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O RECÉM-NASCIDO MALFORMADO E OS CUIDADOS DE ENFERMAGEM 

 Na primeira metade do século XIX, as crianças eram “ignoradas” pelo campo da 

saúde, existindo pouco ou mesmo nenhum local destinado ao atendimento a elas. 1 Isto 

implicava nas formas de representação das doenças que se distinguiam em duas vertentes 

(ontológica e dinâmica), baseadas na unicausalidade. Dessa maneira, a doença, na visão 

ontológica, possuía causa única baseada no entendimento sobrenatural da doença e do ser 

doente. No que tange a concepção dinâmica da doença, a mesma era entendida como um 

desequilíbrio e, consequentemente o homem passou a ter o papel ativo na busca pela cura 

ou sua intenção. 2 

 Na antiguidade, os romanos viam o recém-nascido como alguém sem direitos e que 

viveria ou não de acordo com a vontade do pai. O nascimento de um romano não era 

considerado apenas fenômeno biológico, ele era recebido na sociedade em virtude da 

decisão do chefe de família. Nesse contexto, a contracepção, o aborto, o enjeitamento das 

crianças e o infanticídio eram práticas usuais e legais, que só passaram a ser malvistas após 

a difusão da nova moral. 3 

 Esses sentimentos em relação às crianças levaram à necessidade de maior 

organização nos cuidados. Ele passou a existir pelo desejo  de que os recém-nascidos 

sobrevivam a qualquer custo na conjuntura histórica de duas potências: França e Estados 

Unidos da América.3 Cada país tinha seus motivos que justificavam essa mudança. Alguns 

como a França, precisava aumentar à população para garantir mão de obra e militares no 

futuro, outros como os Estados Unidos da América que acreditavam que investir no 

tratamento de bebês e crianças era menos dispendioso do que tratá-las mais tarde com 

custo muito maior e, também, preocupados em garantir mão de obra futura.3 

 Mediante as altas taxas de mortalidade infantil, até o final do século XIX, articulado 

a queda na taxa de natalidade,  reações ocorreram na Europa dando origem ao chamado 

movimento para a saúde da criança (1870-1920), tendo por objetivo preservar a vida das 

crianças, incluindo os prematuros. 4 

 A partir desse momento, a prática dos cuidados preventivos, a ampliação das 

maternidades e a fabricação de incubadoras passaram a ganhar destaque. 4 Além dos 

aspectos tecnológicos, as transformações sociais que foram acontecendo, modificaram a 

história das mulheres na área de obstetrícia, bem como a compreensão de fatores que 

cercavam o nascimento de bebês, etiologia das principais doenças identificadas ao 

nascimento e as malformações, cujas explicações também se transformaram. 5 
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 A malformação congênita existe desde os tempos mais remotos, havendo 

inúmeros tipos e gravidades variáveis. Algumas quase não causam problemas ao portador, 

outras eram incompatíveis com a vida e contribuem para a morbimortalidade infantil. 

Qualquer alteração no decorrer do desenvolvimento embrionário poderia resultar em 

malformação, variando desde pequenas assimetrias até defeitos com maiores 

comprometimentos estéticos e funcionais.6 

Durante a Idade Média, o nascimento de uma criança malformada era entendido 

como punição religiosa da família ou interpretado como o presságio para ocorrência de 

catástrofes e eventos políticos. Na antiguidade, acreditava-se na chamada impressão (ou 

sugestão) materna, que poderia influenciar a ocorrência de uma malformação, como por 

exemplo, se a mulher pensasse em sexo ou em monstruosidades, poderia ter filhos com 

alterações sexuais, ou mesmo hábitos como comer frutas coladas, que poderia originar 

gêmeos siameses. Certas crenças perduraram até o século XVIII e XIX .5 

No Brasil, as malformações congênitas representam uma das principais causas de 

mortalidade infantil, representando cerca de 11,2% dos óbitos ocorridos nessa categoria. 

Além da mortalidade, os defeitos congênitos são responsáveis por altos índices de 

morbidade, ou seja, alto risco para desenvolvimento de complicações clínicas, internações e 

intercorrências. Estima-se que cerca de 2 a 4% dos nascidos vivos apresentam algum tipo 

de malformação identificada ao nascimento.7 

As malformações são adquiridas durante a gestação e podem ter relação com a 

herança genética dos pais, idade materna, uso de drogas e irradiação durante a gravidez. 

Constituem-se em alterações funcionais ou estruturais de componentes celulares, ou 

órgãos, surgidos em qualquer momento da gestação. Estes agravos podem ser identificados 

durante a gravidez ou após o nascimento da criança.7 

O nascimento de uma criança com malformação constitui-se em um momento 

difícil para os pais, mas também para os profissionais que os assistem. Os profissionais de 

saúde têm dificuldade de lidar com a família da criança com malformação congênita. Há 

sentimento de choque, fracasso e rejeição por parte dos profissionais que podem ser 

transmitidos aos pais, o que torna mais difícil o processo de aceitação e aprendizagem  de 

ambos.7 

A habilidade dos profissionais em conduzir essa situação vai ter impacto na 

assistência prestada. Em muitos casos, é no nascimento que a família é informada da 

malformação, o que torna este momento decisivo. O nascimento de uma criança 
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malformada é situação conflitante não só para os pais e familiares, mas também para a 

equipe de saúde que assiste este nascimento.8 

Vários fatores influenciam a aceitação deste nascimento. Os principais fatores 

agrupados, podemos citar serem agrupados em três categorias, a saber: preparação dos pais 

durante a gravidez, fatores sociais e culturais e atitudes da equipe de profissionais que 

assiste esse nascimento. A preparação da mãe durante a gestação permite que ela se 

prepare, tanto física, quanto psicologicamente para a chegada de sua criança. Durante esse 

período, a mãe visualiza a imagem de sua criança e essa é composta das representações de 

seus preferidos, como: marido, mãe, pai, irmão, irmã. Este processo antecipatório de 

arranjos e adaptação faz parte da preparação à maternidade, mas é interrompido pelo 

nascimento da criança malformada. Trabalhar de forma adequada e precoce diminui o 

impacto e a frustração da mãe no momento do nascimento.8 

Para uma intervenção terapêutica, é recomendável que o enfermeiro se posicione 

como facilitador do processo vivenciado pelos pais, assegurando-lhes que tem tempo e está 

interessada em ouvir, encorajando os pais a falarem a respeito da malformação, 

compartilhando com eles seus próprios sentimentos de angústia antes do processo de luto 

pela “morte” do filho idealizado, buscando compreender esse processo e reconhecendo as 

próprias reações diante da situação.8 
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