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RESUMO 

 

Nos últimos anos verificou-se um aumento nos casos de microcefalia decorrente do Zika 

Vírus, e consequentemente uma ampliação na discussão sobre a temática, no que diz respeito a 

métodos e estudos que buscam facilitar a vida da criança com esta questão. Um dos métodos 

utilizados, são as medicações, dentre elas, recentemente requerida pelo SUS, os anticonvulsivantes, 

que posto o próprio nome, busca atenuar as crises convulsivas. Porém, esta categoria de 

medicamentos, além de contribuir, traz uma serie de efeitos regressivos, devido sua atuação no 

rebaixamento das funções do Sistema nervoso simpático. O estudo surgiu, mediante uma vivencia 

em um estágio psicossocial, na instituição CERVAC, referencia no atendimento de crianças 

microcefálicas no Recife. Frente o relato de uma mãe, percebeu-se a intensidade de angustia e 

culpa presentes na mesma, ao ver sua criança regredindo sob o uso dessa medicação, o que torna 

esta regressão um fator desencadeante que potencializa um sentimento de culpa prévio, construído 

por diversas questões, dentre elas a normatividade social, do perfeito, normal e útil. Dessa maneira 

a mãe encontra-se regredida, devido o luto do objeto idealizado, apostando a posteriori, em toda 

forma de potencialização da criança, o que as mantêm presa ao dizer medico, mediante a 

idealização cultural do perfil profissional deste, concebido com o “dom da cura”. Por estas questões 

o objetivo deste estudo é: compreender o sentimento de culpa em mães de crianças microcefálicas 

sob os efeitos regressivos dos anticonvulsivantes. Para este fim, utilizou-se da pesquisa qualitativa 
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mediante o método bibliográfico e estudo de caso. A partir deste referencial busca-se contribuir 

para a psicologia quanto ciência, como também para sociedade, para que esta venha a refletir sobre 

a forma que a cultura possui controle nos comportamentos sociais, regida pela construção de 

normatividades. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Na atualidade, verifica-se de maneira impressionante os casos de crianças microcefálicas 

decorrente do Zika vírus. Em meio as famílias, um sintoma social muito possível é o da culpa, uma 

vez que os genitores carregam a ideação de impotência, e de responsabilidade pela deficiência do 

filho. Paralelo a essa culpa, é possível também perceber sentimentos de resistência e de luto, 

principalmente nos primeiros anos de vida da criança, uma vez que esse filho foi idealizado como 

perfeito. Esses sentimentos são bastante comuns nos pais dessas crianças com deficiência, mas 

vale salientar que são por vezes necessários para que posteriormente passem por um momento de 

conformismo, até chegar a uma aceitação da realidade da criança tal como é posta, e assim seguem 

em busca de cuidados para o desenvolvimento da mesma.  

Existe na sociedade e na cultura fatores que influenciam nesse sentimento de culpa, já que 

este surge do conflito pela expectativa da idealização do considerado perfeito, que pode não 

acontecer, e o choque do que é normatizado como perfeito normal e útil, quase que invariável, por 

estar implicado na cultura desde a criação humana.  

Decorrente do aumento nos casos de microcefalia, especificamente no ano de 2015, 

percebeu-se um aumento considerável em estudos e avanços de tratamentos efetivos na 

intervenção da doença. Recentemente com a evolução de pesquisas, descobriu-se a utilidade do 

uso de anticonvulsivantes com a finalidade de conter os espasmos que são considerados como 

crises convulsivas, em crianças microcefálicas. A partir dessa descoberta, autorizou-se uma 

politica de saúde, que efetiva o uso dessa medicação sob prescrição medica no tratamento de 

crianças microcefálicas. Porém, esta categoria de medicamentos possuem vários efeitos colaterais, 
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de forma ampla, um rebaixamento das funções de alertas do sistema nervoso autônomo simpático, 

que caracterizam, sonolências, dificuldades na deglutição, distúrbios gastrointestinais, baixa 

mobilidade, dentre outros.  

Dessa forma, percebe-se que mesmo havendo uma contribuição da medicação para o 

controle dos espasmos da criança, existe a possibilidade de regressão do quadro clínico da mesma, 

em vários outros aspectos. O interesse pelo assunto surgiu a partir de uma experiência de estágio 

social vivenciada numa instituição chamada CERVAC - Centro de Reabilitação e Valorização a 

Criança – que é referencia no atendimento de crianças deficientes na cidade do Recife. Na ocasião, 

foi solicitado ao psicólogo por parte da fonoaudióloga do local, que realizasse um atendimento aos 

genitores de uma criança microcefálica, uma vez que esses tinham acabado de receber a notícia 

que sua filha iria precisar colocar GTT (procedimento cirúrgico realizado no estômago do 

paciente, para a fixação de uma sonda alimentar) uma vez que a criança estava perdendo a sua 

capacidade de deglutição como consequência do uso de anticonvulsivantes.  

Verificou-se ainda, o discurso de alguns profissionais que questionavam acerca dos efeitos 

colaterais dessa medicação. A queixa era que os anticonvulsivantes eram utilizados em todas as 

crianças microcefálias e que os médicos não compreendiam as particularidades de cada criança. 

Assim como os bebês saudáveis não são iguais, os bebês microcefálicos também não são, e isso é 

importante ser considerado no momento da medicalização.  

Em muitas circunstâncias, o uso dos anticonvulsivantes interferem no funcionamento do 

Sistema Nervoso Central, e torna-se complicado estimular um cérebro que está sob o efeito de uma 

droga tão forte, que chega a comprometer o seu desempenho e consequentemente o trabalho de 

estimulação realizado pela equipe multiprofissional e os familiares. Sendo assim, o objetivo deste 

é estudo é compreender o sentimento de culpa em mães de crianças microcefálicas sob os efeitos 

regressivos dos anticonvulsivantes. Este artigo busca contribuir para psicologia enquanto ciência 

e para sociedade de forma a ampliarem o conhecimento sobre a temática, e minimamente 

refletirem sobre a forma que a cultura possui controle direto e indireto nos comportamentos sociais 

através da construção da normatividade. 

Durante a observação do atendimento psicológico, foi possível perceber a genitora bastante 

abalada frente a essa nova situação de ver sua filha regredir em relação à deglutição, colocando-se 

com sentimentos de incapacidade, potencializando seu sentimento de culpa por ser mãe de uma 

criança deficiente que necessita de todos os cuidados e de uma estimulação que se faz necessária 

várias vezes ao dia de forma contínua. Os genitores de crianças microcefálicas são convidados a 

fazer parte dos atendimentos realizados pela equipe multiprofissional do CERVAC, considerando 

que eles precisam aprender a estimulação para continuar executando em casa, já que como 

sabemos, quanto mais estimulada uma criança microcefálica é, tem mais potencial em se 

desenvolver.  
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O uso de anticonvulsivantes nas crianças microcefálicas ainda é predominante, decorrente 

da existência cultural de uma preferencia pelos dizeres médicos, consequente da idealização do 

melhor profissional, aquele que possui conhecimento sobre todas as instancias da vida, o que foi 

gratificado por Deus com o dom da cura. Essas idealizações favorecem o uso dessas medicações 

pela simples ideia de que “o medico sabe o que está fazendo”. Nem o próprio médico, possui a 

culpabilidade de ser tão elitizado frente os demais profissionais de saúde. Previamente a aceitação 

da medicação sob prescrição médica, existem duas instancias que se constroem e negociam entre 

si, o conformismo (consciente), e o inconformismo (inconsciente), a segunda instancia que 

permanece juntamente com a culpa, independente dos progenitores aceitarem ou não a deficiência 

do filho. Considerando isto, frente a regressão da criança verifica-se um sentimento de busca pelo 

desenvolvimento da criança, este de ordem consciente, fazendo um investimento na criança, para 

torna-la minimamente idealizada e potente. Essa postura dos pais, seria a busca pela interrupção 

do sentimento de culpa que tanto os incomoda.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Microcefalia e os efeitos regressivos dos anticonvulsivantes 

Assistimos nos últimos anos um aumento significativo dos casos de microcefalia no nosso 

país principalmente em decorrência do Zika Vírus, cientificamente conhecido como Zikv que é 

transmitido através da picada do mosquito Aedes Aegypti, onde a proliferação desse inseto acabou 

tornando um grave caso de saúde pública que surgiu em decorrência de maus hábitos da população 

fortemente estruturado por questões culturais principalmente nas áreas mais periféricas das 

cidades, atrelado evidentemente a ausência ou ao pouco investimento em políticas públicas de 

infraestrutura e limpeza urbana.  

Essa doença conhecida como Microcefalia, que acabou tornando-se um fenômeno mundial 

é um estado neurológico que se expressa por meio de anormalidades no desenvolvimento do 

cérebro dentro do perímetro encefálico. Geralmente, ocorre quando os ossos do crânio se fundem 

prematuramente e não deixam espaço para que o cérebro cresça sem que haja compressão das suas 

estruturas (Varella, 2015). 

Esta doença tem como principal causa não apenas fatores genéticos, mas também 

ambientais. A microcefalia tem sido associada a uma série de fatores, desde desnutrição da mãe e 

abuso de drogas até infecções durante a gestação, como rubéola, toxoplasmose e citomegalovírus, 

entre outras. Uma variedade de anormalidades e síndromes metabólicas e/ou genéticas, agressões 

ambientais e causas ainda desconhecidas pode afetar o desenvolvimento do cérebro e se associar 

à doença. Algumas características mais notórias da microcefalia é o tamanho da cabeça, que é 
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consideravelmente menor do que a de outras crianças da mesma idade e sexo. Possuem um 

perímetro craniano menor do que 33 cm durante o nascimento, menor de 42 cm ao completar um 

ano e três meses e inferior a 45 cm após dez anos de idade. Os portadores de microcefalia podem 

externar uma deformidade craniofacial oriundo do transtorno, consequência do descompasso que 

acontece entre o crescimento do crânio e o do rosto, que se desenvolve normalmente. Como 

consequência, eles possuem cabeça pequena, com o couro cabeludo solto e meio enrugado, testa 

curta e projetada para trás, face e orelhas desproporcionalmente grandes (Varella, 2015). 

As crianças com microcefalia podem apresentar: déficit intelectual; atraso nas funções 

motoras e de fala; distorções faciais; nanismo ou baixa estatura; hiperatividade; epilepsia; 

dificuldades de coordenação e equilíbrio; alterações neurológicas. Enquanto outras crianças 

diagnosticadas com microcefalia podem não manifestar nenhum problema de aprendizado 

(Varella, 2015). 

É evidente que dentro de um quadro de saúde tão delicado e comprometedor, tais crianças 

necessitam de tratamentos específicos adequados e de maneira sistemática, que devem ser 

ofertados por locais com toda a infraestrutura capaz de atendê-los, e para tal conta com algo que 

se faz indispensável: Uma equipe multidisciplinar, engajada e comprometida com a qualidade do 

tratamento ofertado par este público.  

É sabido que no estado de Pernambuco, existe uma precariedade de equipamentos que 

venham dar assistência necessária às famílias com crianças microcefálicas. No artigo 196 da CF 

88, diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução dos riscos de doença e de outros agravos e o acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 

A lei nº 8.080/90 em seu artigo 2º aponta que: à saúde é um direito fundamental do ser 

humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. E em seu 

inciso 1º discorre que é dever do Estado de garantir a saúde, e consiste na formulação e execução 

de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e 

no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos 

serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. 

Foi notícia nos meios de comunicação que por falta de políticas de saúde que possibilitem 

uma reabilitação, vários bebês chegaram a ir a óbito, alguns dos medicamentos prescritos não são 

cedidos pelo SUS, por esta razão já existe grupos de mães que se organizam para reivindicar o 

direito ao acesso a saúde considerando que este é um direito constitucional. Para suprir a 

ineficiência do estado no atendimento às crianças portadoras de microcefalia, existem algumas 

poucas Organizações não governamentais que recebem uma contribuição do estado para atender 

tais crianças, porém a maioria se mantém de doações. É o caso do CERVAC, instituição na qual 
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tivemos a experiência com uma família composta por criança microcefálica que nos chamou 

atenção. 

O CERVAC é uma ONG, que se estruturou devido a falta de políticas públicas eficientes no 

atendimento a população com deficiência, a partir da iniciativa comunitária têm se tornado ao 

longo do tempo responsáveis pelo atendimento à esse público juntamente com seus familiares, 

empreendendo soluções ousadas, inovadoras e de efetividade. Nesse contexto, situa-se o Centro 

de Reabilitação e Valorização da Criança - CERVAC, uma iniciativa essencialmente comunitária 

com atuação compreensiva e eficiente junto às pessoas com deficiências. 

O que chama atenção em relação ao trabalho desenvolvido pelo CERVAC é sobretudo o 

engajamento da equipe multidisciplinar, e outro fator: a preocupação efetiva em sensibilizar às 

famílias para participarem dos atendimentos junto ás crianças, com o objetivo de aprender o 

trabalho de estimulação e continuar realizando fora do CERVAC, ou seja, em seus lares, 

compreendendo a importância da estimulação precoce e contínua para um melhor 

desenvolvimento das crianças com microcefalia. Fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicólogos, 

Terapêutas ocupacionais trabalham em conjunto e junto com os familiares o que torna a 

reabilitação dos bebês mais possível. Uma lugar comum a todos esses profissionais, é o chão. As 

crianças são atendidas em salas muito bem higienizadas com uma boa estrutura física e recursos 

para o trabalho de estimulação, e como bem sabemos, o lugar aonde as crianças mais se 

desenvolvem é no chão. O que queremos dizer é que não existe a prática de um atendimento 

isolado, um trabalho em ilhas, ou numa “salinha” específica para cada profissional. Em 

contrapartida, o trabalho acontece de maneira bastante próxima entre profissionais e familiares, o 

que torna muito mais possível a troca imediata desta equipe multidisciplinar em relação as 

situações que são apresentadas durante o próprio atendimento.  

Durante uma dessas trocas, vale ressaltar, uma vivência neste espaço, onde foi solicitado ao 

psicólogo, que prestasse uma escuta aos pais de uma criança de 1 ano e 8 meses, que possuia 

microcefalia, como também hidrocefalia, e por tais razões, necessitou submeter-se a 

procedimentos cirúrgicos, que a fizeram se afastar do tratamento no CERVAC. Ao retornar, 

retomou o trabalho de estimulação, porém, a família se deparou com uma nova situação no quadro 

clínico da criança. Ela estava perdendo a sua capacidade de deglutição, ou seja, estava 

retrocedendo. Segundo relatos da genitora, anteriormente a criança se alimentava em 40 minutos, 

posteriormente foi percebido um retrocesso nesse sentido, em duas horas tomava apenas 40 ml de 

leite, e isso estava fazendo com que a mesma começasse um processo de desnutrição, por esta 

razão foi cogitado pela Fonoaudióloga e pelo neurologista que vem acompanhando a mesma desde 

seu nascimento a realizar um novo procedimento cirúrgico para implantação de um GTT 

(Gastrostommia) onde ocorre uma abertura realizada no estômago do paciente, para a fixação de 
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uma sonda alimentar, para que a mesma pudesse se nutrir de maneira eficiente sem agravar ainda 

mais a sua situação de saúde. 

Tal noticia provoca um sentimento de culpa muito grande nos genitores. Pois, todo o 

procedimento de estimulação que é realizado pelos profissionais do CERVAC, é posteriormente 

dado continuidade em casa, tal qual era orientado. Juntamente com esse  sentimento, é evidente, 

resistências dos genitores em submeter-se aos demais procedimentos, que coloquem em risco a 

integridade física da criança. Durante o atendimento psicológico, os genitores são ouvidos em suas 

angústias, e as mãe sempre ressaltam o sentimento de culpa frente a situação dos filhos.  

Existe uma critica por parte da equipe multidisciplinar em relação à posição dos médicos ao 

tratarem os bebês microcefálicos de maneira uniforme e nivelada. Torna-se importante pensar que 

assim como os bebês tidos saudáveis não são iguais, os com microcefalia também não são. Cada 

ser é único, e precisa ser avaliado clinicamente considerando as suas particularidades.  

Na microcefalia apresenta-se alguns espasmos, que normalmente ocorrem em bebês que têm 

um distúrbio cerebral ou problema de desenvolvimento sério, que já podem ter sido 

diagnosticados. Duram apenas alguns segundos, mas normalmente, ocorrem um após o outro em 

uma série que dura vários minutos. A criança pode ter várias séries de espasmos por dia. 

Normalmente começam quando as crianças têm menos de um ano de idade. Eles podem parar de 

ocorrer até os cinco anos de idade, mas frequentemente, outro tipo de convulsão se desenvolve 

depois. Por esta razão é muito comum médicos inserirem no rol de medicações para bebês 

microcefálicos os famosos anticonvulsivantes. 

 

As crises convulsivas são caracterizadas por uma descarga elétrica 

cerebral desorganizada, com a presença de um desequilíbrio na 

proporção de moléculas excitatórias e inibitórias que se propagam 

para todas as regiões do cérebro. Os neurônios transmitem 

informações desorganizadamente, e estas chegam à medula. Os 

neurônios na medula levam as “ordens” de contração para os 

músculos, gerando a convulsão.  As formas mais comuns de 

convulsões são as focais com generalização secundária, podendo 

ocorrer espasmos infantis, especialmente nas crianças com 

microcefalia e tetraplegia espástica ou ECINE (Encefalopatia 

Cronica Infantil Não Evolutiva) hipotônica (Alvarez, Costa & 

Rethmeyer, 2008). 

 

Os espasmos são convulsões muito leves, como se fossem ‘sustos’ que a criança toma. 

Frequentemente, desta forma, os pediatras confundem os episódios com dores abdominais, porque 
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a criança cruza os braços sobre a barriga durante a crise. É de se imaginar a aflição de uma mãe 

ao ver seu filho convulsionar 150 vezes por dia. Esse grupo de crianças precisa de um 

acompanhamento médico muito rígido (Franco, 2016) 

O tratamento medicamentoso das crises epilépticas é feito com o uso de fármacos 

antiepilépticos (FAEs), cuja escolha depende de fatores como o tipo de crise e segurança para a 

faixa etária. Na síndrome congênita pelo zika vírus podem ocorrer vários tipos de crises 

epilépticas: espasmos, crises generalizadas e focais. Por isso, é importante ter uma gama de FAEs 

disponíveis para tratar esta população (Acrítica, 2017.) 

 

O tratamento farmacológico tem como funcionalidade nesses casos, 

de agir diretamente sobre o SNC inibindo ou interferindo em 

processos neuroquímicos na possibilidade de impedir a sua 

atividade anormal, controlando as crises convulsivas sem produzir 

consequentemente, efeitos adversos das drogas, o que quase sempre 

não é alcançado. Os fármacos agem sobre variados sistemas, agindo 

de maneira substancial sobre o estado de alerta, imprescindível para 

uma comunicação efetiva. As reações adversas não acontecem 

obrigatoriamente em um mesmo indivíduo, este fator dependem do 

organismo e como as particularidades da medicação agem sobre o 

mesmo, levando ao desencadeamento de respostas. O tratamento 

em pacientes com crises epilépticas consiste geralmente em 

fármacos que inibem a atividade cerebral em até 75% ou em casos 

extremos, a indicação de cirurgia. A indústria farmacêutica ao 

produzir seus remédios tem o objetivo de prevenir, atenuar e/ou 

cessar as patologias, mas esses produtos podem produzir efeitos 

indesejáveis e prejudiciais à saúde (Alvarez, Costa & Rethmeyer, 

2008).  

 

Segundo Alvarez, Costa e Rethmeyer (2008), os medicamentos mais utilizados atualmente 

para o controles das crises convulsivas, são chamados de drogas antiepiléticas ou 

anticonvulsivantes e suas respectivas reações adversas: 

Haloperiol: Sedação, hipotensão, efeitos antimuscarínicos (causam a sensação de boca seca 

por diminuírem o fluxo salivar) e incidência elevada de efeitos extrapiramidais (como ataxia, 

movimentos distônicos e tremor). Uma única administração é detectada no plasma por várias 

semanas. 
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Fenobarbital (PB): Efeitos colaterais ligados às esferas cognitivas (fadiga, falta de 

concentração) e comportamentais (irritabilidade, hipercinesia e agressão em crianças), outros 

como alergia, e distúrbios gastrintestinais além de haver o desenvolvimento de tolerância ao efeito 

antiepiléptico. 

Primidona (PRI): Sonolência, incoordenação motora e depressão. 

Fenitoína (DPH): Nistagmo, ataxia, hiperplasia gengival, hirsutismo, piora da acne e de 

efeitos idiosincrásicos: exantema, discrasia sanguínea, discinesias. 

Valproato e Sódio (VPA): Aumento do peso corporal, queda de cabelo e tremor; de efeitos 

idiossincráticos foram encontrados: falência hepática, pancreatite, trombocitopenia, 

parkinsonismo, deterioração cognitiva ou hiponatremia (desequilíbrio de eletrólitos no sangue). 

Vigabatrina (VGB): Neste fármaco o mecanismo de ação é a inibição irreversível da enzima 

GABA transaminase que destrói o GABA na fenda sináptica. Assim, existe um aumento da 

disponibilidade sináptica do GABA, neurotransmissor inibitório em certas áreas do cérebro. 

Lamotrigina (LTG): Tonturas, cefaléia, diplopia, ataxia, náusea, ambliopia (redução ou 

perda da visão num dos olhos) e sonolência. 

Topiramato (TPM): Distúrbios gastrintestinais, tonturas, fadiga, sonolência, alentecimento 

psicomotor, irritabilidade, parestesias e dificuldade de concentração ou memória.  

Tiagabina (TGB): tontura, fadiga, tremor, sonolência e alterações de humor 

Carbamazepina (CBZ): Diplopia, visão borrada, sonolência, cefaléia, náuseas e 

epigastralgia (dor na região do estômago), irritabilidade, alopecia (queda de cabelo), dificuldade 

escolar. Comparada com PB, PRI e DPH, a CBZ tem relativamente menos efeitos adversos. A 

CBZ não causa dependências físicas. 

Levetiracetam (LEV): Tontura, fadiga e sonolência 

É importante notar que os efeitos em longo prazo também são presentes em adultos que não 

estão mais tomando medicamentos anticonvulsivantes. A persistência destes efeitos, após a 

interdição do tratamento com drogas antiepiléticas (DAE), possibilita um papel da etiologia das 

crises convulsivas, dos efeitos cumulativos das crises repetidas e da terapêutica com DAE que 

altera permanentemente o curso do desenvolvimento. O comprometimento cerebral significativo 

e as crises mais frequentes estão associadas a uma epilepsia refratária, é improvável que estes 

pacientes interrompam a medicação para convulsões. Os efeitos colaterais desses fármacos na 

cognição de crianças, infelizmente, não têm sido estudados. Vários padrões de tratamento com 

DAE em adultos jovens continuem a ser descritos, a falta de dados necessários para gerar 

evidências que possam orientar o uso de DAE em crianças é preocupante. Uma ramificação de 

prática recente destas entidades médicas, afirmou que “os efeitos colaterais comportamentais e 
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cognitivos precisam ser melhores avaliados, especificamente para as novas DAE, e os riscos 

individuais, bem como as diferenças de grupo avaliados em testes de cognição (Amame, 2017). 

 

2.2 Os efeitos colaterais da culpa: mães de crianças microcefálicas sob o uso de 

anticonvulsivantes 

A chegada de uma criança deficiente possibilita a família novas formas de perceber e 

experimentar o mundo. Os pais se deparam com a frustração sob as expectativas e sonhos 

previamente construídos e idealizados ao futuro descendente. Presencia-se o choque em relação 

ao reconhecimento da deficiência, como também a dor sob a forma imaginaria das perspectivas 

futuras. Vivencia-se a perda somada a desapontamento, desprazer, raiva, à medida que extingue-

se a liberdade e o tempo para o lazer.  Responsabilizar-se pela questão do filho, buscando o 

conformismo ou revolta, é uma das formas de elaboração do que deu errado. Dessa forma aceita-

se a culpa, pois quando existe um culpado, ao menos existe uma explicação (Brunhara & Petean, 

1999). 

As mães sob o conhecimento do problema do filho, sugerem ainda durante a gestação, a 

personificação do bebê, atribuindo-lhe suas fantasias e sentimentos como se fossem características 

da criança, com a finalidade de aliviar e reduzir o sofrimento, acreditando que se o bebê nascer 

com determinada deficiência, não seria tão ruim, mecanismo conhecido como negação. Porém 

após o nascimento da criança, sentimentos de tristeza e decepção tornam-se intensos, pois no 

padrão familiar socialmente proposto como ideal, os pais depositam nos filhos toda suas margens 

de sucesso e a realização não permitidos em suas vidas, o que frente a situação da deficiência do 

filho muitas vezes torna-se impossível, tendo em vista que as crianças retratam limitações impostos 

pela própria deficiência (Begossi, 2003). 

A idealização de um filho, além de estar espelhada nas perspectivas conscientes e 

inconscientes dos pais, perpassa por uma construção sócio histórica, que impõem ao sujeito uma 

forma normativa de posicionar-se e estar no mundo, o que fortalece o sentimento de culpa das 

mães, ao ser defrontada pela comparação com outras famílias. Percebendo-se de maneira diferente 

do social, a mãe presencia sentimentos de exclusão, recebendo para além de progenitora, o titulo 

de “mãe de uma criança deficiente”. 

A culpa está vinculada a ansiedade depressiva e a necessidade de reparação. A origem da 

culpa é um sentimento idealizado, que pressupõem um dano ao objeto amado causado por impulsos 

agressivos do próprio sujeito, onde decorrente disto existe uma necessidade de reparação 

consequentemente do sentimento de culpa. Dessa forma, a ansiedade depressiva, o sentimento de 

culpa e a reparação, são vivenciados ao mesmo tempo, se expressando como presentes, quando o 

amor pelo objeto age sobre o impulso destrutivo. (Klein, 1946/1991)  
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Os pais de uma criança deficiente vivenciam um eterno luto pela perda do filho sonhado, que 

agora se encontra substituído até então pela criança deficiente. A passividade da mãe frente outras 

questões familiares, faz com que os outros integrantes da família percebam-se excluídos ou menos 

amados, excluindo-se dos cuidados com a criança, como se não possuíssem também 

responsabilidade com tal realidade. A mãe depara-se sozinha, sobrecarregada com os afazeres e 

os cuidados ao filho, vivenciando sensações antagônicas de amor e raiva, por ter gerado um filho 

deficiente, tão dependente dela. Estes sentimentos, fazem com que a mesma perceba-se culpada, 

isto por não aceitar a deficiência do filho, a fazendo pensar de que este sentimento é inadequado 

para uma mãe (Begossi, 2003). 

 

Desde muito cedo a mulher é educada para acreditar que nasceu para 

maternidade, e ainda hoje, apesar da intensa presença das mulheres no 

mercado de trabalho, ela ainda veste esse papel. Espera se que a mãe de 

uma criança portadora de uma grave disfunção cumpra seus deveres como 

mulher e soberbamente como mãe. A sociedade acredita, que ela, por 

alguma razão falhou em seu papel de mulher na tarefa de ‘produzir 

indivíduos saudáveis’, devendo cumprir com o seu dever e arcar com suas 

responsabilidades (Guazzelli, 2001, p. 81 apud Begossi, 2003, p.88). 

 

O nascimento de uma criança deficiente, retrata mudanças efetivas na vida dos pais, estes 

assumem novas responsabilidades direcionadas aos cuidados que se deve ter à criança. A criança 

com deficiência, juntamente com sua família, necessitam de apoio e serviço de profissionais 

ligados à saúde e à educação. De acordo com o tipo de deficiência, busca-se orientações sobre os 

cuidados necessários, entre eles, destacam-se: oferecer estímulos adequados, higienização, 

alimentação, e acima de tudo, como realizar as adaptações que irão facilitar o dia-a-dia dessa 

família. (Melo; Silva & Moura, et.al. 2017) 

Perpassado entre os profissionais de saúde, com a finalidade de amenização dos sintomas 

expressos pelas crianças microcefálicas, o medico destaca-se mediante sua postura e idealização 

historicamente construída. A idealização cultural do profissional médico, o coloca num espaço de 

melhor categoria e serviços de saúde frente os outros profissionais. Quando percebe-se dessa 

forma, constrói-se expectativas para além do que pode-se alcançar no desenvolvimento da criança. 

Isso acontece pelo fato da mãe, estar num estado de fragilidade frente as sensações de abandono, 

frustração, incapacidade, estas que resumem-se a culpa.  

A mãe encontra no medico, o profissional idealizado, aquele capaz de “potencializar”, o que 

até então mostra-se “impotente”, depositando todas as suas ansiedades neste, com a finalidade de 

resgatar de alguma forma o que foi previamente idealizado. Assim, constrói-se uma relação de 
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negociação, entre o desejo (potencializar a criança) e a realidade (criança deficiente). Depositando-

se as expectativas no medico, idealizando este como aquele que possui o dom da cura, espera-se 

que tudo que este profissional fale torne-se regra para a mãe, pois esta mantem-se fixada no seu 

desejo, e ainda possui inadequações quanto a deficiência da criança, o que é comum, pois 

culturalmente não somos preparados para aceitar as diferenças. Frente os serviços medico, 

evidencia-se que não só a criança recebe o tratamento, más também o cuidador, nesse caso a mãe, 

que como abordado, coloca-se num papel de paciente. 

O paciente, buscando serviços conceituados, na busca de boas referências, geralmente 

depositará no médico expectativas, afim de uma disposição básica de maior aceitação e 

cooperação. A admiração do paciente para com o médico, pode resultar-se num problema, quando 

investida de um caráter excessivamente idealizado, sustentado por expectativas mágicas. De outra 

forma, existe um viés desejável que se deve aprender a valorizar, numa atitude menos conformista 

diante das frustrações e maus tratos causados por instituições ou profissionais de saúde.  As 

insatisfações e indignação, também compõem o processo de desenvolvimento do tratamento, a 

partir disso, espera-se uma participação mais ativa e consciente por parte do paciente (Filho, 1998) 

Uma das medicações propostas pelo medico, é o uso de anticonvulsivantes, que já foram 

evidenciados os efeitos colaterais. A mãe frente a situação do filho, não direciona sua indignação 

ao tratamento, mas a si própria, o que dificulta o tratamento com outros profissionais que 

acompanham a criança, queixando-se da regressão da mesma. A mãe sente-se incomodada de vê-

lo regredindo, ao mesmo tempo que permanece fixada no seu desejo, o que potencializa não a 

criança, porém o sentimento de culpa, ressaltando em seu discurso que “o medico sabe o que faz”, 

esta frase muitas vezes errônea. O profissional isenta-se do sentimento de culpa da regressão da 

criança, pois para este, aquela possibilidade é a possível para aquele momento. Verifica-se que a 

mãe ao aceitar a medicação, ainda perpassa pelos primeiros anos da criança, mostrando sua 

insatisfação em relação a criança, pois o evento ainda se coloca recente. A fragilidade emocional 

contribui para tomada de decisões impensáveis, neste caso a utilização da medicação.  

Posteriormente verificando a regressão do filho, a mãe sente-se culpada, ao mesmo tempo, que 

não encontra outras possibilidades, pois o discurso medico, é perceptivelmente prevalente para ela. 

Essas atitudes impensáveis constroem-se a partir das regressões, que surgem como forma de 

ressignificação dos desejos frustrados e sofrimentos que se colocam como obstáculos. 

 

Por exemplo, como se sente uma jovem mãe que leva seu primeiro bebê 

a um pronto-socorro com febre, diarréia e sinais de desidratação? 

Podemos supor que venha muito assustada, confusa e repleta de fantasias 

atemorizantes sobre o que possa estar acontecendo. É também muito 
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provável que traga, intimamente, sentimentos de culpa e de vergonha 

relacionados à doença de seu filho.  (Filho, 1998, p.37) 

 

Numa perspectiva psicanalítica, pode-se verificar que esta mãe encontra-se emocionalmente 

“regredida”. Frente o desconhecido, situações estressantes,  fragilidades emocionais, e acima de 

tudo a dor frente os sintomas apresentados pelo filho, verifica-se até certo ponto, uma tendência a 

nível normal do ser humano reagir em grau de regressão, experimentando modos de sentir, pensar 

e agir, relacionados as fases infantis do desenvolvimento (Filho, 1998). 

A idealização do medico, faz com que as mães, ao aceitarem os anticonvulsivantes, 

receitados por este, além de encontrarem nesta medicação, as formas de potencializar o filho de 

alguma maneira, busquem proximidade com seu desejo, sua idealização. Porém, o medico não 

possui esta postura “magica” de fazer “milagres”, e acaba excluindo-se da responsabilidade de 

produzir o desejo da família, ao mesmo tempo que protege-se dos riscos do seu fracasso. A mãe, 

se mantem regredida, o que faz com que se posicione de maneira imatura frente as situações, 

verificando os efeitos regressivos do filho decorrente da medicação. A ida ao medico para resolver 

as questões do filho, torna-se dolorosas pelo simples fato, de uma vez que chegou ao medico para 

este resolver os problemas do filho, presencia-se os efeitos regressivos no filho, que ela insiste 

inconscientemente em consertar, e também, pelo fato de estar regredida e não conseguir visualizar 

a situação como um todo. Esta de forma inconsciente potencializa o sentimento de culpa, pois 

coloca-se numa posição de protagonista da piora do filho, uma vez que está “aceitando” a 

medicação de  sua regressão, mas não compreende o por quê posiciona-se dessa forma, 

alimentando esperanças na melhora do filho. 

Segundo Klein (1946/1991), a culpa surge quando algo ameaça a integridade do objeto 

idealizado pelo sujeito. Nessa perspectiva, considerando as mães de microcefalia, comparados aos 

sentimentos decorrentes da situação exemplificada, percebe-se uma intensidade ainda maior nessa 

regressão, pois os sintomas na situação acima são passageiros, é uma ameaça que coloca-se e logo 

depois esvazia-se, na microcefalia essa ameaça coloca-se em alguns aspectos de maneira 

permanente e quase sempre irreversível na realidade. A criança microcefálica ao colocar-se no 

mundo, possui déficits que possibilitam serem amenizadas pelos diversos serviços de saúde, como 

por exemplo os prejuízos cognitivos, porém existem outros que ficarão destacados pelo resto da 

vida, como por exemplo o tamanho da cabeça, que vai estar ali  presente. A culpa nesse sentido 

não é passageira, por isso necessita-se de uma forma de elaboração sobre a percepção da 

deficiência da criança. 

Numa atitude dessas, vale ressaltar uma crítica severa, seja por uma demora em buscar o 

serviço médico, ou qualquer outra conduta considerada inadequada, pode potencializar as 
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angústias e sentimentos de culpa nas mães, reduzindo com isso ainda mais suas capacidades de 

compreender e absorver as orientações que lhe são transmitidas, o que muitas vezes  mantém o 

problema num ciclo vicioso. Na regressão, tanto as mães, como os seus familiares, necessitam de 

tranquilização e apoio equivalentes às de uma criança para com a mãe. Infelizmente, por 

despreparo ou falta de amadurecimento pessoal, talvez o médico não esteja capacitado para 

fornecê-los, ou seja, nem sempre ele se faz pleno para a ansiedade do paciente. Frente às 

dificuldades, ou do que aos seus olhos está “errado”, é comum que o profissional assuma uma 

postura repreensiva e autoritária, na qual busca, lidar com os seus próprios sentimentos de 

ansiedade diante o sofrimento e os riscos de “fracasso” (Filho, 1998). 

Pela frustração da mãe, decorrente da interdição do seu gozo, ou seja, o luto do seu objeto 

idealizado, faz com que essa mãe apresente sintomas, como forma de reajustar-se e adaptar-se a 

situação no campo real (a deficiência do filho). O principal sintoma expresso é a culpa, que embora 

busque ser interrompida conscientemente em forma de conformismo, deve ser elaborada e 

resignificada na ordem do inconsciente, pois embora a deficiência esteja permeada de aspectos 

sociais, como normatização do social, comparação de famílias, dentre outros, trata-se de um desejo 

que previamente no nascimento, de forma singular foi construído. O sintoma de culpa, de alguma 

forma precisa ser elaborado, para que o sofrimento venha a ser minimizado. A regressão nessa 

perspectiva de elaboração, surge como uma maneira de dar um novo significado as vivencias, 

nesse estagio o sujeito coloca-se a mercê de experiências infantis. Durante o processo de regressão 

o sujeito possui uma diminuição na maturidade para posicionar-se no mundo, o que possibilita a 

tomada de decisões impensáveis, de forma a não conseguir visualizar a realidade como um todo, 

como um “adulto” o faria. 

 

METODOLOGIA 

 

Este referencial foi produzido através de uma vivencia em estagio psicossocial, realizado na 

instituição CERVAC (Centro de Reabilitação e Valorização a Criança), referencia em 

atendimentos de crianças microcefálicas. Para este artigo, utilizou-se da abordagem de pesquisa 

qualitativa, o estudo de caso, realizado a partir da vivência, ao deparar-se com os relatos de uma 

das mães na instituição, e primordialmente o método bibliográfico. O método bibliográfico além 

de possuir finalidade de apresentar-nos fontes, que existem designadas para construção de uma 

nova realidade relevante ao tema, pode-se descobrir se a proposta estabelecida existia ou não como 

referencial cientifico. Além disso, enveredou-se na pesquisa descritiva, em que esta possui como 

objeto primordial a descrição de características de determinada população ou fenômeno, ou mesmo 

estabelecimento de relações entre variáveis e a natureza desta. Inúmeros são os estudos que podem 
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ser classificados sob esse titulo e uma de suas características mais significativas reside na 

utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados (Gil, 2008). Para este fim, buscou-se coletar 

dados levando em conta referências de artigos, dissertações, livros e revistas eletrônicas que 

compreendem a temática proposta. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por todo exposto, é perceptivel o sentimento de culpa carregado pelas mães de crianças com 

deficiência. A culpa é um sentimento bastante comum, e faz parte do processo de ser humano. 

Porém, é de fundamental importância, ter um olhar diferenciado para essas genitoras, uma vez que 

a deficiência de seus filhos está posta, e seguirá com eles até o fim de suas vidas. A ressignificação 

desse sentimento é que precisa ser trabalhada. Quando pensamos no atendimento à crianças 

microcefálicas, não podemos pensar nas mesmas de maneira isolada. O atendimento também se 

faz necessário para os genitores, uma vez que esses estão diretamente à frente dos cuidados que se 

fazem necessários no dia a dia. É importante fortalece-los, ofertar um apoio psicológico para que 

consigam dar continuidade a tarefa do cuidado. Considerando a importância de uma equipe 

multidisciplinar para a reabilitação de uma criança microcefálica, e quando falamos em 

reabilitação, isto implica também a reabilitação dos genitores, no sentido do fortalecimento e 

cuidado para com os mesmos, é importante lembrar que cada criança tem a sua particularidade em 

relação à deficiência, ou seja, não se deve tratar as mesmas sem considerar a peculiaridade de cada 

um, uma vez que nenhum ser humano é igual, independente de portar ou não uma deficiência. A 

padronização das crianças microcefálicas é bastante danosa para as mesmas, uma vez que os 

tratamentos também não deve ser igual entre eles. Para cada um, se traça um plano de reabilitação 

diferente, e isso vale inclusive para as medicações, e quando falamos em equipe multidisciplinar, 

implica pensar no médico como parte dela. Este deve estar em contato direto com os demais 

profissionais, articulando-se, e trocando sempre as informações necessárias sobre seus pacientes. 

A utilização de anticonvulsivantes em crianças microcefálicas, como foi dito, pode ajudar de 

maneira significativa na evolução do quadro, como também prejudicar. Acreditamos que uma vez 

que cada sujeito é olhado de maneira singular, ao ponto de perceber a real necessidade de se entrar 

com essa medicação, diminui os riscos de prejudicar o processo de reabilitação, ou seja, da criança 

retroceder no sentido de ter alguma função prejudicada, afinal, estimular um cérebro sob o efeito 

de uma droga tão forte, acaba se tornando uma tarefa difícil, pois, às vezes ele responde a altura 

do necessário. Gerar uma criança portadora de deficiência traz para a vida dos genitores e de toda 

a família sentimentos variados, principalmente no início da descoberta do diagnóstico, esses 

sentimentos não podem deixar de serem trabalhados, uma vez que a cada dia é um desafio diferente 
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no cuidado das mesmas, sabemos, que intercorrências podem acontecer. É importante considerar 

tais sentimentos e trabalha-los, rsignificá-los, fortalece-los, para que a caminhada se torne mais 

suportável e o dia a dia sem tantas dores. 
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