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RESUMO

As microcefalias constituem um achado clínico de etimologia complexa e multifatorial, envolvendo fatores genéticos e ambientais. Considerando 
o aumento significativo de casos de microcefalia, entre os anos de 2015 e 2016 e a crescente utilização das redes sociais por parte dos pais, como 
redes de apoio mútuo, o objetivo dessa pesquisa foi descrever e compreender as variáveis do fenômeno investigado.  Na maioria dos casos 
investigados, as mães são as responsáveis pelos cuidados básicos das crianças e sofrem, junto com seus filhos, por todas as dificuldades 
encontradas durante o processo de desenvolvimento. Nesse sentido, foi realizada uma pesquisa de caráter descritivo na perspectiva da 
investigação quantiqualitativa. Utilizou-se como metodologia um questionário online, multidimensional e auto preenchível, o qual foi distribuído 
para mães de crianças com microcefalia, aleatoriamente, através das redes sociais. Como resultado foi observado que a grande maioria das mães, 
cerca de 42,6%, tiveram seu primogênito com microcefalia; 77,9% não possuem atividade remunerada;  45,6% dependem do Benefício de 
Prestação Continuada (BPC) para o sustento da criança com microcefalia; 66,6% enfrentam dificuldades na inserção da criança em atividades 
escolares; 14,7% raramente sentem confiança nos profissionais de saúde, com isso, frequentemente recorrem as redes virtuais como principal 
fonte de esclarecimentos e apoio, um resultado significativo de 80,9%. O que nos permite discutir e concluir, que é necessário um olhar especial a 
essas mães, que em sua maioria são jovens, com baixa escolaridade, que com o nascimento de um filho com microcefalia percebem-se 
desamparadas pelo poder público, pelos profissionais de saúde e de educação. Faz-se necessário a criação de políticas públicas que priorizem de 
forma integral, não só as necessidades da criança com microcefalia, mas também dessa mãe. Como por exemplo, um planejamento voltado para 
a educação infantil capaz de suprir as necessidades desse grupo populacional. Assim como, o incentivo a incorporação destas mães no mercado 
de trabalho. Ressalta-se que as redes virtuais agregam um número significativo de pessoas com uma mesma carência, facilitando essa sensação 
de unidade e consequentemente de conforto emocional. Por fim, pesquisas que abordem essa temática podem contribuir para a promoção de 
debates, e consequentemente, para a criação de políticas públicas, que visem o bem-estar físico e emocional, no que se refere à atenção e à 
promoção de saúde destes indivíduos.
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