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Introducao: A microcefalia é uma condição neurológica que provoca atraso neuropsicomotor. A criança acometida requer estimulação
precoce proveniente da equipe multidisciplinar e do cuidador, que se incumbe do cuidado permanente, tornando-se muitas vezes
sobrecarregado. Dessa forma, infere-se que haja interferência na qualidade de vida e no perfil de ansiedade desses cuidadores.

Objetivos: Traçar o perfil do cuidador de crianças com microcefalia, atendidas no Hospital Universitário (HU) de Sergipe, segundo as
particularidades socioeconômicas, demográficas, de saúde, de qualidade de vida e de ansiedade.

Método: Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Sergipe, sob
protocolo CAAE 78647917.5.0000.5546. Trata-se de um estudo epidemiológico observacional, descritivo e analítico de corte transversal.
Foram recrutados 20 cuidadores diretos/primários de crianças diagnosticadas com microcefalia decorrente da Síndrome Congênita do
Zika Vírus, nascidas entre 2015 e 2016, atendidas no HU, da Universidade Federal de Sergipe, além de 20 cuidadores de crianças com
mesma faixa-etária, sem nenhum tipo de doença ou distúrbio preexistente. A fim de traçar o perfil dos cuidadores, estes responderam a
três questionários: o Questionário do perfil do familiar cuidador (possibilitando identificar as características socioeconômicas e
demográficas do indivíduo), o Instrumento de avaliação da qualidade de vida da Organização Mundial de Saúde – Versão Brasileira-
Abreviado (a fim de avaliar a qualidade de vida do mesmo) e o Inventário de Ansiedade Traço-Estado (para avaliação do perfil de
ansiedade).

Resultados: Na amostra de cuidadores de crianças com microcefalia, houve predomínio do sexo feminino, com idade de 25,65±5,47
anos. Estes possuem boas condições de moradia, sendo que 80% relatou que a moradia não dificulta o cuidado. Cerca de 50% deles tem
baixa escolaridade e 65% baixa renda (menor que um salário mínimo). Em relação à qualidade de vida, os mesmos apresentaram pior
escore nas facetas percepção de qualidade de vida e satisfação com a saúde, e nos domínios físico e relação social em comparação aos
cuidadores de crianças saudáveis (p<0,05). Não houve diferenças significativas no perfil de ansiedade entre os grupos.

Conclusão: Verifica-se a necessidade de atenção ao cuidador de crianças com microcefalia, a fim de reduzir o impacto à sua qualidade
de vida, visto que estes têm pior qualidade de vida, pior satisfação com a saúde e maior prejuízo físico e das relações sociais em
comparação aos cuidadores de crianças saudáveis."
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