, mas por conta dos choros dele, mas... sabe? Aí só aumentou. 
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Daí em diante só gerou mais briga, mais briga [...] aí ele [esposo] começou a 
ficar também estressado... Aí não deu certo, não dava pra aguentar [...] 
tivemos mais conflito, depois que ele [criança] começou a chorar e, era meio 
estressante assim, pra mim, aí eu já tava estressada com todo mundo, porque 
você não desconta na criança, no bebê, você não quer descontar na criança, 
você desconta em quem tiver à sua volta [...] Porque acho que é uma certa 
maturidade pra casamento, que a gente ainda não tinha... que a gente 
namorava, e veio o casamento muito jovem, porque também não foi 
planejado [...] Mãe CR009 

 

Assim também, como fator contributivo da separação, percebe-se no discurso 

a sobrecarga materna no cuidado a criança nos primeiros meses, momento em que 

apresentava intensa irritabilidade. Esta característica que é comumente encontrada 

entre crianças com SCZv (BRASIL, 2017d). Embora a mãe relate que a separação 

não foi devido a microcefalia, percebe-se na citação que o estresse materno devido 

choro frequente está associado ao maior número de brigas conjugais que culminaram 

na separação do casal. 

Conforme os discursos sobre a separação conjugal versus paternidade, na 

perspectiva materna, mesmo diante da separação deviam ocorrer a participação do 

pai na vida da criança. No entanto, isso não foi concretizado sendo que, na concepção 

materna, a ausência está associada com a presença da deficiência. Como presente 

no trecho do discurso da mãe CR007: 

 

[...] mas dele [pai] com ele [criança] sim. Porque assim, na realidade, eu acho 
que independente que eu esteja com ele ou não, que a gente não se dê bem, 
é... ele tinha que dar atenção pro filho dele né. Atenção e até mais, porque 
quando eu tava grávida que eu fiquei sabendo, fui lá, conversei com ele, disse 
a ele que ia precisar ter mais atenção com ele. Só que agora, pronto, já tem 
eu acho que... mais de cinco meses que ele [pai] viu ele [criança]. Porque ele 
não liga pra ele [criança] de jeito nenhum. É... e quando eu vou pegar as 
coisas, eu vou sozinha, não levo ele, deixo na casa da minha avó, porque eu 
acho que se ele [pai] quisesse ver ele, ia lá né, que a obrigação é dele. E 
outra, que mesmo se eu fosse, aí ia ter que levar ele no braço, pra quando 
chegar lá, pegar as coisas, sacola, e vim trazer, porque ele não tem coragem 
de vir. E ele não liga nem pra perguntar se ele tá bem. [...] Acho que tem 
preconceito, porque ele tem um filhinho [outro filho] que eu acho que tem três 
anos ou é cinco, e ele é super apegado com ele [outro filho]. Todo final de 
semana ele vai lá, pega, faz de tudo por ele [outro filho]. E por ele [filho com 
SCZv], ele não liga, não liga pra saber como é que ele tá, nunca ligou.  Mãe 
CR007 

 

Percebe-se o despreendimento materno na busca de melhor assistência para 

a criança, mesmo tendo como consequência a separação conjugal, observado no 

trecho do discurso: 

Houve que vir embora, porque eu morava na roça. [...] Aí eu tive que vir pra 
cá porque lá não tinha todos os tratamentos dela, e tive que trazer ela pra cá. 
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Foi uma mudança e... muita. Tive que deixar o pai dela, que o pai dela não 
queria vim. Aí deixei ele lá, não quer vim, não quer cuidar de sua filha, as eu 
quero, que ela é minha, feito de mim, você fica aí e eu vou. Eu não vou deixar 
de fazer... de ela fazer o tratamento dela pra, mais na frente, ela ter alguma 
coisa, aprender alguma coisa, de eu ficar aqui na roça, trabalhando na roça, 
não tem como. Aí ele ficou e eu vim. Mãe CR008. 

 

A família sofre o impacto decorrente das mudanças no planejamento 

provocadas pela chegada de uma criança com deficiência, e atua de acordo com as 

ferramentas disponíveis. Consequentemente, repassa para os demais membros da 

rede social a interpretação da vivência de cuidado da criança com deficiência, com 

variação entre uma visão mais positiva ou não (FLAMENGHI; MESSA, 2007).  

Entretanto, alguns discursos relatam que o nascimento de uma criança com 

deficiência aproximou os cônjuges, deixando-os mais unidos no momento de 

adaptação familiar. Como pode ser visto nos discursos da mãe e do familiar CR002, 

que se encontravam em situação de separação conjugal e a vinda de uma criança 

com deficiência aproximou-os, tornando-os mais companheiros:  

 
Sim. Melhorou [risos]...Nos uniu...Novamente... Na minha gestação a gente 
se separou e depois que ele ficou sabendo da microcefalia aí a gente voltou 
novamente, tamo pensando em morar junto agora em janeiro, a partir de 
janeiro. Mãe CR002 
 
Melhorou mais [risos], antes ele saia muito, me deixava só, agora ele está 
mais presente, me ajuda a cuidar do menino, melhorou mais no 
comportamento dele [...] mudou muito. Mãe CR006 
 
Mudou, mudou, a gente ficou mais assim... mais... mais carinhoso assim com 
o outro né,depois de [nome do filho], antes de [nome do filho] a gente já 
gostava um do outro, aí depois de [nome do filho] aumentou mais o 
sentimento né e... [Nome do filho] mudou nossas vidas com certeza.  
Aproximou mais, mudou a minha vida, a dela, é um amor imenso. Familiar 
CR002 
 

Nesse aspecto, também foram observadas outras mudanças positivas 

relatadas pelo familiar CR003 e pela mãe CR006, que informam o pai estar mais 

presente no cotidiano da família e obteve melhorias no relacionamento conjugal a 

partir de mudança no comportamento individual provocadas pelo nascimento da 

criança com deficiência: 

 

Melhorou bastante. A única mudança que teve foi pra melhor, meu 
casamento... a convivência até com meus filhos, com minha família, sem ser 
com minha mulher, com minha mãe, com meus pais, até com isso mudou. 
Assim, hoje em dia eu convivo melhor... pai, irmã, até com a família dela 
[esposa], tio... minha sogra graças a Deus toda a vida a gente sempre se deu 
bem, mas eu mudei. Tinha que mudar, né.  Familiar CR003 
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Melhorou mais [risos], antes ele saia muito, me deixava só, agora ele está 
mais presente, me ajuda a cuidar do menino, melhorou mais no 
comportamento dele [...] mudou muito. Mãe CR006 

 

Os aspectos positivos da relação conjugal demonstrados na pesquisa remetem 

para a capacidade humana de enfrentamento das adversidades e oportunidade de 

aperfeiçoamento dos relacionamentos a partir de uma situação de crise.  

Segundo Silva e Dessen (2014), existe uma tendência entre estudos sobre 

famílias de crianças com deficiência em evidenciar as fragilidades em contraponto as 

“suas possibilidades adaptativas e saudáveis”. Juliano e Yunes (2014) destacam que 

o momento de crise na família também oportuniza para a capacidade de transcender 

a situação, provocando mudanças positivas através da capacidade de “resiliência” 

humana. 

 

5.5 CATEGORIA: REDE DE SERVIÇOS ACESSADOS PELOS FAMILIARES DAS 

CRIANÇA COM SCZV 

 

De acordo com os discursos as famílias de crianças com SCZv realizam um 

intinerário frequente em busca da assistência às crianças, como pode ser observado 

no Quadro 20.  

 
QUADRO 20 - Número absoluto de repetições dos serviços acessados na percepção das 
mães e dos familiares das crianças com SCZv no município de Petrolina – PE, entre os anos 
de 2016 e 2017 
 

Serviços 
Número absoluto de repetições dos 

serviços acessados por agrupamento 

UBS 06 

AME Amália Granja  09 

UPAE 06 

Policlínica 03 

Hospital Dom Malan 04 

TFD 02 

Secretaria de Saúde 02 

Secretaria de Acessibilidade 01 

Secretaria de Assistência Social 03 

Secretaria de Habitação 02 
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QUADRO 20 - Número absoluto de repetições dos serviços acessados na percepção das 
mães e dos familiares das crianças com SCZv no município de Petrolina – PE, entre os anos 
de 2016 e 2017 (Continuação) 
 

Serviços Número absoluto de repetições dos serviços 

acessados por agrupamento 

Serviço Multiprofissional 01 

INSS 04 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

A área de saúde apresenta-se como a mais acessada pelas famílias, em 

diferentes pontos de atenção, tendo destaque AME com 09 registros, seguido pela 

UPAE e Unidades Básicas de Saúde com 06 registros cada.  

A área social, segunda mais citada, reflete a busca por direitos sociais como o 

caso da Secretaria de Acessibilidade e INSS, para concessão de benefícios como a 

carteira de passe livre em transporte coletivo e o BCP, respectivamente.  

Diante disso, percebe-se a intervenção do Estado para essas familias, através 

de intermediadores nas áreas social e de saúde.  Estas ações, em conjunto com a 

família, constituem uma rede social com oferta de diversos serviços e possibilidades 

de atuação.  

Dentre as redes sociais, encontram-se: a rede de apoio formada pela família 

nuclear, parentes, amigos e vizinhos; a rede constituída pelas instituições, como: 

escola, creche; além de grupos com profissionais, organizações não governamentais, 

associações e outros. Juliano e Yunes (2014) reconhecem que, da interação da 

família com essa rede social, promovem fatores protetivos eficazes que auxiliam no 

enfrentamento de situações de instabilidade.  

No entanto, durante a assistência das crianças com SCZv, os familiares relatam 

fragilidades em relação aos serviços complementares que são ofertados 

separadamente. Com isso, os familiares dessas crianças com SCZv realizam diversos 

percursos para o atendimento. Situação citada no trecho do discurso, Mãe CR001, 

sobre o atendimento prestado às crianças.  

 

Se fosse o atendimento mais próximo, ou tivesse um transporte que fosse só 
pra gente pra ir buscar e levar, isso facilitaria tanto pra mim como pras outras. 
Mãe CR001  
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Acresce ainda, a dificuldade de deslocamento para a assistência à criança, 

mesmo com a carteira de acesso livre à pessoa com deficiência no transporte coletivo:  

[...] eu consegui a carteirinha do ônibus, aí às vezes [nome de outra mãe que 
oferece carona], graças a Deus é a minha salvação, pra ir pra UPA-E fazer a 
fisioterapia, que ela me ajuda muito, eu vou com ela, senão teria que pegar... 
sair de casa umas sete horas da manhã, pegar um ônibus, descer no centro, 
pra do centro ir pra UPA-E [...]  Mãe CR005 
 
[...]eu tenho os transportes, pra fazer né. Que são três por semana pra vim 
fazer a fisio dela... e tá muito complicado, porque é difícil passar transporte, 
e quando passa vem muito lotado o ônibus, aí não tem como, porque não tem 
cadeira. Eu não posso ir em pé com ela né. Aí é difícil pra mim, por isso que 
tem vez que eu nem venho aqui. Mãe CR008 
 
Fazia [...] [acompanhamento em serviço especializado] só que, como a 
dificuldade era muita, porque tinha que pegar dois ônibus, e eu não tenho 
como pegar dois ônibus, eu deixei... eu parei, eu não to indo mais, só to vindo 
pra aqui pra AME mesmo. Mãe CR008 

 

Percebe-se nos relatos que a dificuldade de deslocamento persiste mesmo com 

a concessão da carteira de passe livre, pois algumas mães necessitam pegar duas 

conduções de ônibus coletivo para chegar ao destino com suas crianças no colo. 

Realidade semelhante enfrentada por diversas famílias, segundo Diniz (2016), 

que em seu relato apresenta a realidade de mães de crianças com SCZv na Paraíba, 

onde enfrentam deslocamentos em conduções diversas, por vezes alternativas, para 

chegar na assistência de suas crianças. 

Outro aspecto levantado na pesquisa refere-se a dificuldade de acesso à 

informação durante a busca pela assistência à criança. Muitas vezes, a pessoa que 

precisa de um serviço específico, tem dificuldade de acessar por escassez de 

informações que possam ajudar na identificação do serviço que melhor atenda às 

suas necessidades, provocando peregrinação/itinerário entre os serviços; assim 

também, como o excesso de burocracia que a maioria dos serviços públicos exigem, 

como observa-se no trecho do discurso: 

[..] a gente buscou o INSS [...] disse que a criança tem direito né, a um 
benefíco, ela deu entrada [...] Tem um tempinho já que ela deu entrada, já 
tem alguns meses [...]Familiar CR002 
 

Diniz (2016) cita que famílias de crianças com SCZv têm dificuldade de acessar 

o seviço do INSS, devido dificuldades com deslocamentos e em providenciar a 

documentação necessária para dar entrada no benefício do BCP/INSS, relata ainda 

sobre a burocracia desses serviços. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Este estudo descreveu os impactos psicossociais gerados pela síndrome 

congênita associada ao vírus zika na vida das famílias do munícipio de Petrolina-PE.  

Destaca-se que as crianças com SCZv do município possuíam microcefalia 

severa, com predominância do sexo masculino. As genitoras foram constituídas por 

jovens em idade produtiva e com baixa escolaridade, sendo estas em sua maioria a 

cuidadora. Entre as famílias, predominou baixo rendimento financeiro com situações 

de vulnerabilidade, mesmo entre as que recebem o BCP. 

Um outro destaque do estudo foi sobre os marcos de desenvolvimento, onde 

nenhuma criança alcançou o esperado de acordo com a idade. Foi observado 

comprometimento no desenvolvimento motor e sensorial, tendo como consequência 

a diminuição da autonomia dessas crianças. Nos discursos, foi recorrente a queixa 

nos primeiros meses de vida das crianças, de choro persistente e de irritabilidade, 

características que ocasionaram maior permanência das mesmas no colo, requerendo 

da mãe maior dedicação. 

De igual importância, outro destaque foram as mudanças na rotina das mães e 

familiares, inclusive relacionadas ao trabalho, constituindo de absenteísmo, atrasos e 

até mesmo de interrupção das atividades de trabalho devido ao aumento de 

demandas após nascimento da criança com SCZv. Além disto, houve aumento nas 

despesas familiares, em especial com medicação, alimentação e transporte. 

Os resultados do presente estudo revelam que a qualidade das relações 

familiares, quando existe uma criança com deficiência, depende da experiência de 

cada indivíduo na família, especialmente observado nos momentos do diagnóstico da 

SCZv e na adaptação dos primeiros meses de vida do recém-nascido, que 

constituíram os momentos de maior enfrentamento. 

Percebe-se na população a utilização de habilidades individuais na superação 

dos momentos de crise de acordo com a singularidade que cada família dispõe para 

o enfrentamento da adversidade, estando presente tanto ocasiões de agravamento 

de crises conjugais, quanto situações em que casais se fortaleceram e transcenderam 

o momento de instabilidade na família com consequente melhora no relacionamento 

conjugal. 

Pelo estudo, verifica-se que os serviços de saúde estiveram presentes na 

maioria dos discursos como os mais acessados pelas famílias. Enfatiza-se a 
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importância da assistência profissional com enfoque interdisciplinar, na tentativa de 

melhor troca de conhecimentos e maior êxito na assistência, respeitando a 

singularidade das crianças acometidas pela SCZv.  

Na literatura, existe escassez de estudos sobre aspectos psicossociais e 

dinâmica familiar das crianças com a SCZv. Portanto, a discussão ainda precisa ser 

ampliada estimulando novas pesquisas em outras regiões, no intuito de contribuir na 

melhoria da assistência das crianças envolvendo aspectos sobre o fortalecimento da 

rede social como importante fator de proteção para às famílias, desta maneira 

influenciar no desenvolvimento infantil e na qualidade de vida das crianças com SCZv 

e de seus familiares. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A -  Roteiro de entrevista 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO- UNIVASF 

Av. José de Sá Maniçoba, s/n, Centro, Petrolina – PE 

Fone: (87) 3863-9353  

 

Identificação por caso / domicílio:_______________      Idade da criança:____ 

Respondente: (  ) mãe (  )pai (   )avó (   ) avô  (   ) tia  (   ) outro____________ 

Data da entrevista:___/____/___ 

 

1.Nível de instrução: 

2.Você trabalha / estuda? 

3. Tipo de moradia? 

4. Situação de moradia? 

5. Renda total financeira do domicílio:  

6. Idade:  

7. Religião: 

8. Atualmente com quem a criança mora? 

9. Maior tempo que dedica aos cuidados diários à criança?  

10. Como você imaginava a criança na gravidez antes do diagnóstico?  

11. Qual sua reação quando recebeu o diagnóstico de microcefalia?  

12. Houve mudança na rotina da mãe após o diagnóstico de microcefalia?  

Caso tenha respondido sim. Qual? 

13.  Você percebe algum aumento nos gastos da família associada a descoberta da 

microcefalia? Caso tenha respondido sim. Cite em quais áreas/ faça uma estimativa? 

14. Tem companheiro / marido? Caso tenha respondido sim. Houve alguma mudança 

na relação com seu companheiro após a descoberta da microcefalia? Caso tenha 

respondido sim, descreva:  

15. Aconteceu alguma mudança no trabalho devido os cuidados com a criança? 
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16. O que você identifica como ponto positivo que ajuda no cuidado diário a sua 

criança?  

17. O que você identifica como ponto negativo que dificulta no desenvolvimento de 

sua rotina diária com sua criança? 

18. Existem preocupações quanto ao desenvolvimento a criança?  

19. Quais os serviços que você procurou para os cuidados a criança?  

20. Como você observa a recepção da criança entre seus familiares?  

21. Como você observa a recepção da sua criança na sua comunidade?  

22. A criança recebe alguma ajuda financeira ou benefício? Se sim, qual?  
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO- UNIVASF 

Av. José de Sá Maniçoba, s/n, Centro, Petrolina – PE 

Fone: (87) 3863-9353  

 

“IMPACTO DA MICROCEFALIA NA VIDA DAS FAMÍLIAS DE CRIANÇAS NO 

MUNICÍPIO DE PETROLINA - PE” 

Pesquisadora: Simone Aline Araújo Guimarães de Sá 

Orientador: Prof. Dr. José Carlos de Moura 

 

 O (a) senhor (a) está sendo convidada a participar desta pesquisa que tem por 

finalidade compreender o impacto da microcefalia nas famílias do Submédio São 

Francisco. 

 Terá como participantes todas os familiares cuidadores de crianças com 

microcefalia assistidas na AME Amália Granja de Alencar.  

 Ao participar desta pesquisa o (a) senhor (a) permitirá que a pesquisadora 

aplique um questionário abordando sobre aspectos sociais e econômicos sobre os 

familiares, bem como mudanças na rotina familiar após o nascimento da criança com 

microcefalia. Assim, para essa pesquisa adotaremos os seguintes procedimentos: 

envolverá o preenchimento de um formulário com questões que abordaram sobre a 

rotina da família nos cuidados à criança com microcefalia, com previsão de tempo de 

quinze minutos. Será garantido o anonimato dos participantes. Caso aconteça algum 

desconforto ao responder uma questão, você pode relatar a pesquisadora sua recusa 

e caso seja necessário poderá receber um apoio de psicóloga, podendo a qualquer 

momento desistir em participar da pesquisa. Informar que a participação é voluntária 

e que caso você opte por não participar, não terá nenhum prejuízo ou represálias.  

Os riscos envolvidos nessa pesquisa são mínimos, no entanto podem ocorrer 

nas seguintes áreas: risco social, psicológico, financeiro. Caso ocorra na área social 

como inadequação ao pesquisador o estudo será interrompido. Na área psicológica, 

ocorrendo algum desconforto durante a realização do estudo, percebido pela 
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pesquisadora ou relatado pelo Senhor (a), será interrompido o instrumento de coleta 

e ao participante será oferecido apoio para minimizar o desconforto e, se necessário, 

poderá ser acionado o profissional de psicologia que já realiza acompanhamento das 

famílias na Unidade de Saúde AME Amália Granja Alencar. A coleta de informações 

não oferece riscos físicos e/ou ocasiona riscos mínimos, mas caso ocorra o 

participante será acompanhado pela pesquisadora até o serviço em que necessitar.  

Ocorrendo algum risco moral serão tomadas providências de acordo com a 

necessidade do caso pela pesquisadora. Se houver gastos dos participantes 

referentes a pesquisa esse será restituído (risco financeiro). Apesar disso, diante de 

eventuais danos, identificados e comprovados, decorrentes da pesquisa, o(a) 

Senhor(a) tem assegurado(a) o direito à indenização.  

O (a) senhor (a) tem liberdade de se recusar a participar da pesquisa e ainda 

se recusar a continuar participando em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer 

prejuízo para o (a) senhor (a). Sempre que quiser pode pedir informações sobre a 

pesquisa por meio do telefone da pesquisadora do projeto, e se necessário pelo 

telefone do Comitê de Ética em Pesquisa.      

 A participação nesta pesquisa não infringe as normas legais e éticas, caso 

aconteça algum desconforto durante o preenchimento do questionário informar ao 

pesquisador e caso necessário poderá ser ofertado apoio psicológico com profissional 

que assiste na AME Amália Granja Alencar. Os procedimentos adotados nesta 

pesquisa obedecem aos critérios do Comitê Éticos da Pesquisa com Seres Humanos, 

conforme resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde.   Nenhum dos 

procedimentos adotados oferece riscos à sua dignidade. 

 Todas as informações coletadas neste estudo são estritamente confidenciais. 

Somente a pesquisadora e seu orientador terão conhecimento de sua identidade e 

nos comprometemos a mantê-la em sigilo ao publicar os resultados dessa pesquisa. 

 Ao participar desta pesquisa o (a) senhor (a) não receberá nenhum benefício 

direto. Entretanto, esperamos que esse estudo traga informações importantes sobre 

a microcefalia de forma que o conhecimento produzido a partir dessa pesquisa possa 

contribua com outras famílias que passarem por situações semelhantes e 

profissionais que cuidam de crianças com microcefalia, onde a pesquisadora se 

compromete a divulgar os resultados obtidos, respeitando-se o sigilo das informações 

coletadas, conforme previsto no item anterior. 
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 O (a) senhor (a) não terá nenhum tipo de despesa para participar dessa 

pesquisa, bem como nada será pago por sua participação. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, 

manifesto meu consentimento em participar da pesquisa “Impacto da microcefalia na 

vida das famílias de crianças no município de Petrolina – PE”. Recebi uma via original 

deste termo de consentimento livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler 

e esclarecer minhas dúvidas. 

 

 

 

 

 

 

Nome do participante da pesquisa 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

Assinatura da Pesquisadora 

 

Assinatura do Orientador 

 

 

Pesquisadora: Simone Aline Araújo Guimarães de Sá – (87) 98817 - 2517 

Orientador: Prof. Dr. José Carlos de Moura – (87) 99998 - 1516 

Coordenador do Comitê de Ética e Pesquisa: Professor Álvaro R. Millen Neto  

Vice - Coordenadora: Deuzilane Muniz Nunes 

Telefone do Comitê: (87) 2101-6896  e-mail: cedep@univasf.edu.br 

 

mailto:cedep@univasf.edu.br
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APÊNDICE C - Termo de confidencialidade e sigilo 
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ANEXO A - Tabela da curva de crescimento da OMS para meninos 

 

 

 

Fonte: Brasil (2016d) 
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ANEXO B - Tabela da curva de crescimento da OMS para meninas 

 

 

Fonte: Brasil (2016d) 
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ANEXO C - Tabela Intergrowth para meninos 

 

 

Fonte: Brasil (2016d) 
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Fonte: Brasil (2016d) 
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Fonte: Brasil (2016d) 

 

 

 

  



103 
 

ANEXO D - Tabela Intergrowth para meninas 

 

 

Fonte: Brasil (2016d) 
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Fonte: Brasil (2016d) 
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ANEXO E - Carta de anuência 
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ANEXO F - Parecer consubstanciado do CEP 
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