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Resumo: Em 2015, houve um aumento inesperado no número de crianças com microcefalia, 

sendo considerado como emergência em saúde, público este carente de políticas públicas. 

Sabendo que o estado é o principal responsável pela criação de políticas públicas que atendam 

a população, o presente estudo busca compreender as políticas públicas desenvolvidas para 

assistir as crianças com microcefalia no estado de Alagoas. Para isto, fora realizada uma 

pesquisa de campo no Laboratório Central do Estado - LACEN, Secretaria de Estado da 

Saúde de Alagoas – SESAU, Secretaria Municipal de Saúde - SMS e em quatro Centros 

Especializados em Reabilitação - CER's. A pesquisa constatou a microcefalia como problema 

de saúde pública e as principais constatações são referentes as dificuldades em comprovar o 

que ocasionou o grande aumento na quantidade de crianças com microcefalia; as 

dificuldades encontradas pelos cuidadores em lidar com esta nova realidade, onde a 

psicologia faz-se de extrema importância, uma vez que esta situação pode desencadear 

consequências psicológicas como depressão e ansiedade; a falta de posicionamento dos 

Conselhos Regional e Federal de Psicologia, que poderiam impulsionar a criação de políticas 

públicas efetivas que garantam a integralidade do serviço, incluindo a psicologia como área 

de atuação. Deste modo, percebe- se que há um déficit no estado de Alagoas na assistência 

prestada as crianças com microcefalia, derivada, principalmente, da falta de dados 

aprofundados sobre a realidade destas famílias. 

 

 
Palavras-chave: Microcefalia; Políticas Públicas; Assistência; Alagoas 

 

 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Em outubro de 2015 houve um aumento inesperado de casos de microcefalia, 

principalmente na região Nordeste do Brasil. Em fevereiro de 2016, o Comitê Internacional de 

Regulação de Emergências em Saúde declarou que este quadro constituía uma emergência em
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saúde pública com importância internacional (MARINHO, et al, 2016). É importante ressaltar 

que, apesar da microcefalia não ser originária do grande surto ocorrido a partir de 2015 pela 

infecção congênita do vírus Zika (SÁ, CARDOSO & JUCÁ, 2016), os estudos sobre a doença 

são ainda escassos e tiveram um foco maior recentemente, a partir da referida epidemia. 

Entre as crianças afetadas pela síndrome neurológica decorrente do vírus Zika, 88% 

habitam na região nordeste. O perfil das mulheres que tiveram filhos nesta condição é bem 

delimitado, onde a maioria são nordestinas, de baixo nível socioeconômico, pertencentes a 

regiões rurais do país, onde há maior fluxo de mosquito transmissor, e, além dos aspectos 

citados, são dependentes dos serviços públicos de saúde. Essa concentração demonstra que 

existe, portanto, um perfil sociocultural que sofre de modo direto as consequências da 

microcefalia, e que a maior parte dessa população afetada vive em situação de vulnerabilidade 

social (DINIZ & BRITO, 2016). 

O  fato  é  que  grande  parte  das  mulheres  com  filhos  com  microcefalia  já  se 

encontravam em situação de vulnerabilidade social antes da epidemia surgir. Esse público 

sofre dentro de um sistema de políticas que gera a precarização da vida, sendo considerada a 

pobreza a mais séria delas. A vigilância epidemiológica considera seus casos como números 

para notificação ou confirmação do agravo, mas não produzem ações baseados nessas 

constatações (DINIZ, 2016). 

Os fatores que geram a microcefalia são múltiplos, podendo ser ocasionada tanto por 

questões genéticas quanto por impactos ambientais, acarretando consequências no 

desenvolvimento do embrião e, deste modo, no cérebro (SÁ, CARDOSO & JUCÁ, 2016). O 

indivíduo que nasce com microcefalia necessita de cuidados durante toda a vida, onde a 

gravidade  desta  condição  depende  da  particularidade  de  cada  caso.  Há  crianças  que 

apresentam   dificuldades   na   alimentação,   locomoção   e   realização   das   necessidades 

fisiológicas, e as complicações são mais sérias quando há comorbidades (LEITE & 

VARELLIS, 2016). 

Assim, surgem uma série de exigências externas com as quais a criança precisará de 

ajuda para lidar. Geralmente a mãe é a pessoa que desempenha os cuidados rotineiros 

necessários, como as visitas aos médicos, acompanhamento nas internações, fiscalização dos 

horários das medicações, e realiza, também, os cuidados em casa, como a alimentação e a 

higiene (BARBOSA et al., 2011). Com o aumento de tais exigências, surge também um 

aumento na sobrecarga financeira e física, alteração da situação profissional, redução no 

tempo de descanso e cuidados para si, medo de falhar e não atender tudo que lhe cabe como 

tarefa, culpa, entre outros (MONTEIRO et al., 2004).
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O  cuidado  da  mãe  à  criança  com  determinada  condição  crônica  se  caracteriza, 

portanto, como uma prática delicada que necessita, diariamente, de uma atenção contínua nas 

atividades desempenhadas.   (BARBOSA et al., 2011). Além disso, em diversas ocasiões o 

cuidador coloca em risco a própria saúde em detrimento do bem-estar do sujeito no qual se 

dispõe a cuidar (BICALHO, LACERDA & CATAFESTA, 2008), uma vez que estes podem 

vivenciar situações de sofrimento psíquico, ansiedade, estresse, depressão, entre outros, o 

trabalho do psicólogo é essencial nos níveis de prevenção e suporte emocional a família, que 

proporcionem uma melhor qualidade de vida do paciente e seus familiares (HERMES e 

LAMARCA, 2013). 

A ausência  de  posicionamento  do  Conselho  Federal  de  Psicologia  -  CFP, ou  do 

Conselho Regional de Psicologia do estado de Alagoas - CRP 15, pode retratar a falta de 

prioridade quando houve o aumento nos casos de crianças com microcefalia, e nos dias atuais. 

Este posicionamento seria importante para impulsionar a criação de políticas públicas que 

envolvam também a psicologia. 

 

Diante  deste  contexto,  é  papel  do  estado  a  realização  de  políticas  públicas  que 

garantam o enfrentamento de tal realidade. Esta é derivada de um nível estatal complexo, que 

influencia diretamente na construção e reorientação dos comportamentos sociais. Deste modo, 

o estado possui uma dinâmica participativa no quadro social, e é o responsável tanto pela 

elaboração  quanto  pela  execução  dessas  políticas,  respeitando  sempre  a  constituição 

(DERANI, 2004). No campo da saúde, o Sistema Único de Saúde (SUS) se trata de uma 

política que deve proporcionar a população o acesso universal aos cuidados básicos de saúde, 

e este deve ser prestado com o máximo de qualidade (OLIVEIRA et al., 2008). 

O SUS tem por objetivo proteger a saúde da população através da assistência. Este 

utiliza-se da promoção em saúde para extinguir ou controlar a etiologia de doenças e agravos, 

prevenir os riscos que desenvolvam estas doenças, e recuperar a saúde quando já houve o 

acometimento (OLIVEIRA et al., 2008). Deste modo, a equipe de saúde tem papel 

fundamental  na assistência  as  mães  de crianças  com microcefalia  e aos  seus  familiares, 

podendo  esta  ocorrer  nas  Unidades  Básicas  de  Saúde  no  acompanhamento  durante  as 

consultas de rotina e vacinações, atentando além do desenvolvimento do bebê, problemas 

apresentados na comunicação, amamentação, relação mãe - bebê e outros familiares, 

principalmente quando a criança apresenta choro e irritabilidade (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2017).
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Deste modo, o presente artigo propõe analisar o papel da psicologia e das políticas 

públicas desenvolvidas no estado de Alagoas as crianças com microcefalia e seus principais 

responsáveis, afim de compreender as ações e serviços prestados pelo governo a esse público, 

compreendendo que ainda é um campo novo de discussão no país, mas de grande relevância. 

 
 

2. METODOLOGIA 
 

A pesquisa  de  campo  a  ser  realizada  é  caracteristicamente  de  cunho  qualitativo, 

enquadrando-se nos critérios de pesquisa básica, não havendo estimativa de impacto imediato 

para a população pesquisada. Este estudo se trata de uma pesquisa exploratória, no intuito de 

se aprofundar a problemática levantada. 

Para compreensão  da origem ou  causa da microcefalia,  foi realizada pesquisa de 

campo em diferentes locais: no Laboratório Central de Alagoas – LACEN, para identificar a 

relação do vírus Zika com a microcefalia; em seguida na Secretaria de Estado da Saúde de 

Alagoas – SESAU, para analisar a quantidade de casos de microcefalia no estado, bem como 

o assistencialismo do governo no estado, entre outros dados; na Secretaria Municipal de 

Saúde –  SMS,  para  descobrir  as  ações  e serviços  ofertados  as  mães  e as  crianças  com 

microcefalia na cidade de Maceió; na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social – 

SEADES, para detectar quais ações o governo disponibiliza para as crianças com microcefalia 

e quais destas encontram-se em situação de vulnerabilidade social; contato telefônico com a 

comissão de saúde mental do Conselho Regional de Psicologia de Alagoas – CRP 15, para 

informações sobre o posicionamento com relação atuação do psicólogo nos casos de 

microcefalia; na Associação dos Deficientes Físicos de Alagoas – ADEFAL; Associação dos 

Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, na Universidade Estadual de Ciências da Saúde de 

Alagoas – UNCISAL; e na Sociedade Pestalozzi de Maceió, afim de buscar informações 

sobre o atendimento prestado as crianças, bem como a situação socioeconômica de suas mães, 

entre outras informações complementares. 

Para a coleta de dados na SESAU, SMS e nos CER's foi necessário dar entrada em um 

processo solicitando a realização da pesquisa. Após a autorização dos mesmos, a pesquisa foi 

iniciada e, a partir das visitas, foram elaborados diários de campo de campo, que forneceram 

subsídios para análise de dados, que fora realizado através do método de interpretação de 

sentidos. Este método leva em consideração os princípios hermenêuticos-dialéticos para 

interpretação do contexto e do raciocínio por trás dos discursos. Para a interpretação dos 

conteúdos foram adotados os seguintes passo: leitura compreensiva dos diários de campos,
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afim de integrar as informações fornecidas nas visitas; identificação e problematização dos 

conteúdos relevantes para análise, sendo estes: o perfil da microcefalia, incluindo os 

responsáveis pela criança, os serviços prestados e as políticas públicas desenvolvidas no 

estado de Alagoas  com relação  a microcefalia; pesquisa de referencial bibliográfico  que 

articulasse as problematizações com o objetivo do estudo. 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

3.1 A RELAÇÃO DO VÍRUS ZIKA COM A MICROCEFALIA 
 

Para compreender o grande aumento no número de crianças com microcefalia 

nascidas entre 2015 e 2016, inicialmente investigou-se a sua etiologia, considerando a 

associação feita pelo Ministério da Saúde de que, neste período, a microcefalia foi ocasionada 

por infecção congênita do vírus Zika. Segundo o Ministério da Saúde (2017), há dois modos 

de diagnosticar o vírus Zika através de exame laboratorial. A primeira, ocorre por meio da 

detecção da partícula viral por biologia molecular, e a segunda por meio da detecção de 

anticorpos através da sorologia das imunoglobulinas classe M (IgM) ou G (IgG). 

O LACEN, atualmente, utiliza o teste rápido, ou seja, a sorologia do IgM e IgG, para 

realização do diagnóstico. O teste rápido é um procedimento que investiga a condição 

imunológica do sujeito no momento em que é atendido na consulta pelo profissional de saúde. 

É recomendado realizar o teste em gestantes quando elas apresentam sintomas da infecção por 

vírus Zika, ou em seus filhos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). Segundo dados colhidos 

neste órgão, a comprovação só ocorre quando o teste é realizado entre dois a sete dias após o 

primeiro contato com o vírus, pois é o período em que a produção de IgM está em alta no 

organismo. Posteriormente, é ativado uma fase de transição para a produção de IgG, um tipo 

de defesa que fica continuamente presente no corpo do indivíduo após a infecção, não 

permitindo, portanto, que a doença seja desenvolvida. Desta forma, se o teste for realizado 

após o sétimo dia é impossível comprovar o momento exato que o indivíduo estava infectado 

pelo vírus. Tal relação é importante porque acredita-se que a microcefalia é desenvolvida 

durante o pico da doença (quando há alta concentração de IgM). 

Na época do surto não havia o teste rápido no Brasil, e as gestantes que tiveram filhos 

com microcefalia não passaram pela sorologia necessária, impossibilitando assim a 

comprovação  da  relação  entre  o  vírus  Zika  com  a  microcefalia.  Em  maio  de  2017,  o 

Ministério da Saúde enviou para o estado de Alagoas 22 mil kits que devem ser utilizados 

segundo os critérios pré-estabelecidos por esse órgão. Até a data de publicação deste artigo,
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apenas quatro mulheres se encaixaram no perfil de realização do teste e, em todas, o resultado 

fora negativo. Isto significa que as quatro gestantes não estavam infectadas pelo vírus Zika, 

um número inferior quando comparado aos dois anos anteriores. 

Diante deste quadro, novas hipóteses foram levantadas, como a associação do vírus 

com o uso de agrotóxicos, mutações genéticas ou, ainda, que um outro vírus não descoberto 

tenha levado ao surgimento do número alarmante de crianças com microcefalia. A proposta do 

LACEN é de solicitar ao governo, próximo ao vencimento dos testes disponibilizados em 

2017, que os kits excedentes sejam usados para novas pesquisas do próprio laboratório, com 

objetivo de investigar outras hipóteses teóricas. 

Vale ressaltar que, em decorrência da ausência dos testes rápidos, os laboratórios e 

hospitais que receberam a demanda de pessoas com suspeita de microcefalia, utilizaram como 

base o manual de Orientações Integradas de Vigilância e Atenção a Saúde no Âmbito da 

Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional disponibilizado anualmente pelo 

Ministério da Saúde que indica que o perímetro cefálico da criança com suspeita de 

microcefalia deve ser medido em cada consulta na puericultura, e em casos onde coloque-se 

abaixo de -2 desvios-padrão para idade e sexo, pela curva da Organização Mundial de Saúde 

(OMS)  ou  Intergrowth1,  deve-se  levantar  a  suspeita  de  microcefalia  e  notificar  o  caso. 

Devendo proceder com a investigação e acompanhamento da criança, partindo de exames 

físicos gerais; avaliação neurológica, observação da postura, da movimentação espontânea, da 

resposta ao manuseio e dos reflexos que são parâmetros; exames de imagem, como as 

tomografias que são importantes para confirmação diagnóstica, especialmente em crianças 

com microcefalia e outras anomalias para a associação de infecção congênita (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2017). 

 
 

 

3.2 A MICROCEFALIA NO ESTADO DE ALAGOAS 
 

A SESAU, no setor de Supervisão de Cuidados à Pessoa com Deficiência - SUPED, 

aponta que 442 crianças foram notificadas com suspeita de Microcefalia entre janeiro de 2015 

a setembro de 2017 no estado de Alagoas, sendo que destes casos foram confirmadas, através 

de Tomografia Computadorizada de Crânio, 126 casos de Microcefalia, em que 7 desses 

foram a óbito. O mapa a seguir mostra a incidência da microcefalia nos municípios do estado 

de alagoas, segundo informações cedidas pela SUPED: 

 
1 Intergrowt consiste no Consórcio Internacional de Crescimento Fetal e Neonatal, formado por uma 

rede multidisciplinar com o objetivo de melhorar a saúde perinatal.
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Figura 01 - Mapa epidemiológico da microcefalia nos municípios alagoanos em 2017. 
 

 
 

Fonte: elaboração própria. 
 

 
 

Desta forma, observa-se que Maceió possui a maior incidência de microcefalia do 

estado (43 casos), seguido de Arapiraca, com 9, e Palmeira dos Índios, com 7. Este fator pode 

ser explicado pelo nível populacional desses municípios, uma vez que Maceió é a cidade mais 

populosa  do  estado,  com  população  estimada,  segundo  o  IBGE  (2017),  de  1.029.129 

habitantes em 2017. Em segundo lugar encontra-se Arapiraca, com uma estimativa de 234.185 

habitantes, seguida de Palmeira dos índios, com 74.208 habitantes para o mesmo ano (IBGE, 

2017). 
 

Dos 102 municípios alagoanos, 43 possuem casos de microcefalia, dentre estes, 28 

municípios, ou seja, mais da metade (aproximadamente 65%) das cidades alagoanas, possuem 

apenas um caso registrado. Isso demonstra que o mapa epidemiológico da microcefalia no 

estado de Alagoas é bastante difuso. Além disso, não há uma concentração territorial da 

epidemia, que poderia indicar maior índice do vírus em determinada área do estado. 

Todas as crianças diagnosticadas são encaminhadas pelas secretarias de saúde estadual 

e municipal para os Centros Especializados em Reabilitação (CER's), que enviam relatórios 

semanais para as secretarias de saúde de como estão sendo os atendimentos ofertados. Deste 
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modo, o estado possui controle não só das crianças que estão sendo atendidas, mas também do 

trabalho desenvolvido pra elas. 

 

3.3 O ATENDIMENTO AS CRIANÇAS COM MICROCEFALIA 
 

Segundo a SESAU, todas as crianças com microcefalia estão sendo atendidas em 

CER's, acompanhadas na puericultura em unidades de saúde e na Atenção Básica e Pessoa 

com Deficiência da secretaria municipal de saúde. Em Maceió, existem atualmente seis CER's 

habilitados pelo Ministério da Saúde (MS), são eles: ADEFAL, Pestalozzi, AAPPE, PAM 

Salgadinho,  UNCISAL  e  APAE,  sendo  esta  última  a  única  habilitada  nas  modalidades 

auditiva e visual. 

As crianças com microcefalia são inseridas em serviços de estimulação precoce, um 

programa  estruturado  pelo  Ministério  da  Saúde  que  visa  acompanhar  e  intervir, clínica- 

terapeuticamente, com bebês de alto risco e crianças pequenas que apresentam patologias 

orgânicas,  através  de  uma  equipe  multiprofissional.  O  foco  é desenvolver  ao  máximo  a 

criança,  através  da  diminuição  das  sequelas  do  desenvolvimento  neuropsicomotor, assim 

como nos efeitos da apreensão da linguagem, na interação interpessoal e na formação da 

subjetividade, podendo auxiliar, também, no fortalecimento do vínculo mãe-bebê e para a 

compreensão e acolhimento do meio familiar (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016). Todos os 

CER's seguem as recomendações das portarias nº 793 de 24 de abril de 2012 e nº 835 de 25 de 

abril de 2012, ambas do MS. 

Segundo relatos colhidos nos CER's, o acompanhamento da criança com microcefalia 

é  feito,  na  maioria  das  vezes,  pela  mãe.  A literatura  neste  campo  refere  que  a  mãe  é 

geralmente a pessoa responsável pelos cuidados diários com a criança, tornando-se assim a 

principal cuidadora (MONTEIRO et al., 2004). Tourinho (2006) afirma que a representação 

social do papel feminino, surgido no século XVIII, leva muitas mulheres a assumirem o 

cuidado  de  seus  filhos. A imagem  propagada  durante  gerações  é  que  esta  deve  mostrar 

dedicação integral à prole, associada às renúncias em prol da preservação e sobrevivência dos 

filhos, visão esta que se concretiza até os dias atuais. Isto é evidenciado nos casos de 

microcefalia, em que o cuidador principal se trata do gênero feminino, pois a figura materna é 

a primeira a assumir os cuidados da criança, e, caso esta não se aproprie deste papel, a avó é a 

segunda maior responsável por estes cuidados. 

Os CER's disponibilizam atendimento duas vezes por semana, e relatam que a 

assiduidade  das  crianças  depende  de  dois  fatores  determinantes,  o  primeiro  e  mais 

evidenciado é de que as crianças residentes na cidade de Maceió têm uma frequência maior 
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em comparação as crianças que moram em outras cidades e são atendidas na capital. O 

principal motivo decorrente disto é a locomoção. As prefeituras disponibilizam transporte, e 

em casos de imprevisto, elas não possuem outra forma de chegar até o CER. 

O outro fator ressaltado é referente a idade, em que as mães mais jovens tendem a 

faltar com mais frequência. Os dados colhidos na SESAU indicam que a prevalência da faixa 

etária das mães é entre 21 e 30 anos de idade, com 53%. O gráfico 01 a seguir mostra a faixa 

etária das mães de crianças com microcefalia no ano de 2017 no estado de Alagoas. 

 
 

Gráfico 01 - Faixa etária das mães de crianças com microcefalia do estado de Alagoas em 2017. 
 

 
 

Fonte: Elaboração própria. 
 

 
 

Pode-se observar que, apesar da maioria das mães possuírem entre 21 e 30 anos, quase 
 

¼ (22%) encontra-se abaixo dos 20 anos de idade. Segundo dados colhidos no 

DATASUS, aproximadamente 25% das gestantes alagoanas tinham inferior a 20 anos 

em dezembro de 

2015. Deste modo, percebe-se que a faixa etária atingida também possui uma relação 

direta com o perfil de gestantes do estado, do mesmo modo que os municípios 

mais afetados possuem vínculo com o nível populacional. 

Este contexto evidencia que há outros problemas sociais envolvidos na questão 

da microcefalia. A gravidez na adolescência é uma realidade do estado, e esta situação 

agrava ainda mais o trabalho destinado dessas crianças, pois os profissionais dos CER's 

relataram que há uma falta de comprometimento das mães mais jovens. Estes levantaram 

algumas hipóteses para  este  comportamento,  como  a  imaturidade  para  a  
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compreensão  da  importância  do tratamento, ou a dificuldade em dedicar-se 

exclusivamente aos cuidados com aquele filho, tendo que abandonar a escola, faculdade 

e lazer para a presença regular nos atendimentos. Desta forma, é importante atentar não 

apenas as crianças e o seu desenvolvimento, mas também as mães que são diretamente 

colocadas como ativas no cuidado aos seus filhos. 

 
 

3.4 A ASSISTÊNCIA PRESTADA AS CRIANÇAS COM MICROCEFALIA E 

SUAS MÃES 

Sobre o assistencialismo, a Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvimento 

Social – SEADES afirma que pessoas com deficiência possuem direito ao Benefício 

Assistencial de Prestação Continuada – BPC, que é referente ao valor do salário mínimo 

vigente, desde que se comprove que ele ou sua família não possui meios para prover sua 

sustentação. Por outro lado, a SEADES não possui a informação de quantas crianças com 

microcefalia recebem o BPC, pois o dado passado pelo Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS) é referente as crianças diagnosticadas com deficiência de forma geral. De tal modo, a 

SEADES não conhece o perfil socioeconômico destas mães, pois o conhecimento do BPC é 

uma das formas de relacionar a vulnerabilidade social às pessoas com deficiência. Porém, esta 

secretaria destaca a importância de obter informações mais precisas sobre estas mães para a 

formulação de programas específicos que atendam, satisfatoriamente, as necessidades que 

estas enfrentam enquanto principal cuidadora. 

Fracolli et al. (2011) afirmam que se pensarmos racionalmente, os modelos de 

assistência atualmente demonstram pouca eficácia, uma vez que esta é uma ação tardia que é 

formulada após a ocorrência de determinada condição. Desta forma, a integralidade que é um 

dos princípios do Sistema Único de Saúde - SUS, considera o usuário em sua dimensão, 

cultural, biológica, e social, com objetivo de promover ações voltadas a promoção, proteção e 

recuperação do sujeito, que tem como prioridade a prevenção sem prejudicar a assistência. 

As   secretarias   municipais   e   estaduais   de   saúde   também   não   possuem   uma 

compreensão integral de dados, por exemplo, que acompanhem a situação socioeconômicas 

das mães ou crianças com microcefalia. Falta, portanto, o cruzamento destas informações 

entre cada órgão do estado, pois cada secretaria só possui dados referentes ao que lhe 

competem, ou seja, os dados não se completam entre os órgãos, tais como informações entre a 

SESAU e o INSS. 

Apesar desta constatação, existe um grupo proveniente da SMS, denominado "ciranda 

do cuidado", que assiste exclusivamente as mães que tenham filhos com complicações 



11  

decorrentes da infecção congênita por vírus Zika, sendo a mais frequente delas a microcefalia. 

O projeto foi criado pelos profissionais da referida secretaria, ao perceberem algumas 

necessidades deste grupo, como a falta de informação dos pais decorrentes da falta de 

capacitação dos profissionais da saúde, pois, apesar da microcefalia já existir antes do vírus 

Zika, este não era um assunto tratado com frequência. A partir de então, os setores da atenção 

primária, saúde da criança e atenção à pessoa com deficiência, realizam reuniões mensais para 

tratar das principais demandas apresentadas por estas mães, com ações que envolvam 

profissionais   capacitados   no   cuidado   a   microcefalia,   profissionais   do   INSS   para 

esclarecimento de dúvidas a respeito do BPC, passeios para lazer, entre outros. 

 
 

3.5 O PAPEL DA PSICOLOGIA NO ATENDIMENTO PRESTADO A 

MICROCEFALIA 

Em fevereiro de 2016, o CFP, através da resolução nº 03/2016, instituiu a Psicologia 

da Saúde como uma especialidade pertencente a Psicologia. Neste campo, é previsto que o 

psicólogo atue em equipes multi e interdisciplinares, realizando análise, planejamento e 

intervenções do processo saúde e doença, através de conhecimentos e técnicas referentes a 

geração de subjetividade, em diversos contextos e instituições de saúde (CONSELHO 

FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2016). Deste modo, observa-se que o psicólogo da saúde 

contribui no serviço de atenção à saúde, ao cuidar da subjetividade dos usuários atendidos. 

Segundo a portaria do Ministério da Saúde (2012), o atendimento prestado na 

estimulação precoce deve ser realizado por uma equipe multidisciplinar composta de médico, 

fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, assistente social e enfermeiro. Deste 

modo, percebe-se que não há a obrigatoriedade do psicólogo, no entanto, os quatro CER's 

visitados, ADEFAL, APAE, UNCISAL e PESTALOZZI, contam, além da equipe mínima, 

com a presença do profissional da psicologia para o atendimento. 

Böing (2010) traz que há uma falta de conhecimento por parte dos gestores, dos 

profissionais da saúde, incluindo o próprio psicólogo, e de seus representantes acerca das 

contribuições que a Psicologia tem a oferecer na atenção básica e, especialmente, das 

características fundamentais que configuram um trabalho neste âmbito. Ferreira, Lopes & 

Melo (2011), em seu estudo, concluiu que o atendimento psicológico com pacientes em 

cuidados paliativos é primordial para atenuar sentimentos de solidão e derrota, através do 

incentivo a utilização de recursos internos. Também é essencial trabalhar o sofrimento 

psíquico, como ansiedade, depressão e medo, por meio da ressignificação da experiência do 

adoecer. Deste modo, a atuação da psicologia promove melhora na qualidade de vida ao 
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reduzir os agentes estressores que desencadeiam sofrimento e angústia, em decorrência das 

mudanças que o tratamento provoca na rotina dos pacientes e familiares. 

Nos casos de crianças com microcefalia, o atendimento psicológico  nos CER's é 

voltado para os familiares que acompanham diariamente a criança, em formato de grupos para 

que se consiga alcançar a todas, sem sobrecarregá-las, proporcionando, assim, uma troca de 

experiências e maior aproximação entre o grupo. Estas intervenções psicológicas são 

iniciativas dos próprios CER's ao identificar a demanda das mães ao lidarem com impactos 

enfrentados diante da descoberta de um filho com microcefalia e as mudanças decorrentes 

desta. 

 

Apesar  da  compreensão  da  importância  da  psicologia  para  o  atendimento  aos 

familiares das crianças com microcefalia na equipe de saúde, até a data de publicação deste 

artigo não há nota ou relatório de posicionamento do CFP ou do CRP 15 sobre a temática. 

Este fato torna-se preocupante, uma vez que os relatos apresentados nos CER's sempre trazem 

uma grande demanda psicológica, principalmente da pessoa que está diretamente ligada ao 

tratamento da criança. A falta de posicionamento do conselho pode dificultar ainda mais a 

criação de políticas públicas que incluam a psicologia nas ações e serviços de saúde prestados 

às crianças com microcefalia e seus cuidadores, o que cabe observar que esta falta indica 

também o grau de importância que a própria Psicologia, representada profissionalmente por 

seu Conselho Federal, outorga de problemas importantes a saúde pública. 

Dimenstein (2001) afirma que a postura do psicólogo no campo da saúde coletiva 

ainda não possui questionamentos dentro da própria categoria referentes a sua adequação e 

efetividade social. Os próprios profissionais não se sentem impulsionados a contextualizar e 

impulsionar novos modos de atuação, cristalizados em modelos teóricos e operativos que não 

se adequam a outros tipos de realidades e clientelas. Assim, observa-se que a problemática da 

psicologia vai além da questão da participação em programas, como no caso da microcefalia, 

pois esta ciência não problematiza seus próprios posicionamentos, não podendo, deste modo, 

reivindicar novos campos de atuação. 

Deste modo, é necessário haver uma mudança nos próprios profissionais que atuam 

nesse campo, pois uma nova visão irá garantir novas formas de agir e, portanto, a alteração 

efetiva desse sistema. O que ocorre, por outro lado, é uma falta de compromisso por parte dos 

profissionais da saúde,  que não veem suas  atitudes  implicadas  no mesmo.  Essa visão  é 

alimentada pela ideia de que não existe repercussão no Sistema Único de Saúde, por exemplo, 

a partir de cada trabalho realizado. Benevides (2005) ressalta que há uma dicotomia entre 

macropolítica e micropolítica, que distancia o SUS, que é dever do Estado e direito dos 
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cidadãos, dos processos de produção de subjetividade. Foi com base nesta dicotomia que a 

Psicologia começou a separar o individual do coletivo, clínica de política e de saúde coletiva, 

e o cuidado com a saúde das pessoas do cuidado com a saúde de populações, em que a 

Psicologia não se percebe, portanto, dentro dos debates do SUS. Esta situação ressalta a falta 

de participação da Psicologia em problemáticas sociais e, consequentemente, na dificuldade 

de formulação de estratégias e políticas públicas. 

Além da reflexão acerca da divisão que o saber psicológico faz entre ciência e política 

como duas estâncias que não dialogam entre si, Benevides (2005) afirma que a psicologia 

possui uma atuação voltada pra clínica, e que essa atuação não proporciona aos profissionais e 

estudantes pensarem politicamente suas práticas. A consequência disso é que as subjetividades 

não são consideradas relevantes quando se trata do coletivo, e vice-versa. 

É viável pensar não só como a psicologia pode oferecer serviços ao Sistema Único de 

Saúde, mas também como os profissionais têm procurado realiza-los. Entre os vários 

questionamentos, pode-se pensar se as ações dos psicólogos são ético-políticas, e em caso 

afirmativo, quais dessas ações são prioritárias. Essa discussão deve permear todo o trabalho 

do psicólogo, pois seu objeto de estudo se trata do próprio ser humano, e esse profissional não 

é capaz de garantir bem-estar psicológico sem, no mínimo, seguir as diretrizes éticas, e, além 

disso, produzir políticas. 

Desse modo, nota-se dentro da psicologia grandes dificuldades a serem superadas 

pelos indivíduos que compõe essa profissão. Para que essa categoria alcance os objetivos ao 

qual se propõe, muitas discussões, reflexões e conquistas precisam ser obtidas. Apenas por 

esse viés antigas concepções podem ser revistas, garantindo, assim, novas posturas por parte 

dos profissionais de psicologia, e de todos os que compõem o âmbito da saúde. 

 
 

4.    CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Até 2014 os casos de microcefalia apresentavam-se estáveis. Os CER's relatam raros 

atendimentos a este público antes do período de surto. As pesquisas em microcefalia estão 

avançadas, mas ainda há dificuldade em comprovar a causa do grande aumento ocorrido a 

partir de 2015. Esta discussão é de extrema importância, pois, a microcefalia tornou-se que se 

um problema de saúde pública, uma vez direciona também a outras problemáticas sociais, 

como  a  exposição  a  fatores  condicionantes  de  saúde;  a  gravidez  na  adolescência,  que 

influencia no tratamento da microcefalia; a figura materna como a principal ou única 

cuidadora, que está vinculado as construções sociais de gênero, e que sofre diretamente as 

consequências do cuidado, necessitando assim, do atendimento prestado pelas equipes de 
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saúde para estimulação precoce e a inclusão da psicologia para atuar em questões referentes a 

sobrecarga emocional decorrentes desta realidade. 

As políticas públicas não incluem a psicologia como área essencial ao serviço. O que 

se  percebe  na  prática  é  que  a  psicologia  vem  ganhando  seu  espaço  de  acordo  com  as 

demandas identificadas pelos outros profissionais que atuam diariamente com esta população. 

A carência se dá quando os próprios psicólogos não estabelecem a importância de seu papel 

no âmbito de saúde coletiva. A falta de posicionamento do Conselho que rege a profissão 

dificulta ainda mais a ênfase da necessidade deste profissional como atuante nas ações e 

serviços de saúde voltados para a microcefalia. A psicologia deve amadurecer suas formas de 

atuação  e conhecimento  para,  assim,  pensar  em políticas  públicas  eficazes,  inclusive  no 

Sistema Único de Saúde. 

A falta no cruzamento das informações dos órgãos ligados a microcefalia gera 

dificuldades para a promoção de ações em saúde coletiva para esta demanda. O que ocorre 

não é a falta de informação referentes aos surtos ou epidemias, pois o estado possui controle 

quantitativo das crianças com microcefalia, com variáveis como idade, sexo, dados das mães, 

entre outros, porém, não conhece de modo aprofundado o perfil destas crianças e de suas 

mães,   e   consequentemente   as   dificuldades   enfrentadas   diariamente   por   elas.   Este 

conhecimento torna-se evidente nos centros de reabilitação, que enviam relatórios semanais 

com dados referentes ao tratamento e a evolução do paciente, mas não necessariamente dos 

problemas enfrentados diariamente desde a locomoção até as questões emocionais decorrentes 

desta adaptação. Seria interessante a criação de um sistema que integrasse todos os dados 

acerca da microcefalia. 

Uma vez que as instituições possuem contato direto nas problemáticas diárias que 

envolvem a microcefalia, surge a possibilidade da criação de ações que atendam de forma 

integral as crianças e seus cuidadores. Os órgãos governamentais ou prestadores de serviços 

mobilizam-se separadamente para um alcance maior a esta população. Como exemplo 

percebemos o grupo Ciranda do Cuidado que é uma ação da SMS voltada exclusivamente 

para residentes em Maceió, mas que poderia expandir para outros municípios, considerando 

as regiões de saúde. Os CER's também mobilizam-se para ações que se moldam de acordo 

com as demandas apresentadas pelas famílias. Desta forma, fica claro a importância de ações 

e programas desenvolvidos pelo estado, as chamadas políticas públicas, que atendam de 

forma integral a tais demandas, onde o usuário é acolhido em sua totalidade. 

Ao compreender a amplitude que se faz necessária aos cuidados de uma criança com 

necessidades especiais, como a estimulação precoce, onde é solicitado maior presença aos 
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CER's, e outros serviços de saúde, o governo disponibiliza o BPC para colaborar 

financeiramente com aqueles que comprovam não ter condições de se sustentarem; oferece 

também o acesso universal ao Sistema Único de Saúde - SUS; algumas ações como a 

capacitação de profissionais que atuam na área; o atendimento nos centros de reabilitação, e 

outros programas que servem como paliativos para tal problemática. 

Assim, faz-se necessário um mecanismo que possibilite a ligação direta dos dados 

entre todos os serviços prestados as crianças com microcefalia e as pessoas que estão 

diretamente ligadas a esta vivência para que se crie ações de assistência integral a nível 

estadual. Porém, a atuação deve ocorrer, principalmente, nas questões que antecedem a 

incidência de determinadas epidemias, pois uma vez que a problemática surge, produz 

prejuízos para a população, e consequentemente para o governo. 
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ANEXOS



 

 

 

DIÁRIO DE CAMPO 
 

 
 

Data: 18/10/2017 
 

Local: Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria de Estado da Assistência e 
 

Desenvolvimento Social 
 

 
 

Neste dia, passamos inicialmente na Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para 

falarmos com o setor responsável pela saúde da criança. fomos encaminhadas para o 

local e falamos com a pessoa responsável, que no momento não pode nos atender 

porque estava muito ocupada, solicitando que enviássemos um e-mail na próxima 

semana, que ela nos passaria os dados que necessitássemos. 

Após, nos dirigimos a Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvimento 

Social (SEADES). Nesta secretaria, desejávamos saber quantas mães de crianças com 

microcefalia estavam em vulnerabilidade social, se possuíam o cadastro único, quais os 

benefícios que o governo assegura para essas mães, entre outras informações. 

Conseguimos nos encontrar com a Superitendente E., que, assim que nos 

apresentamos e falamos o objetivo da nossa pesquisa, nos trouxe que o estado ainda 

possui um déficit em relação a microcefalia. Na Seades, não há o controle de quais são 

as mães de criança com microcefalia que estão recebendo benefício do governo, pois 

elas são incluídas junto com outras crianças com deficiências, mesmo que esse dado já 

tenha sido solicitado ao INSS. 

Portanto, o estado não consegue mapear o perfil socioeconômico dessas mães e, 

consequentemente, formular programas específicos que contribuam no bem-estar destas. 

Com relação as ações de assistencialismo desenvolvidas para atender a este público, ela 

solicitou que enviássemos um e-mail para ela fazendo esta solicitação, que ela passaria 

todos os projetos já desenvolvidos e em andamento.  

  



 

 

 
 

DIÁRIO DE CAMPO 
 

 
 

Data: 28/10/2017 
 

Local: Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas 
 

Solicitamos na sede da Secretaria informações sobre onde conseguiríamos dados 

a respeito da microcefalia no estado, e assim fomos encaminhadas para o setor de 

Supervisão de Cuidados à Pessoa com Deficiência - SUPED. Fomos recepcionadas pela 

psicóloga   L.   F.  que  informou   no   momento   estar   bastante   ocupada,   mas   que 

mandássemos e-mail com as informações desejadas que ela nos retornaria o mais rápido 

possível. No dia seguinte, 29/10/2017, obtivemos como resposta as seguintes 

informações: 

1) De 2015 a setembro de 2017, foram notificadas 442 crianças com SUSPEITA 
 

de Microcefalia. 
 

2) De 2015 a setembro de 2017, foram confirmadas, através de Tomografia 

Computadorizada de Crânio (HGE), 126 casos de Microcefalia. Infelizmente, 07 desses 

casos confirmados foram a óbito. Totalizando em 119 casos para a assistência. 

3)   Peço   que   entre   em   contato   com   o   CIEVS   estadual   (Vigilância 

Epidemiológica),  através do  3315-2059, para coletar  essa informação. Waldinéa ou 

Jéssica poderão te explicar melhor a situação desses casos e do Laboratório Central do 

Estado (LACEN). 

4)  Atualmente,  o  município  de  Maceió  tem  43  casos  de  crianças  com 
 

Microcefalia. 
 

5) Sim, todas estão sendo atendidas em Centros Especializados em Reabilitação 

(CER's), acompanhadas na puericultura em unidades de saúde e pelas áreas técnicas da 

Criança, Atenção Básica e Pessoa com Deficiência da secretaria municipal de saúde. 

7) Em Maceió, temos 07 CER's habilitados pelo Ministério da Saúde (MS). 06 

deles, possuem Neuropediatra e a equipe mínima preconizada pelo MS para a realização 

da estimulação precoce (fonoaudiólogo, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional). São 

eles: Associação dos Deficientes Físicos de Alagoas (ADEFAL), Associação Pestalozzi 

de Maceio, Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), Associação dos



 

 

 

Amigos e Pais de Pessoas Especiais (AAPPE), PAM Salgadinho, UNCISAL. 1 deles é 

habilitado somente nas modalidades auditiva e visual: APAE Audiovisual. 

Solicitamos  novamente  por  e-mail,  informações  referentes  ao  locam  onde 

moram estas crianças e a resposta foi de que o   município com maiores casos de 

microcefalia foi Maceió, confirmados 43 crianças com microcefalia e, Barra de Santo 

Antônio (01), Barra de São Miguel (01), Marechal Deodoro (02), Messias (01), Pilar 

(01), Paripueira (01), Rio Largo (01), Japaratinga (01), São Luís do Quitunde (01), 

Novo Lino (01), União dos Palmares (03), Atalaia (02), Capela (01), Quebrangulo (01), 

Viçosa (01), Anadia (03), Boca da Mata (02), Campo Alegre (01), Junqueiro (01), São 

Miguel dos Campos (02), Teotônio Vilela (01), Coruripe (03), Penedo (01), Piaçabuçu 

(03), Arapiraca (09), Batalha (01), Coité do Nóia (01), Craíbas (01), Feira Grande (01), 

Girau do Ponciano (01), São Sebastião (04), Traipu (02), Palmeira dos Índios (07), 

Monteirópolis (01), Olivença (02), Pão de Açúcar (01), Santana do Ipanema (04), São 

José da Tapera (01), Delmiro Gouveia (01), Inhapi (01), Olho D'Água do Casado (01), 

Piranhas (01). 

Na ocasião, perguntamos quantas crianças haviam sido notificadas com 

microcefalia antes de 2015 e a psicóloga informou que a Microcefalia sempre existiu, e 

o  que  passou  a  acontecer  a  partir  de  janeiro  de  2015  foi  a  relação  da  condição 

relacionada a uma provável infecção congênita do Zika Vírus. Não há um número exato 

de quantos casos de Microcefalia existiam no estado no ano de 2014. 

Não pudemos, neste local, ter uma conversa aprofundada pessoalmente, no 

entanto as informações colhidas foram bastante satisfatórias, atendendo as nossas 

demandas iniciais.



 

 

 

 
 

 

Data: 07/11/2017 

DIÁRIO DE CAMPO

 

Local: Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas 
 

Fomos colher informações no Centro de Informações Estratégicas e Resposta em 

Vigilância em Saúde - CIEVS e conversamos com a enfermeira J. responsável pelo 

monitoramento   da   microcefalia.   Lá   perguntamos   o   número   de   crianças   com 

microcefalia que tiveram associação com síndrome congênita do vírus Zika. 

Fomos surpreendidas ao saber que é impossível quantificar a relação da 

microcefalia com Vírus Zika no surto que ocorreu entre 2015 e 2016 no estado de 

Alagoas, pois para isso seria necessário que estas mães e crianças tivessem feito a 

sorologia, ou seja, o teste de confirmação no período da gestação ou no exato momento 

do nascimento do bebê. Mas esse teste só chegou em Maceió no ano de 2017, no 

Laboratório Central de Alagoas - Lacen,   que distribuiu para outros hospitais e 

municípios. 

Tiveram também problemas referentes ao armazenamento da amostra, pois, uma 

vez que para realizar o exame, era necessário que a mesma fosse encaminhada para fora 

do país, então os poucos dados que foram emitidos não podem ser considerados 

fidedignos. Para ter uma base, a Secretaria classifica como "relação com síndrome 

congênita" ou "com provável síndrome”, baseando-se no Manual de Orientações 

Integradas de Vigilância e Atenção à Saúde no Âmbito da Emergência da Saúde Pública 

de Importância Nacional, do Ministério da Saúde de 2017. 

Perguntamos também sobre a faixa etária das mães de crianças com microcefalia 

e o bairro onde residem na cidade de Maceió, mas a mesma informou que só poderia 

passar esses dados quando sair nossa aprovação do processo que solicitamos para a 

pesquisa  no  local.     Sugeriu  ainda  que  procurássemos  o  Lacen  para  coletar  as 

informações mais precisas sobre o teste rápido para relação do vírus Zika com 

microcefalia.



 

 

 

Local: Laboratório Central de Alagoas – Lacen 

No Lacen encontramos o Biólogo H. O. que nos passou muitas informações a 

respeito da associação entre microcefalia e Zika. Foi explicado que quando a pessoa é 

infectada por algum vírus, nos primeiros 7 dias é produzido uma imunoglobulina do 

tipo M e posteriormente entra na fase de transição para a produção de imunoglobulina 

do tipo G, que é a memória imunológica, que serve para detectar quando o vírus está 

novamente  no  organismo  e  não  permitir  que  a  pessoa  fique  doente.  Então  para  a 

detecção do Zika, é necessário pegar a fase inicial da contaminação, pois, como há 

região endêmica e o vírus pode ser passado por saliva, suor, relações sexuais, etc. E 

assim a pessoa pode ser positivo mas não necessariamente ter sido contaminada pela 

picada do mosquito. 

Assim,  o  Ministério  da  Saúde  autorizou  que  o  teste  rápido  seja  feito  por 

mulheres que estiverem gestantes, do primeiro ao sétimo dia sintomático do Zika vírus. 

Neste sentido, o teste até a presente data foi feito apenas com 4 mulheres, sendo o 

resultado negativo. O mesmo reforçou a informação de que o kit pra essa associação só 

existia no Canadá e como o surto foi repentino, necessitava da autorização da Anvisa e 

outras burocracias, então não havia a possibilidade da utilização. O kit de teste rápido 

pra Zika só chegou no Brasil em maio de 2017. Foram 22 mil kits distribuídos no estado 

de Alagoas. 

H. afirma também que há algumas teorias de   que a microcefalia não teve 

relação com o Zika vírus, algumas atribuem ao fato de terem confundido os sintomas de 

um vírus com outro e por isso não estão aparecendo no exame. Há também a 

possibilidade de mutação do vírus Zika e por conta disso não estão ocorrendo novos 

casos e o mesmo pretende em pesquisa investigar tal relação, onde o mesmo não associa 

a microcefalia a nenhum vírus, mas talvez aos agrotóxicos que provocam mutações no 

organismo ou até mesmo no vírus. Tal teoria ainda não tem base cientifica e desta forma 

dificulta o investimento financeiro do governo para maiores estudos



 

 

 

DIÁRIO DE CAMPO 
 

 
 

Data: 14/11/2017 
 

Local: Associação dos Amigos e Pais de Pessoas Especiais - APAE 
 

 
 

Neste dia, visitamos a APAE, e fomos atendidas pela fisioterapeuta que é 

coordenadora do programa de intervenção precoce da instituição, que se trata de um 

projeto que atende crianças de 0 a 3 anos, contando com uma equipe multiprofissional 

de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia. No caso da 

microcefalia,  as  crianças  são  atendidas  dentro  deste  programa,  em  duas  vezes  na 

semana. Antes do surto de 2015, a APAE já havia atendido algumas crianças com 

microcefalia, mas não na proporção que há atualmente. No total, são atendidas oito 

crianças com microcefalia, sendo todas do interior, com exceção de uma. 

A psicóloga realiza grupo com os familiares que acompanham as crianças aos 

atendimentos, sendo geralmente a mãe, e também participa dos atendimentos realizados 

com as crianças, fazendo algumas intervenções pontuais. Estes atendimentos são multi e 

interdisciplinares. Porém, não há muita adesão dos acompanhantes as intervenções 

psicológicas, em que as mães possuem resistência de serem atendidas pela psicóloga e 

de participar dos grupos realizados, especialmente quando este é realizado em um dia 

diferente da terapia da criança. 

Este fato ocorre porque os responsáveis pelas crianças já dedicam vários dias da 

semana para cuidar do filho, além de serem do interior, fazendo com que tenham 

preferência em realizar outras atividades. Vale destacar que, das oito crianças com 

microcefalia assistidas na instituição, seis são acompanhadas exclusivamente pela mãe. 

Uma das mães faleceu durante o parto, sendo, desta forma, acompanhada pela avó, e 

apenas uma criança é acompanhada não somente pela mãe, mas também pelo pai, irmão 

e avó. 
 

A fisioterapeuta trouxe também que muitas  dessas  mães  faltam aos  exames 

médicos e em outros compromissos necessários a terapia. Este comportamento pode 

estar  vinculado  ao  fator  descrito  acima. Além  disso,  há  uma  gama  de  fatores  que 

dificultam o tratamento, como a falta de medicação, a dificuldade de profissionais



 

 

 

específicos, como neuropediatra, entre outros. Deste modo, não cabe somente ao estado 

a responsabilidade de cuidado a essas mães, mas também o acesso e a condição de vida 

necessária para que estas consigam realizar efetivamente a terapia do filho. 

As mães possuem acesso ao carro cedido pela prefeitura, que traz elas e as 

crianças do interior para a terapia na capital. Todas estas mães conseguiram acesso ao 

BPC, tendo até uma certa prioridade devido a mídia que estavam tendo na época do 

surto. Muitas dessas mães queixam-se, atualmente, que não há mais o suporte que fora 

oferecido a elas quando o surto da microcefalia iniciou. A profissional afirmou, porém, 

que muita visibilidade fora dada a estes casos, e que há muitas outras crianças com 

deficiências mais graves se comparado às crianças com microcefalia. 

Existe o grupo "Ciranda do Cuidado", desenvolvido pela Secretaria de saúde, no 

qual psicologia e assistência social atendem essas mães. A fisioterapeuta trouxe que este 

programa é equivalente ao que eles já oferecem no CER's, e que, portanto, elas já 

tinham a assistência prestada, mas não as aproveitavam. Além disso, a APAE envia 

relatórios  para  a  SESAU  a  cada  duas  semanas,  mas  estas  não  obtém  retorno  da 

secretaria. Para finalizar, a profissional disse que as mães estão sendo assediadas por 

pessoas interessadas em compreender a temática da microcefalia.



 

 

 

DIÁRIO DE CAMPO 
 

 
 

Data: 17/11/2017 
 

Local: Sociedade Pestalozzi de Maceió 
 

 
 

Na referida data realizamos uma visita a Sociedade Pestalozzi de Maceió, no 

qual fomos atendidas pela assistente social P. Entre as muitas informações que esta nos 

trouxe, descobrimos que o diagnóstico para a microcefalia só é realizada após o 

nascimento, através da realização da medição do perímetro encefálico, porém, durante a 

gestação pode ser levantada a suspeita através do ultrassom. No caso do vírus Zika, 

existe uma particularidade que aparece na tomografia, no qual é possível descobrir se a 

etiologia da microcefalia foi derivada desse vírus. 

Após o diagnóstico da microcefalia, a criança é encaminhada para os CER's, de 

Maceió  ou  de Arapiraca,  a  depender  da  macrorregião  que  está  inserida.  Todas  as 

crianças com microcefalia são encaminhadas para atendimento, independente da 

etiologia. A microcefalia é inserida no Serviço de Reabilitação Intelectual, 

especificamente no programa de estimulação precoce, que atende não somente esta 

deficiência, mas também outros tipos, como paralisia cerebral, síndrome de down, etc. 

O encaminhamento é a única forma de ingresso nos CER's. 

Existe também a possibilidade de demanda espontânea. Nestes casos, a 

microcefalia  da  criança  passa  despercebida,  e  não   é,  portanto,   notificada.  Os 

responsáveis procuram, então, o CER por vontade própria, porém, estes locais notificam 

para as Secretarias antes de iniciarem o tratamento. Situações deste tipo são raras. 

Atualmente, o serviço está mais organizado e controlado pelo estado, em que os CER's 

recebem os casos encaminhados pela Secretaria. Além disso, a Pestalozzi realiza 

semanalmente um relatório para a secretaria, para que esta acompanhe a terapia e o 

desenvolvimento da criança. 

Quando inseridos na Pestalozzi, a criança é atendida por uma equipe 

multiprofissional composta de fisioterapeuta, fisioterapeuta visual, fonoaudiólogo, 

terapeuta ocupacional, psicólogo e assistente social. A psicóloga atua no suporte as 

famílias  das crianças  através  de grupos  terapêuticos. As crianças  com microcefalia



 

 

 

possuem  diversos  comprometimentos,  como  problemas  visuais,  de  audição,  entre 

outros. Todas essas crianças são atendidas pelos seis profissionais, devido a 

complexidade da própria patologia. As crianças desta instituição recebem, também, 

toxina botulínica, para intervir na rigidez muscular. 

Todas as crianças são da capital, com exceção de um caso, e a assiduidade na 

terapia é positiva. Quem é da capital recebe o cartão bem-legal, fornecido pela 

Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito, e as do interior possui o 

transporte  cedido  pelo  próprio  município. A família  é coterapeuta,  em  que  precisa 

realizar as recomendações passadas pelos profissionais em casa para que a terapia tenha 

mais resultado. Também descobrimos que a maioria das crianças atendidas na Pestalozzi 

são acompanhadas pelas mães. 

O tratamento  é padronizado  entre todas as  CER's que atendem as crianças, 

porém cada local possui sua particularidade. As portarias que regulamentam este 

atendimento são do Ministério da Saúde, sendo 793 de 24 de abril de 2012 e 835 de 25 

de abril de 2012. Atualmente, há 20 crianças na instituição e a faixa etária atual está 

entre um a dois anos. Apenas uma criança já recebia tratamento na instituição antes do 

surto, mas a profissional não sabe informar a idade desta. Ficou acertado, no final da 

entrevista, da assistente social enviar a faixa etária das mães e quantas possuem o 

Benefício de Prestação Continuada através do e-mail.



 

 

 

DIÁRIO DE CAMPO 
 

 
 

Data: 22/11/2017 
 

Local: Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas – SESAU 
 

 

Neste dia, fomos na SESAU levantar os dados das mães de crianças com 

microcefalia no estado. Ao chegarmos no órgão, fomos para o setor da Gerência de 

Ações Estratégicas, onde encontramos a M., que já tinha entrado em contato com o 

nosso orientador, nos enviando o e-mail com os principais dados das mães. Neste e- 

mail, recebemos a data de nascimento da mãe e da criança, a idade da mãe, a cidade que 

mora, o local de ocorrência da descoberta da microcefalia, o estabelecimento que a 

criança nasceu, o sexo e a situação atual da criança (se fora descartado, estava em 

investigação, com provável síndrome congênita ou confirmado a microcefalia por 

infecção congênita sem identificação etiológica). Também fora enviado uma tabela com 

as crianças com microcefalia que foram a óbitos. 
No dia anterior, entramos em contato com Conselho Regional de Psicologia do 

 

estado  de Alagoas  (CRP 15)  através  de  um  telefonema.  Fomos  atendidas  por  um 

membro da Comissão de Saúde Mental, L., onde solicitamos um encontro para colher 

dados sobre o posicionamento do CRP 15 a respeito da atuação do psicólogo com 

crianças com microcefalia. Ela informou não haver posicionamento do CRP 15 com 

relação a esta temática e que não se recorda de nenhum posicionamento do Conselho 

Federal de Psicologia - CFP sobre isto. Em pesquisa na internet, também não 

encontramos nenhum posicionamento de ambos.



 

 

 

DIÁRIO DE CAMPO 
 

 
 

Data: 23/11/2017 
 

Local: Associação dos Deficientes Físicos de Alagoas – ADEFAL 
 
 
 
 
 

Entrevistamos a psicóloga D. e sobre o atendimento das crianças com 

microcefalia, são realizados por uma equipe composta de Terapeuta Ocupacional, 

Fisioterapeuta   e   Fonoaudióloga   para   estimulação   precoce   e   a   psicóloga   para 

atendimento psicoterápico grupal com as mães. 

 
O  trabalho  psicoterápico  visa  trabalhar  as  queixas  apresentadas  pelas mães, 

como as como as crises de seus filhos, as internações,  entre outras situações em que 

são comuns entre elas. O foco é na autonomia, independência e principalmente no 

sigilo, para promover a confiança. Outro foco da psicoterapia é na aceitação, onde a 

mãe precisa vivenciar a transição da morte do filho ideal para o nascimento do filho real 

e as mães precisam quebrar os próprios preconceitos ainda existentes, para conseguir 

aceitar também o olhar do outro. 

 
D. relata que todas as crianças são acompanhadas pelas mães, e adesão  ao 

atendimento   psicoterápico   é   muito   difícil.   Quando   as   mães   apresentam   muita 

resistência,  são  chamadas  separadamente  para  uma  conversa  mais  aprofundada  a 

respeito da importância da participação no grupo. A psicóloga ainda relata que percebe a 

diferença na adesão ao tratamento por parte das mães que residem no interior e na 

capital, sendo as do interior as que possuem menos frequência. Outro fator preocupante 

para  a  psicóloga  é  que  algumas  mães  que  conseguiram  o  BPC  abandonaram  o 

tratamento de seu filho 

 
Quando fomos na instituição para dar entrada no processo solicitando a coleta de 

dados no local, conversamos informalmente com a assistente social que nos relatou que 

uma de suas principais preocupações é a respeito da idade das mães, pois elas são ainda 

muito novas, e isso dificulta a compreensão da importância do tratamento.



 

 

 
 
 
 
 
 

 

Local: Secretaria Municipal de Saúde - SMS 
 

 
 

Realizamos, neste dia, também, uma visita na Secretaria Municipal de Saúde - 

SMS. Fomos atendidas pela R., que trabalha no setor da atenção básica. Esta trouxe que, 

quando o surto de microcefalia iniciou em 2015, os profissionais da secretaria foram 

convocados para visitar as famílias atingidas. Em uma das casas visitadas, a equipe 

constatou  que  família  estava  sofrendo  assédio  dos  vizinhos,  pois  estes  tinham 

curiosidade em saber o que era microcefalia, por ser um assunto em alta na época e que 

poucas pessoas conheciam sobre. 

A partir dessas visitas, constatou-se que as famílias necessitavam de uma 

assistência. Desta forma, os setores da atenção básica, saúde da criança e da pessoa com 

deficiência criaram o grupo "Ciranda do Cuidado", visando que estas pudessem ter, 

também, um espaço de troca de experiência entre as mães. O grupo atende crianças 

derivadas da síndrome congênita do vírus Zika, porém a maioria possui microcefalia. 

Este grupo ocorre mensalmente, e a cada encontro é convidado um profissional 

para abordar uma temática específica, que possa auxiliar nas dificuldades encontradas 

pelas mães com relação a microcefalia. Este é um grupo oficial da SMS. Há, também, 

uma comunicação com as mães através de um grupo no "WhatsApp", um aplicativo de 

celular utilizado para trocar mensagens instantâneas. Deste modo, as mães possuem 

contato direto uma com as outras, e, também, com a própria secretaria, podendo contar 

com a assistência de modo mais eficaz. 

Atualmente, as mães já possuem maior conhecimento sobre a microcefalia do 

que quando o surto iniciou. Este é um resultado que pode ter sido potencializado pela 

existência do grupo. A partir deste fato, percebe-se a necessidade da criação de políticas 

públicas e de ações que promovam a assistência e a resolução de demanda deste público 

específico. 

Um dado interessante que R. trouxe foi que há alguns casos de microcefalia 

tardia, que não foram descobertas anteriormente, assim como a assistente social da



 

 

 

Pestalozzi destacou. Cinco casos foram notificados este ano na cidade de Maceió, em 

que um destes já foi confirmado. Só são acompanhadas pela atenção básica da SMS as 

crianças com microcefalia ou com outras alterações que nasceram a partir de 2015, e o 

acompanhamento é oferecido independente da etiologia, pois a microcefalia pode ser 

ocasionada por Zika ou por STORCH, em que muitas vezes não se descobre a sua 

etiologia. Este ano, o ministério decretou o fim da microcefalia como emergência em 

saúde  pública,  mas  isso  não  significa  o  fim  da  assistência  prestada.  É  importante 

destacar que nem só essas crianças merecem cuidados. 

As mães ainda esbarram em algumas dificuldades para conseguirem os 

benefícios, pois a burocracia é grande. Algumas crianças demoram para fechar o 

diagnóstico, fazendo com que estas não consigam, durante esse período, acesso a 

carteirinha de transporte, por exemplo. Ainda por cima, elas enfrentam dificuldades na 

própria locomoção, pois nem todas as crianças aparentam ter microcefalia, fazendo com 

que as pessoas compreendam a prioridade. 

Os relatórios são enviados para a SMS e para a SESAU. Através destes, a 

secretaria procura saber o que tá ocorrendo com as mães e as crianças. Outro dado 

importante é que quando o surto da microcefalia eclodiu, muitos profissionais não 

estavam preparados para lidar com essa ocorrência. Foram realizadas, portanto, quatro 

capacitações no ano passado, para auxilia-los nos atendimentos. 

Outra informação que levantamos foi que há a "equipe dedicada", denominada 

assim pelo Ministério da Saúde, que realiza os acompanhamentos das crianças que 

apresentam síndrome congênita do vírus Zika. Esta traz para a secretaria outros 

profissionais que contribuam no trabalho prestado as mães. 

 
 

Local: Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas 

 
A entrevista foi realizada com a terapeuta ocupacional, onde relatou que 

atualmente o Centro de Reabilitação da Uncisal atende 19 crianças com diagnósticos 

decorrentes do vírus Zika, sendo 80% das crianças com microcefalia. A equipe de 

atendimento é composta por fonoaudióloga, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional para a 

estimulação  precoce e psicóloga que realiza atendimento  mensal com as mães  das 

crianças  com  microcefalia.  Estes  são  realizados  em  grupo,  devido  a  demanda  da



 

 

 

psicologia ser muito grande e a psicóloga não conseguir tempo para atende-las 

separadamente, mas o atendimento individual é realizado caso seja percebido a 

necessidade. Não foi possível conversar com a psicóloga para colher dados específicos 

sobre o atendimento. 

A crianças vem 1 ou 2 vezes na semana, no entanto, como a maioria mora no 

interior e relata ser muito cansativo a locomoção, os profissionais tentam ajustar os 

atendimentos para apenas 1 dia na semana. A profissional relata que a assiduidade é um 

problema na instituição. Na maioria das vezes que elas faltam, a justificativa é que não 

havia  carro  ou  que a  criança  adoeceu. A falta  do  transporte  é  uma  das  principais 

reclamações das mães que são acompanhadas na Uncisal. 

Sobre o Benefício de Prestação Continuada, todas foram encaminhadas para dar 

entrada na solicitação, algumas não se enquadravam no perfil de vulnerabilidade social, 

mas no geral, a situação socioeconômica é muito baixa, tendo assim mães que relatam 

até a falta de alimentos. Outra situação relacionado a vulnerabilidade social é a 

escolaridade que é muito baixa, bem como a idade, onde 16 mães tem entre 14 a 23 

anos. A equipe percebe nas atitudes a falta de maturidade das mesmas para aderirem ao 

tratamento. Isso acontece por elas terem outras prioridades como estudo, festas, etc. na 

ausência materna, a avó é quem comparece, este é o caso de apenas uma criança. 

A equipe encontra como problemática a dificuldade que as mães possuem de 

seguir  algumas  orientações  básicas  que são  passadas  a elas,  como  as  brincadeiras, 

brinquedos, posições para sentar na hora do banho, forma de alimentar, entre outros. 

Elas relatam que em casa precisam cuidar de muitas outras questões, como outros 

filhos, tarefas domésticas, marido, entre outras questões que acabam demandando muito 

tempo. 

Ao concluirmos a pesquisa, fomos na Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas 
 

– SESAU duas vezes para dar entrada no processo e acompanha-lo, e três para realizar a 

coleta de dados; na Secretaria Municipal de Saúde – SMS uma vez para abrir o processo 

e duas de coleta de dados; uma vez na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento 

Social – SEADES para fazermos coleta de dados; no Laboratório Central de Alagoas – 

LACEN uma vez para levantamento de dados; cinco vezes na Sociedade Pestalozzi de 

Maceió para resolvermos os trâmites da autorização para a realização da pesquisa, e três 

para colhermos os dados; na Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE 

duas vezes para solicitarmos a autorização, e duas para visita de campo; duas vezes na



 

 

 

Associação dos Deficientes Físicos de Alagoas – ADEFAL e na Universidade Estadual 

de Ciências da Saúde de Alagoas – UNCISAL para conseguirmos a autorização e uma 

vez para a coleta de dados em cada local; duas vezes na Associação dos Amigos e Pais 

de Pessoas Especiais – AAPPE para conseguirmos autorização para realizarmos a 

pesquisa, sem sucesso; uma vez na Maternidade Escola Santa Mônica para colhermos 

os dados que necessários para darmos entrada no processo. 


