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Introducao: Crianças diagnosticadas com Microcefalia podem apresentar atraso no desenvolvimento neuropsicomotor,
consequentemente, são afetadas em sua comunicação e seu desenvolvimento, o que pode ter um impacto importante na vida dos pais.

Objetivos: Analisar a sobrecarga dos cuidadores principais de crianças diagnosticadas com Microcefalia.

Método: Caracteriza-se por ser do tipo descritivo, quantitativo, de natureza transversal. A população consiste em 10 pais de crianças
diagnosticadas com Microcefalia, que estejam em atendimento fisioterapêutico no projeto de extensão oferecido pela Universidade
Potiguar. Foi utilizado para a coleta de dados um questionário com base no “Questionário de Avaliação da Sobrecarga do Cuidador
Informal”. As perguntas foram direcionadas para os pais ou responsáveis, afim de informações sobre os cuidados com a criança, além
disto, foram questionados quanto às complicações socioeconômicas existentes em seu cotidiano e qualidade de vida. Inicialmente o
projeto foi elaborado e enviado para o Comitê de Ética (CAAE 74725917.5.0000.5296). As entrevistas foram realizadas na Universidade
Potiguar (UnP), localizada em Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte. Os participantes foram orientados quanto aos
procedimentos e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Os dados foram analisados da forma descritiva, com
apresentação dos dados em percentuais.

Resultados: Foram selecionados 10 cuidadores informais de crianças diagnosticadas com Microcefalia, sendo 6 por Zika Vírus. A média
de idade dos cuidadores foi de 26,7 anos (variando de 19 a 37), todas do sexo feminino (100%), 60% eram solteiras. Em relação ao grau
de parentesco com a criança, 100% eram filhos, todos os cuidadores (100%) residem no mesmo domicílio da criança. Na amostra
analisada não foram observadas mudanças significativas na vida dos cuidadores e da família do grupo participante do estudo, porém,
percebeu-se prejuízo para a situação financeira. Os cuidadores sentem-se sobrecarregados, mas os sentimentos são prevalecidos,
diminuindo esse fator.

Conclusão: Os resultados deste estudo trouxeram informações importantes objetivando conhecer as implicações da sobrecarga de pais
de crianças diagnosticadas com Microcefalia e os fatores psicossociais nela envolvidos. O conhecimento sobre esses aspectos é de
fundamental importância para auxiliar na elaboração de estratégias de orientação e assistência aos pacientes e seus cuidadores."
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