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“Alguma vez pensou como Deus escolhe as mães das crianças especiais? 

Eu já… Uma vez vi Deus a pairar sobre a Terra, selecionando o seu instrumento de 

propagação com grande carinho (…). Enquanto observava, instruía os seus Anjos a 

tomarem nota num grande livro: 

– Para a Beth, um menino. Anjo da Guarda, Matheus. 

– Para a Miriam, uma menina. Anjo da Guarda, Cecília. 

– Para a Regina, gêmeos. Anjo da Guarda Geraldo, ele já está habituado. Finalmente, Ele 

passa um nome para o Anjo, sorri e diz: 

– Dê a esta mãe uma criança deficiente. O Anjo, cheio de curiosidade, pergunta: 

– Por que ela, Senhor? Ela é tão alegre! 

– Exatamente por isso, diz Ele. Como poderia eu dar uma criança a uma mãe que não 

sabe o valor de um sorriso? Seria cruel… 

– Mas será que ela vai ter paciência? 

– Eu não quero que ela tenha muita paciência – disse Deus – porque aí ela irá afogar-se 

no mar da autopiedade e desespero. Logo que o choque e o ressentimento passem, ela 

saberá como conduzir a situação. Eu hoje estive a observá-la. Ela tem aquele forte 

sentimento de independência. O Anjo retorquiu: 

– Mas ela terá que ensinar a criança a viver no seu mundo e não será fácil. Além do mais, 

Senhor, acho que ela nem acredita na Sua existência. Deus sorri, e diz: 

– Não tem importância. Eu posso dar um “toque” nisso. Ela é perfeita. Possui o egoísmo 

no ponto certo. O Anjo engasgou-se: 

– Egoísmo? E isso é, por acaso, virtude? Deus, acenou que sim e acrescentou: 

– Se ela não conseguir separar-se da criança de vez em quando, ela não sobreviverá. 

Sim, esta é uma mulher que abençoarei com uma criança menos perfeita. Ela ainda não 

faz ideia, mas será, também, muito invejada. Ela nunca irá admitir uma palavra não dita, 

nunca considerará um passo como uma coisa comum. Quando a sua criança disser “mãe” 

pela primeira vez, ela pressentirá que está a presenciar um milagre. Quando ela descrever 

uma árvore com um pôr-do-sol para o seu filho cego, ela verá como poucos já 

conseguiram ver a minha obra. Eu permitir-lhe-ei ver claramente coisas como ignorância, 

crueldade, preconceito e a ajudarei sempre a superar tudo. Eu estarei ao seu lado a cada 

minuto da sua vida, porque ela vai estar a trabalhar comigo. 

– Bom – disse o Anjo – e quem o Senhor está a pensar mandar como Anjo da Guarda? 

Deus, sorriu e disse: 

–Dê-lhe um espelho. É o suficiente.” 

(Autor desconhecido) 
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RESUMO 

O aumento da prevalência de bebês com microcefalia congênita em decorrência da 

infecção pelo vírus da Zika tem sido um desafio não apenas para os cientistas, 

trabalhadores da saúde e governantes, mas, principalmente para as mães, as quais têm 

vivenciado uma rotina de cuidados, exames, consultas, estímulos, a maioria com 

dedicação exclusiva. Neste sentido, fundamentado no Modelo da Vulnerabilidade e na 

Teoria de Estratégias de Enfrentamento, o objetivo geral deste estudo foi compreender 

elementos de vulnerabilidades envolvidas no cuidado de crianças com microcefalia e 

apreender as estratégias de enfrentamento utilizadas por estas mães. Tratou-se de um 

estudo exploratório, de caráter analítico, com abordagem qualitativa e quantitativa, 

sendo utilizado um questionário sociodemográfico, entrevista e a Escala de Modos de 

Enfrentamento de Problemas (EMEP). Participaram 14 mães de crianças diagnosticadas 

com microcefalia, apresentando uma média de idade de 24 anos. Para análise dos dados 

quantitativos, utilizou-se estatística descritiva com o auxílio do SPSS, enquanto que a 

análise das entrevistas se deu através da técnica de análise categorial temática. A 

maioria das entrevistadas era casada ou viviam em um relacionamento estável, 

possuíam renda familiar de até dois salários mínimos e tinham apenas um filho, sendo a 

média da idade das crianças que tinham microcefalia de 1 ano e 1 mês, onde oito destas 

crianças eram do sexo feminino. Com relação à religião, oito mulheres se 

autodeclararam católicas, e sobre o nível de religiosidade, onze mães afirmaram serem 

pouco religiosas ou religiosas.  Acerca da análise dos dados obtidos a partir das 

entrevistas, no que diz respeito às vulnerabilidades, observou-se a emergência de três 

classes temáticas (Da gravidez ao parto; O cuidado assistencial; Vivência das mães 

acerca do cuidado), as quais tiveram suas respectivas categorias e subcategorias, 

constatando-se que a história destas mulheres é envolta por aspectos de 

vulnerabilidades, tanto no âmbito individual, quanto no social e programático. De 

acordo com a análise dos dados da Escala de Modos de Enfrentamento de Problemas, o 

tipo de estratégia de enfrentamento que obteve maior média foi o Enfrentamento Focado 

no Problema (M = 4,30; DP = 0,52), indicando que diante do diagnóstico de 

microcefalia do filho, estas mães se aprofundam nesta problemática, a fim de obter mais 

conhecimento sobre, buscar as melhores técnicas e tratamentos para cada especificidade 

das suas crianças, objetivando o melhor prognóstico para eles. Contudo, os outros tipos 

de Estratégias de Enfrentamento também são utilizados pelas participantes deste estudo, 

o que foi corroborado com a análise das entrevistas. Verificou-se que o mito do amor 

materno perpassa por essas categorias, estando presente a todo o momento na vida 

dessas mulheres. Os resultados evidenciaram a ampla complexidade vivenciada por 

estas mães, contexto árduo, imbricado de vulnerabilidades, que leva à busca de 

estratégias de enfrentamento, colaborando com a manutenção da saúde mental.  

  Palavras-Chave: Microcefalia; Vulnerabilidades; Enfrentamento. 

 



  

ABSTRAT 

The increase in the prevalence of infants with congenital microcephaly due to infection 

with the Zika virus has been a challenge not only for scientists, health workers and 

government officials, but especially for mothers who have experienced a routine of care, 

, consultations, stimuli, the majority with exclusive dedication. In this sense, based on 

the Vulnerability Model and the Strategies of Coping, the general objective of this study 

was to understand elements of vulnerabilities involved in the care of children with 

microcephaly and to understand the coping strategies used by these mothers. This was 

an exploratory, analytical study with a qualitative and quantitative approach, using a 

sociodemographic questionnaire, interview and the Scale of Modes of Confrontation of 

Problems (EMEP). Participants were 14 mothers of children diagnosed with 

microcephaly, with a mean age of 24 years. For the analysis of the quantitative data, 

descriptive statistics were used with the aid of the SPSS, while the analysis of the 

interviews was done through the technique of thematic categorical analysis. Most of the 

interviewees were married or lived in a stable relationship, had a family income of up to 

two minimum wages and had only one child, and the mean age of children who had 

microcephaly was 1 year and 1 month, where eight of these children were women. 

Regarding religion, eight women declared themselves to be Catholic, and on the level of 

religiousness, eleven mothers claimed to be unreligious or religious. Regarding the 

analysis of the data obtained from the interviews, with respect to the vulnerabilities, the 

emergence of three thematic classes (from pregnancy to childbirth, care and care of 

mothers) was observed. categories and subcategories, showing that the history of these 

women is surrounded by aspects of vulnerability, both individually, socially and 

programmatically. According to the data analysis of the Scale of Modes of 

Confrontation of Problems, the type of coping strategy that obtained the highest average 

was the Confrontation Focused on the Problem (M = 4.30, SD = 0.52), indicating that 

before the diagnosis of the child's microcephaly, these mothers go deeper into this 

problem, in order to obtain more knowledge about, seek the best techniques and 

treatments for each specificity of their children, aiming at the best prognosis for them. 

However, the other types of Coping Strategies are also used by the participants of this 

study, which was corroborated by the analysis of the interviews. It has been found that 

the myth of maternal love permeates these categories, being present at all times in the 

lives of these women. The results evidenced the wide complexity experienced by these 

mothers, an arduous context, imbricated with vulnerabilities, which leads to the search 

for coping strategies, collaborating with the maintenance of mental health. 

Key Words: Microcephaly; Vulnerabilities; Confrontation. 

 

 

 

 



  

RESUMEN 

El aumento de la prevalencia de bebés con microcefalia congénita como consecuencia 

de la infección por el virus de Zika ha sido un desafío no sólo para los científicos, 

trabajadores de la salud y gobernantes, pero principalmente para las madres, que han 

vivido una rutina de cuidados, exámenes , consultas, estímulos, la mayoría con 

dedicación exclusiva. En este sentido, fundamentado en el Modelo de Vulnerabilidad y 

en la Teoría de Estrategias de Enfrentamiento, el objetivo general de este estudio fue 

comprender elementos de vulnerabilidades involucradas en el cuidado de niños con 

microcefalia y aprehender las estrategias de enfrentamiento utilizadas por estas madres. 

Se trató de un estudio exploratorio, de carácter analítico, con abordaje cualitativo y 

cuantitativo, siendo utilizado un cuestionario sociodemográfico, entrevista y la Escala 

de Modos de Enfrentamiento de Problemas (EMEP). Participaron 14 madres de niños 

diagnosticados con microcefalia, presentando una media de edad de 24 años. Para el 

análisis de los datos cuantitativos, se utilizó estadística descriptiva con la ayuda del 

SPSS, mientras que el análisis de las entrevistas se dio a través de la técnica de análisis 

categorial temático. La mayoría de las entrevistadas estaban casadas o vivían en una 

relación estable, tenían ingresos familiares de hasta dos salarios mínimos y tenían sólo 

un hijo, siendo la media de la edad de los niños que tenían microcefalia de 1 año y 1 

mes, donde ocho de estos niños eran del mismo, mujeres. Con respecto a la religión, 

ocho mujeres se autodeclararon católicas, y sobre el nivel de religiosidad, once madres 

afirmaron ser poco religiosas o religiosas. En el análisis de los datos obtenidos a partir 

de las entrevistas, en lo que se refiere a las vulnerabilidades, se observó la emergencia 

de tres clases temáticas (del embarazo al parto, el cuidado asistencial, la vivencia de las 

madres acerca del cuidado), las cuales tuvieron sus respectivas las categorías y 

subcategorías, constatando que la historia de estas mujeres está envuelta por aspectos de 

vulnerabilidades, tanto en el ámbito individual, como en lo social y programático. De 

acuerdo con el análisis de los datos de la Escala de Modos de Enfrentamiento de 

Problemas, el tipo de estrategia de enfrentamiento que obtuvo mayor promedio fue el 

Enfrentamiento enfocado en el Problema (M = 4,30, DP = 0,52), indicando que ante el, 

el diagnóstico de microcefalia del hijo, estas madres se profundizan en esta 

problemática, a fin de obtener más conocimiento sobre, buscar las mejores técnicas y 

tratamientos para cada especificidad de sus niños, objetivando el mejor pronóstico para 

ellos. Sin embargo, los otros tipos de Estrategias de Enfrentamiento también son 

utilizados por las participantes de este estudio, lo que fue corroborado con el análisis de 

las entrevistas. Se verificó que el mito del amor materno atraviesa por esas categorías, 

estando presente en todo momento en la vida de esas mujeres. Los resultados 

evidenciaron la amplia complejidad vivida por estas madres, contexto arduo, imbricado 

de vulnerabilidades, que lleva a la búsqueda de estrategias de enfrentamiento, 

colaborando con el mantenimiento de la salud mental. 

 

Palabras Clave: Microcefalia; Vulnerabilidades; Enfrentamiento. 
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APRESENTAÇÃO 

Dois anos após concluir a graduação em Psicologia, descubro que minha vida daria 

uma nova guinada: eu iria ser mãe! Experiência única e inexplicável que me levou ao objeto 

de estudo desta pesquisa. Nada como uma mãe para entender outra mãe. A maternidade me 

fez amadurecer, crescer, tornar-me responsável por um serzinho tão dependente de mim. Fez-

me enxergar um mundo de possibilidades, quando eu imaginei, inicialmente, que já não 

existia nenhuma para mim.  

Mas, apesar dos encantos de ser mãe, a realidade às vezes parece dar uma chacoalhada 

na gente. Ao passo que é doce, é extremamente cansativo, é um prazer recheado de 

responsabilidades. Concordando com um poema de Coelho Neto (1955): ―ser mãe é padecer 

num paraíso‖. E foi pensando na minha experiência de ser mãe que, ao assistir os noticiários 

na televisão, no final do ano de 2015 e início de 2016, acerca das mães que tiveram filhos 

com microcefalia após a infecção do vírus da Zika durante a gestação, peguei-me a imaginar 

como estaria sendo a vivência destas mães, quais os desafios diários, dificuldades, motivações 

e os prazeres desta experiência.  

Inicialmente, quase que diariamente, os jornais noticiavam acerca da expansão do 

vírus Zika no Brasil e da sua problemática, especialmente, em relação à prevenção ao vírus e 

ao cuidado de mulheres grávidas. Inclusive propagando a indicação do Ministério da Saúde de 

que as mulheres evitassem engravidar naquele momento, visto que ainda pouco se sabia sobre 

as repercussões que a infecção pelo vírus da Zika durante a gestação poderia trazer para elas e 

para seus bebês.  

Ao passo que as crianças foram nascendo e que as famílias começaram a vivenciar a 

realidade da complexidade da epidemia de microcefalia, a mídia em geral começou a mostrar 

as dificuldades que as mães estavam passando em busca do tratamento para seus filhos, 

sobretudo no que diz respeito aos aspectos territoriais, estruturais e organizacionais da rede de 

atenção em saúde, dado que muitas residem distantes dos centros médicos e precisam se 

deslocar por longas distâncias até chegar aos locais de tratamento, visto que há poucos 

serviços especializados para prestar uma assistência adequada a estes casos.  E para além 

dessas dificuldades com o tratamento em si de seus filhos, existem os desafios com a lida 

diária que uma criança com microcefalia exige, sendo a vivência destas mães envolta por uma 

rotina de cuidados, estímulos, além de consultas e exames recorrentes, fazendo com que a 

maioria delas tenha que se dedicar exclusivamente a essa práxis. Outras reportagens 

relatavam, até mesmo num caráter de denúncia, o abandono dos parceiros após o 
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conhecimento do diagnóstico dos seus filhos, sendo que muitas dependiam ou continuam a 

depender financeiramente dos seus maridos.    

Deste modo, questiona-se: Qual o impacto do diagnóstico de microcefalia para estas 

mães e as respectivas famílias? Como estão estas mães? Como é a rotina delas? Quais as 

expectativas que têm para seus filhos e para si? Como está sendo lidar com a microcefalia? 

Onde procuram e encontram apoio para tratar deste problema e cuidar dos seus filhos? 

Todavia, na literatura científica o que tem se encontrado até o momento são apenas estudos 

epidemiológicos relacionados à transmissão do vírus, dado que ainda não se sabe todas as 

possíveis implicações da relação entre a Zika e o aumento dos casos de bebês com 

microcefalia. Assim, apesar das discussões e suspeitas acerca dos impactos causados por este 

vírus no desenvolvimento do feto, observa-se a falta de estudos em que coloquem as mulheres 

que tiveram Zika e que foram mães de bebês com microcefalia como centro também da 

problemática, equilibrando-se as atenções para as investigações e cuidados. Foi realizada uma 

busca recente, na base de dados do Portal Periódicos Capes, onde se verificou que não há 

publicações relacionadas a este segmento.   

Compreendendo a lacuna existente na literatura científica, percebe-se, a importância 

em explorar esta problemática, visto que, além da alta incidência no Brasil, vem alcançando 

uma proporção mundial, afetando toda uma geração, comprometendo o desenvolvimento 

cerebral e motor de várias crianças, bem como a mudança na rotina de diversas famílias, 

exigindo urgências em ações de saúde pública no país. O caráter inovador deste estudo está na 

proposição de uma pesquisa onde se investigue o aspecto subjetivo deste tema do ponto de 

vista das mães. Diante de uma problemática atual, onde existem várias dúvidas e 

questionamentos e que as certezas existentes hoje, pode não existir amanhã, ressalta-se o 

caráter mutável e dinâmico das informações que serão apresentadas, porém, compreende-se 

que isto faz parte do caminho percorrido para o avanço da ciência. 

Inspirando-se no conceito de sintoma proposto Freud, como sendo uma mensagem ou 

algo a ser interpretado (Maia, Medeiros & Fontes, 2012), antes de abordar a questão da 

microcefalia, faz-se necessário efetuar uma breve análise acerca do principal vetor 

responsável pela disseminação do vírus Zika, que vem causando a microcefalia como 

sintoma.  Neste sentido, a discussão deste estudo se estende desde o mosquito transmissor do 

vírus, passando pelo vírus da Zika, chegando na ponta do iceberg, que é a microcefalia e 

destrinchando a base desse iceberg, que seria a Síndrome Congênita do vírus Zika, além de 

envolver os desdobramentos que desembocaram na construção das políticas de saúde para as 

crianças com microcefalia e para as mulheres.  
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Diante disto, o Objetivo Geral deste estudo é compreender elementos de 

vulnerabilidades envolvidos no cuidado de crianças com microcefalia e apreender as 

estratégias de enfrentamento utilizadas por estas mães. Para tanto, são propostos dois estudos 

independentes, mas inter-relacionados, apresentados separadamente a seguir: 

Estudo 1: Microcefalia em tempos de Zika: Vulnerabilidades associadas ao 

cuidado de crianças microcefálicas, o qual tem como objetivo traçar o perfil 

sociodemográfico das participantes deste estudo e identificar como os elementos individual, 

social e programático da vulnerabilidade permeiam este contexto. 

Estudo 2: Microcefalia: Estratégias de Enfrentamento e Expectativas de Mães, 

que almeja conhecer as estratégias de enfrentamento utilizadas por mães de crianças com 

microcefalia e apreender as expectativas que estas mães têm com relação ao futuro delas e dos 

seus filhos. 

Com a finalidade de apresentar tais estudos, esta dissertação está dividida em quatro 

capítulos. No Capítulo I encontra-se a Delimitação do tema, o qual aborda aspectos 

relacionados ao vírus da Zika, envolvendo sua gênese; vetor de transmissão; epidemiologia; 

chegada ao Brasil e seus impactos na saúde pública. Em seguida, argumenta-se sobre os 

aspectos da microcefalia e a Síndrome Congênita do vírus Zika, cuja relação a tornaram uma 

preocupação mundial. Posteriormente se apresentou e discutiu questões acerca das políticas 

de saúde voltadas para o cuidado das mulheres e crianças com microcefalia no Brasil, bem 

como se desenvolveu uma discussão sobre o direito reprodutivo das mulheres.  

O Capítulo II é composto pelas perspectivas teóricas que sustentam esta dissertação, a 

saber, o Modelo da Vulnerabilidade em saúde e a Teoria de Estratégia de Enfrentamento. 

Já o Capítulo III, compreendeu o desenvolvimento dos dois estudos empíricos, 

apresentando seus respectivos objetivos, o método utilizado, os resultados encontrados em 

cada estudo e as discussões acerca dos dados obtidos. 

  Finalmente, o Capítulo IV foi composto pelas Considerações Finais, apresentando as 

contribuições e algumas reflexões, bem como as limitações do presente estudo. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

______________________________________________________________________  
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1.1 - Delimitação do Tema 

 

1.1.1 - Aedes Aegypti 

O mosquito Aedes Aegypti é originário do continente africano, sendo descrito 

primeiramente por Linnaeus, em 1972, na região do Egito (Christophers, 1960). Neste 

contexto ele foi domesticado e se adaptou facilmente ao ambiente produzido pelo homem. 

Acredita-se que foi nessa região que esta espécie tenha se tornado antropofílica, ou seja, tenha 

aprendido a gostar de viver próximo ao ser humano. A fácil adaptação ao meio antrópico 

facilitou sua propagação para outros territórios, além de fomentar sua capacidade de se 

contaminar com um vírus, replica-lo e transmiti-lo (Teixeira, Barreto, & Guerra, 1999). Com 

o tráfego de escravos, em meados dos séculos XVI e XVII, o Aedes Aegypti se expande para 

as Américas, difundindo-se também para os demais continentes através das rotas marítimas 

durante os séculos XVIII e XIX (Ali et al., 2017).  

Alguns autores, tais como Braga e Valle (2007), acreditam que tal mosquito tenha 

chegado ao Brasil durante o período colonial, porém só passou a ser sistematicamente 

combatido a partir do século XX, devido às diversas epidemias de febre amarela urbana que 

levou à morte centenas de pessoas. Os mesmos autores afirmam que, consequentemente, o 

combate à febre amarela também tenha influenciado no combate à transmissão da dengue, 

doença que não era preocupação da saúde pública naquele momento. Por volta da década de 

1950, o país anunciou oficialmente a erradicação do vetor. Em 1967 há uma reintrodução do 

vetor no país, porém, após as medidas de combate, em 1973 o mosquito é declarado 

erradicado novamente. Todavia, ainda em consonância com tais autores, em decorrência de 

lacunas na vigilância epidemiológica, bem como alterações ambientais e sociais, em 1976 o 

Aedes Aegypti retorna ao país, e daí por diante tem-se investido em ações e programas de 

controle do mosquito.  

Durante a luta pela erradicação ao vetor da febre amarela urbana, diversos programas e 

órgãos foram criados na América Latina e no Brasil, visando desenvolver ações de combate às 

doenças provocadas pelo mosquito. O primeiro deles foi o Departamento Nacional de 

Endemias Rurais (DENERu), criado no ano de 1956. Posteriormente, em 1967, as funções 

deste departamento passaram a ser desenvolvidas pela Superintendência de Campanhas de 

Saúde Pública (Sucam). No ano de 1990 foi criada a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), a 

qual ficou responsável por coordenar ações de controle da dengue e do vetor. Neste sentido, 

em 2001 a Funasa implantou o Plano de Intensificação das Ações de Controle da Dengue 
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(PIACD), o qual foi criado na tentativa de superar as falhas do Plano de Erradicação do Aedes 

Aegypti (PEAa). Percebeu-se, então, que almejar a erradicação do referido mosquito do país 

estava se tornando uma meta cada vez mais difícil, assim, falava-se não mais em erradicar o 

vetor, mas em controla-lo, sendo auxiliado pela mobilização social e participação 

comunitária, estratégias indispensáveis para controlar um vetor bastante domiciliado. 

Contudo, em 2002 foi implantado o Plano Nacional de Controle da Dengue (PNCD), o qual 

continuou a desenvolver algumas propostas do PIACD (Braga &Valle, 2007). O PNCD visa a 

realização de ações e estratégias nos três níveis de governo: federal, estadual e municipal 

(Brasil, 2002), ao longo de todo o ano, e principalmente durante o verão, estação que favorece 

a proliferação do Aedes Aegypti, devido às altas temperaturas e intensificação da chuva, 

possibilitando a eclosão dos ovos do mosquito 

(http://www.ioc.fiocruz.br/dengue/textos/curiosidades.html recuperado em 26 de fevereiro de 

2017). 

O ciclo de vida do Aedes Aegypti é influenciado por fatores como temperatura, 

alimento e quantidade de larvas no mesmo espaço. Em condições ambientais favoráveis é 

necessário um período de 15 a 30 dias em regiões tropicais para que se complete o ciclo de 

vida do mosquito, que compreende as fases de ovo, quatro estágios larvais, pupa e fase adulta 

(Leandro, 2012). Qualquer lugar que possa juntar água, ainda que em pequena quantidade, 

pode servir como criadouro do mosquito, sendo de extrema relevância, nesse sentido, a 

participação social na interrupção do seu ciclo de vida, e consequentemente em seu combate. 

Vale a pena ressaltar que apenas a fêmea realiza a hematofagia (alimentação por sangue), 

condição necessária para a maturação dos ovos e costuma picar no período diurno 

(http://www.ioc.fiocruz.br/dengue/textos/oportunista.html recuperado em 13 de março de 

2017). Em decorrência desse hábito de se alimentar através do sangue é que o mosquito pode 

contrair um vírus e infectar os seres humanos. Dessa forma, é imprescindível o combate a este 

vetor, uma vez que o Aedes Aegypti é o responsável pela transmissão de várias doenças como 

a Febre Amarela Urbana, a Dengue, a Chikungunya e o vírus da Zika, que contraído por 

mulheres grávidas, pode causar má formações no bebê, dentre elas a microcefalia, tema sobre 

o qual se concentrou este trabalho.  

 

1.1.2 – Vírus da Zika  

O vírus da Zika é um membro do gênero Flavivirus, da família Flaviviridae, 

classificado como Arbovírus por ter como uma das formas de transmissão, a picada do Aedes 

Aegypti contaminado (Russo, Jungmann & Beltrão-Braga, 2017). Segundo dados fornecidos 
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pela Organização Mundial de Saúde (OMS, 2016) foi detectado no mundo pela primeira vez 

em 1947 em um macaco sentinela, identificado como Rhesus 776, na floresta Zika, em 

Uganda, no continente africano, como parte de um projeto de pesquisa sobre a febre amarela 

silvestre. De acordo com o órgão citado, nas seis décadas posteriores, mundialmente, foram 

identificados apenas 14 casos de infecção por este vírus em humanos, os quais ocorreram 

naturalmente, por isolamento do vírus, em uma faixa equatorial compreendendo a África e 

Ásia. Foram relatados, ainda, mais dois casos: um em um voluntário europeu que foi 

experimentalmente infectado na Nigéria e outro em um técnico de laboratório em Portugal. 

Os casos em humanos eram raros e não foi constatado nenhum surto da doença nos 

continentes africano e asiático, sendo todos os sintomas apresentados de forma leve e breve, 

seguidos de uma recuperação completa e sem complicações. Todavia, há indícios de que o 

baixo índice de infecção pelo Zika, relatado durante a passagem do vírus na Ásia, deva-se à 

semelhança clínica entre este e a dengue e chikungunya (Kindhauser, Allen, Frank, Santhana 

& Dye, 2016). 

 Um pequeno grupo de cientistas continuou a realização de experimentos com o vírus 

da Zika para avaliar o risco potencial para o povo africano e, possivelmente, para o mundo em 

geral. Em 1952 já se especulava que o tal vírus poderia ter efeitos sobre o sistema nervoso 

central (SNC) ou produzir alterações congênitas no feto caso as grávidas fossem infectadas, 

porém não passou de uma especulação (OMS, 2016). O primeiro surto do vírus da Zika 

ocorreu em 2007, em várias ilhas do Estado de Yap, onde estima-se que mais de 70% da 

população com idade superior a três anos tenha sido infectada pelo vírus (Kindhauser, Allen, 

Frank, Santhana & Dye, 2016). E mais recentemente (2013/2014), foi observado outro surto 

deste flavivírus em sua passagem pela Polinésia Francesa. Realizou-se uma investigação 

retrospectiva após milhares suspeitas de infecção, concluindo que havia uma relação entre a 

infecção pelo vírus da Zika e complicações neurológicas e autoimunes, uma vez que foi 

constatado concomitantemente um aumento do número de casos de pessoas apresentando a 

síndrome de Guillain-Barré, após ter sido infectada pelo vírus da Zika. As pesquisas nas ilhas 

Yap e na Polinésia Francesa foram revistas após o surto no Brasil (Petersen, Jamieson, 

Powers & Honein, 2016;  Kindhauser, Allen, Frank, Santhana & Dye, 2016; Diniz, 2016).  

O surgimento de casos relacionados ao vírus da Zika no Brasil data do ano de 2015. 

No início de fevereiro do referido ano, foi observado, por médicos da região nordeste 

brasileira, um aumento no número de pessoas reclamando sofrer com uma doença leve, com 

ou sem febre, caracterizada por erupção cutânea, fadiga, dores nas articulações, 

assemelhando-se ao quadro clínico de dengue e chikungunya. Todavia, os sintomas eram 
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breves e a recuperação espontânea, além de, para maior parte das pessoas, o teste ter 

apresentado resultado negativo para ambas as doenças citadas. Após vários exames realizados 

em 400 amostras de sangue de pessoas que apresentaram os sintomas acima relatados, em 

abril de 2015 surge um forte indício de que a doença pudesse ser transmitida em locais com 

densa população de mosquitos. Ainda que por meio da tentativa e erro, os pesquisadores 

testaram as amostras para o vírus da Zika, recebendo resultado positivo (OMS, 2016). 

Não se sabe ao certo quando o vírus da Zika chegou ao Brasil. A primeira hipótese é 

de que o vírus tenha entrado no país em meio à Copa do Mundo Fifa, evento que ocorreu em 

12 estados brasileiros, de junho a julho de 2014 (Zanluca, 2015). A segunda hipótese é que a 

chegada do vírus tenha acontecido em meio ao Campeonato Mundial de Va‘a, corrida de 

canoagem realizada no Rio de Janeiro, no segundo semestre de 2014 (Musso, 2015). 

Entretanto, outros pesquisadores sugerem uma hipótese alternativa à estas, propondo que a 

introdução do vírus Zika no Brasil tenha ocorrido durante a Copa das Confederações, 

realizada em junho de 2013 (Faria et al., 2016). Tais pesquisadores realizaram uma análise 

molecular do vírus Zika nas Américas, observando que o genoma do vírus brasileiro 

compartilhava mais semelhanças com o vírus que circulava na Polinésia Francesa. Ocorre que 

a Competição de Canoagem Va‘a e a Copa das Confederações incluíam mais concorrentes da 

Polinésia Francesa, o que pode indicar que o vírus possa ter circulado no Brasil pelo menos 

um ano antes do primeiro caso ter sido relatado em maio de 2015. Um fator que pode ter 

influenciado o espaço de tempo entre a chegada do vírus no país e o primeiro caso relatado, é 

a semelhança dos sintomas clínicos da tríplice epidemia: dengue, chikungunya e Zika, 

podendo ter causado uma confusão no diagnóstico, e consequentemente uma subnotificação 

dos dados.   

O fato é que ―não haveria uma epidemia como a que se desenvolveu no Brasil se o 

território não fosse convidativo à disseminação rápida: mosquitos, saneamento precário e uma 

frágil política de saúde para o enfrentamento da nova doença‖ (Diniz, 2016, p. 38). A 

epidemia da Zika acabou revelando uma crise na saúde pública, uma vez que o Aedes Aegypti, 

principal vetor responsável pela transmissão do vírus, é conhecido da população brasileira há 

mais de quatro décadas, causando preocupação com a epidemia de dengue a cada verão. Além 

disso, como já discutido anteriormente, sabe-se que a proliferação do mosquito acontece, 

geralmente, em locais mais vulneráveis, em domicílios com condições precárias, saneamento 

básico inadequado e com falhas na coleta de lixo (Henriques, Duarte & Garcia, 2016).  

Neste sentido, cabe aqui a apresentação do perfil de mulheres infectadas pelo vírus da 

Zika. De acordo com o Ministério da Saúde (2016), trata-se, em sua maioria, de mulheres em 
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idade fértil (20 a 49 anos de idade), porém, 44,7% das mulheres apresentaram idades variando 

entre 20 a 39 anos, em sua maioria possuíam baixo nível de escolaridade e se autodeclaravam 

pardas. Ainda de acordo com este órgão, no ano de 2016 o Nordeste apontava como a região 

de maior incidência dos casos de infecção deste flavivírus, sendo os Estados da Paraíba, 

Pernambuco e Bahia os de maiores incidência. Em 2017, as regiões do Norte e Centro – Oeste 

ocupavam a posição de maior incidência dos casos (Brasil, 2017).  Diante disto, Diniz (2016) 

afirma que as mulheres acometidas pelo vírus da Zika ―eram aquelas de quem ignoramos 

rostos e biografias em uma geopolítica da estratificação social‖ (p.13). 

Importante destacar que mesmo tendo conhecimento da existência deste arbovírus há 

mais de meio século, poucas eram as publicações acerca desta temática no meio acadêmico. 

De acordo com Diniz (2016), a qual acompanhou a publicação da literatura científica na área 

biomédica acerca do vírus da Zika e suas consequências, em 2007, apesar de ter sido o ano da 

primeira epidemia deste vírus fora do continente africano, não houve publicações sobre este 

tema. No ano seguinte, foram publicados dois artigos acerca do surto do Zika na ilha Yap. Em 

2009 outros dois artigos foram publicados; porém, o ano seguinte seguiu-se sem publicações. 

Em 2011, um artigo foi publicado; em 2012, quatro artigos, no ano seguinte houve três 

publicações. A partir de 2014 as publicações começaram a crescer exponencialmente. Neste 

ano 23 artigos foram publicados; em 2015, 41 artigos. E até o primeiro semestre de 2016, 646 

artigos já tinham sido publicados referindo-se à epidemia do vírus da Zika. Recentemente, 

buscas realizadas na base de dados do Portal Periódicos Capes, colocando-se no buscador o 

termo ‗Zika vírus‘ permitiu o encontro de mais de 2.270 artigos os quais falavam acerca desta 

arbovirose e suas consequências. Acredita-se que o crescimento vertiginoso de publicações 

que tratam deste tipo de vírus tenha relação com a descoberta da associação do surto de 

microcefalia com infecção de Zika por mulheres grávidas no Brasil. Entretanto, até onde foi 

possível investigar, a maioria dos artigos tratavam de estudos epidemiológicos, salientando, 

ainda mais a proposta ousada desta pesquisa, a qual visa um caráter mais subjetivo e social do 

Zika e suas interfaces. 

 

1.1.3 - Microcefalia e Síndrome Congênita do Vírus Zika 

Em meio a um surto de infecção da população pelo vírus da Zika, foi observado, 

concomitantemente, um aumento de vinte vezes na incidência de microcefalia, principalmente 

na região do nordeste brasileiro (onde a epidemia do vírus era mais frequente), chamando a 

atenção de vários médicos e profissionais da saúde (OMS, 2015). De acordo com Diniz 

(2016), houve um grande desequilíbrio de hierarquias e autoridades, uma vez que os médicos 
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que anunciavam a nova epidemia eram de um país de terceiro mundo, do nordeste brasileiro 

(muitas vezes esquecida e discriminada por todo país), alguns da região do Cariri. Tal autora 

relata que com a descentralização da verdadeira ciência vivenciada em âmbito nacional  

o sul do país começou a escutar e a acompanhar cientistas e médicos nordestinos 

explicando o que viam, imaginavam e descobriam. O sotaque da autoridade exigia um 

deslocamento de reconhecimentos: não era o Rio de Janeiro ou São Paulo, com os 

maiores recursos de financiamento, anunciando ao mundo que uma descoberta havia 

sido feita no Brasil. Eram clínicos e médicos de beira de leito, muitos deles 

desconhecidos – e não reconhecidos na comunidade acadêmica -, que se 

transformariam em cientistas pela proximidade com a tragédia (Diniz, 2016, p. 19).  

 

O Ministério da Saúde define microcefalia como sendo uma malformação congênita, 

em que o cérebro não se desenvolve de maneira adequada. O perímetro cefálico é considerado 

normal quando é superior a 32cm, medida alterada em dezembro de 2015, quando era de 33 

cm, após acatar a recomendação da OMS para uma padronização dos parâmetros de medição 

do perímetro cefálico  (van der Linden et al., 2016; Brasil, 2016). No caso da microcefalia, os 

bebês nascem com perímetro cefálico menor que o normal (Brasil, 2016). Contudo, antes da 

epidemia do vírus da Zika, não havia notificação compulsória sobre a microcefalia, podendo 

ter havido subnotificação dos casos durante anos (Simmins Jr., 2016). Tal fato fortaleceu o 

ceticismo de outros países frente à nova epidemia, a qual era anunciada por médicos da região 

nordeste do Brasil, ou seja, para alguns cientistas e pesquisadores estrangeiros, tudo não 

passaria de uma falha na vigilância epidemiológica (Diniz, 2016). De acordo com tal autora, 

―era evidente a falência da notificação epidemiológica brasileira para os recém-nascidos (...), 

mas, por trás do ceticismo, estava também a rejeição de que existisse ciência pensante no 

nordeste do país.‖ (p.15) 

Em outubro de 2015, o Ministério da Saúde ratificou um acréscimo na prevalência de 

microcefalia na história de registro de nascimentos de bebês do nordeste brasileiro (Shuler-

Faccini et al., 2016). Em novembro deste mesmo ano a OMS lança um alerta de emergência 

internacional devido ao aumento da incidência de microcefalia em regiões endêmicas de 

proliferação do vírus da Zika (Gulland, 2016). Muitas foram as dúvidas vividas pela 

população em geral acerca desta problemática. Como não se sabia ao certo o que estava 

causando o aumento da microcefalia em bebês no Brasil, surgiram vários boatos que tentavam 

explicar o surto variando desde uma vacina aplicada nas gestantes à sua transmissão pelo 

―mosquito da dengue‖ (denominação popular para o Aedes Aegypti), além da possibilidade 

dessa epidemia de microcefalia ter sido causada por larvicidas que foram adicionadas ao 

sistema de abastecimento de água (Diniz, 2016). A incerteza da causa fez com que as 
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autoridades de saúde do Brasil recomendassem adiar o projeto de gravidez, além de orientar 

as gestantes acerca do cuidado redobrado relacionado às picadas de mosquito (OMS, 2016). 

Em março de 2016 o The New England Journal of Medicine, publicou o primeiro 

artigo a confirmar a associação entre o vírus da Zika e a microcefalia. Tratou-se de um relato 

de caso realizado com uma mulher europeia que realizava um trabalho voluntário na cidade 

de Natal, capital do Rio Grande do Norte, desde 2013 (Mlakar et al., 2016). No presente caso, 

houve a interrupção da gravidez e após uma consulta genética, que incluía uma detalhada 

história familiar materna, nenhuma suspeita de síndromes genéticas ou doenças foi revelada. 

Na autópsia realizada no feto, a única anomalia externa notada foi a microcefalia. Além disso, 

exames realizados no cérebro fetal obtiveram resultados positivos para o vírus da Zika, onde 

cópias virais de RNA por miligrama de tecido foram detectadas. Tal procedimento revelou 

ferimentos graves no cérebro fetal associados com a infecção pelo vírus da Zika com a 

transmissão vertical. Outras amostras de autópsia foram testadas, sendo negativado para 

outros flavivírus (como o vírus da dengue, febre amarela, vírus do Nilo Ocidental, entre 

outros), juntamente com chikungunya, citomegalovírus, vírus da rubéola, vírus da varicela-

zoster, herpes simplex vírus, parvovírus B19, enterovírus e toxoplasmose. Apesar da 

confirmação sobre a associação entre a microcefalia com o vírus da Zika, é importante 

ressaltar, contudo, que a microcefalia tem etiologia complexa e multifatorial, podendo ser 

causada por diversos outros agentes infecciosos como Sífilis, Toxoplasmose, Rubéola, 

Citomegalovírus e Herpes Viral (Brasil, 2016). Todavia, o padrão de calcificação cerebral 

causado pelo Zika difere destes outros agentes infecciosos (França et al., 2016). 

Em abril de 2016, o New England Journal of Medicine publicou os resultados de uma 

pesquisa (Hazin, et al., 2016) obtidos por meio da tomografia computadorizada da cabeça de 

23 crianças (13 do sexo feminino), do estado de Pernambuco, com microcefalia congênita em 

que os dados clínicos e epidemiológicos se mostraram compatíveis com a infecção congênita 

pelo vírus da Zika, fortalecendo ainda mais a associação entre microcefalia e infecção por este 

vírus. Outro achado importante publicado por pesquisadores americanos (D‘ortenzio et al., 

2016) foi uma possível evidência de transmissão sexual do vírus, uma vez que foi observado 

material genético do vírus da Zika em amostras de sêmen, além de um caso onde uma mulher 

que estava vivendo em Paris, começou a apresentar sintomas semelhantes aos provocados 

pelo Zika. Segundo dados coletados, a mesma não estava recebendo qualquer medicação, não 

tinha recebido quaisquer transfusões de sangue e nunca tinha viajado para uma região onde 

houvera epidemia de Zika. A doença durou cerca de 7 dias. Contudo, a paciente relatou 

contato sexual entre 11 de fevereiro e 20 de fevereiro de 2016, com um homem que tinha 
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ficado no Brasil de 11 de dezembro de 2015 até 9 fevereiros de 2016. O contato sexual 

envolveu sete episódios, tanto de relação sexual vaginal, sem ejaculação e sem a utilização de 

um preservativo, e sexo oral com ejaculação. O homem com o qual a mulher manteve 

relações sexuais afirmou ter apresentado febre, astenia, mialgia, calafrios e uma erupção 

cutânea que começou em 7 de fevereiro, enquanto ele estava no Rio de Janeiro. Os sintomas 

teriam sumidos no dia 10 de fevereiro, quando ele chegou à França. 

Também em 2016 foram lançados um livro e um documentário, ambos produzidos por 

Débora Diniz, antropóloga e pesquisadora da Anis – Instituto de Bioética. Tais obras são 

frutos de uma pesquisa etnográfica, onde a autora pôde conviver, observar e conversar com 

médicas, mulheres grávidas e mães de bebês com microcefalia de Campina Grande e das 

regiões circunvizinhas, no Estado da Paraíba. Campina Grande é a principal referência para 

muitos municípios do sertão, alto sertão e cariri paraibano, uma vez que dispõe de um dos 

primeiros centros especializados para estimulação precoce de bebês. Despontou também desta 

cidade o primeiro caso estudado pela ciência: Géssica recebeu a notícia da gravidade do caso 

do seu bebê ainda durante a gestação, onde foi informada que seu filho teria poucas chances 

de sobreviver. Após o nascimento, a criança sobreviveu poucas horas. Ainda vivenciando a 

dor do luto, Géssica decidiu doar partes do corpo de seu filho para pesquisas (Diniz, 2016; 

Galli, 2016).  

O livro e o documentário produzidos por Diniz (2016) apresentam a Drª Adriana 

Melo, médica obstetra que trabalha em Capina grande, como sendo a primeira a identificar o 

vírus Zika em fetos. Contudo, ―para a história oficial da epidemia, a descoberta da vinculação 

entre o vírus zika e a microcefalia não era de Drª. Adriana no Cariri, mas do Instituto Evandro 

Chagas do Ministério da Saúde.‖ (p. 121), isto implicava em uma distribuição desigual de 

financiamento à pesquisa, dado que outros centros de pesquisa assumiam o protagonismo das 

descobertas.  

O período que compreende os anos de 2014 a 2015 foi observado um aumento de 

1.923% de notificações relatando o nascimento de crianças microcefálicas no Brasil. Até 

dezembro de 2015, a Paraíba era o estado com o maior número de casos notificados de 

microcefalia em crianças nascidas vivas. O primeiro semestre de 2016 houve um aumento de 

157% dos casos (Diniz, 2016). Em consonância com o Boletim Epidemiológico de nº 6, 

publicado pelo Ministério da Saúde (2017), no período de 2015 a 2016 foram notificados 10. 

232 casos suspeitos de recém-nascidos e crianças com microcefalia. Destes, 27,7% ainda 

estava em investigação, 50,4% foram descartados e 21,5% foram confirmados, sendo 0,4% 

classificado como tendo provável ligação com o vírus da Zika através da transmissão vertical. 
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Boa parte das notificações concentrava-se no Nordeste brasileiro (65,7%), seguindo-se das 

regiões Sudeste (20,6%) e Centro-Oeste (6,5%). Os cinco estados com maior prevalência de 

casos notificados são Pernambuco (21,3%), Bahia (14,3%), Paraíba (9,0%), São Paulo (8,1%) 

e Rio de Janeiro (7,8%).  

Contudo, as consequências da infecção congênita pelo vírus da Zika vão muito além 

da microcefalia, sendo ainda limitado assegurar o tamanho do comprometimento deste 

flavivírus no desenvolvimento das crianças. Dados clínicos, laboratoriais, exames por imagem 

e o desenvolvimento psicomotor das crianças infectadas congenitamente sugerem um espectro 

que compreende a Síndrome Congênita do Zika, caracterizada por sinais tais como: epilepsia, 

deficiências auditivas e visuais, atrasos no desenvolvimento psicomotor, pele excessiva e 

redundante do couro cabeludo, ventriculomegalia, disfagia, irritabilidade, artrogripose ( OMS, 

2016; Rasmussen, Jamieson, Honein, & Petersen, 2016; França et al., 2016; van der Linden et 

al, 2016; Diniz, 2016), podendo ser melhor visualizado na figura abaixo:   

 

Fig. 1 – Síndrome Congênita do Vírus Zika 

Diversos cientistas seguem acompanhando o desenvolvimento das crianças com 

microcefalia em decorrência do vírus da Zika, bem como bebês que não apresentaram 

anormalidades cerebrais ao nascerem, ainda que suas genitoras tenham sido infectadas pelo 
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vírus durante a gestação, já se tendo o conhecimento de que algumas crianças passaram a 

apresentar microcefalia e/ou outras anormalidades neurológicas após o nascimento, mesmo 

tendo o perímetro cefálico adequado quando nasceram (van der Linden et al., 2016). 

De acordo com o Ministério da Saúde (2016), não há tratamento específico para a 

microcefalia. O que existem são ações de suporte que podem auxiliar no desenvolvimento do 

bebê e da criança, sendo o acompanhamento preconizado pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS). O tratamento é personalizado, uma vez que depende da dificuldade e do grau de 

comprometimento de cada bebê/criança. 

Em consonância com Diniz (2016), desde o surto de rubéola, na década de 1960, que 

não havia um impacto tão grande da saúde pública na vida das mulheres, principalmente, as 

que estão em idade reprodutiva, fazendo-as pensarem e repensarem no projeto de engravidar. 

De acordo com a autora, ―cuidar da saúde reprodutiva das mulheres é cuidar da saúde 

pública‖ (p. 142). Para além disso, é de extrema relevância compreender o quanto antes que 

os cuidados não se resumem na eliminação do mosquito. Há urgência na necessidade de 

pensar o cuidado de mulheres e crianças acometidas ou vulneráveis às consequências pelo 

vírus da Zika, importando coloca-las como centro das políticas públicas.  

 

1.2 - Políticas em Saúde para mães e crianças com microcefalia  

 

Com o acréscimo do número de casos de crianças nascendo com microcefalia no ano 

de 2015, foi publicado em dezembro deste mesmo ano, o Protocolo de Atenção à Saúde e 

Resposta à Ocorrência de Microcefalia Relacionada à Infecção pelo Vírus Zika, o qual teve 

como objetivo orientar o atendimento desde o pré-natal até o desenvolvimento da criança com 

microcefalia, em todo o território brasileiro. Tal protocolo estimula a mobilização de gestores, 

especialistas e profissionais de saúde na promoção da detecção precoce da microcefalia, bem 

como dos cuidados especializados da díade mãe-bebê. Além disso, este plano aponta as 

necessidades das diretrizes para o planejamento reprodutivo, a importância da identificação e 

notificação de descrições que sugerem microcefalia e o cuidado com as crianças acometidas 

pela malformação congênita (Brasil, 2015). 

Em 2016 foi elaborado o Protocolo de atenção e resposta à ocorrência de 

microcefalia e/ou alterações no Sistema Nervoso Central (SNC), sendo um documento mais 

amplo do que o primeiro Protocolo publicado no ano anterior, uma vez que já se conhecia 

mais informações acerca das epidemias da microcefalia e do vírus da Zika. Este segundo 
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protocolo foi construído pelo Ministério da Saúde, em parceria com as Secretarias Estaduais e 

Municipais de Saúde, objetivando servir como base de orientação aos gestores locais, numa 

tentativa de possibilitar a identificação e o estabelecimento dos serviços de saúde de 

referência no tratamento dos usuários, principalmente as mulheres em idade fértil, gestantes, 

puérperas, e recém-nascidos com microcefalia e/ou Síndrome Congênita do vírus Zika; além 

de determinar o fluxo desse atendimento. 

O Protocolo de atenção e resposta à ocorrência de microcefalia e/ou alterações no 

Sistema Nervoso Central (SNC) compreende seis capítulos, onde o Capítulo I discorre acerca 

das microcefalias, abordando as etiologias, o procedimento para a medição do perímetro 

cefálico, a gravidade das complicações da infecção pelo vírus da Zika em detrimento do 

tempo de gestação, bem como acerca do tratamento para as crianças com microcefalia. O 

Capítulo II descreve o padrão epidemiológico de ocorrência de microcefalias e/ou alterações 

do sistema nervoso central relacionadas às infecções congênitas no território brasileiro. O 

Capítulo III discorre sobre as definições operacionais dos casos, apresentando as 

recomendações da OMS acerca da medição do perímetro cefálico, a padronização das 

definições sobre a microcefalia e microcefalia grave. Neste capítulo também são abordadas as 

definições operacionais para a notificação da microcefalia e investigação epidemiológica, 

relatando os critérios para a classificação de alterações do sistema nervoso central durante a 

gestação, também para os abortamentos sugestivos de infecção congênita, identificação de 

natimorto sugestivo de infecção congênita, além da identificação de recém nascido com 

microcefalia. Também pode ser encontradas neste capítulo, orientações aos profissionais de 

saúde acerca do Sistema de Informação de Nascidos Vivos (SINASC), o qual oferece 

informações fundamentais para o estabelecimento de indicadores de saúde específicos. O 

Capítulo IV deste Protocolo orienta os profissionais de saúde acerca dos exames específicos e 

inespecíficos recomendados para as gestantes que tiveram sintomas do vírus da Zika, além de 

instruir a coleta e o encaminhamento de amostras para o diagnóstico laboratorial. O Capítulo  

V traça os objetivos da investigação epidemiológica no intuito de avaliar e descrever o perfil 

clínico e epidemiológico dos casos de microcefalia, conforme definição de caso adotada. Por 

fim, o Capítulo VI aborda as medidas de prevenção pessoal, orientando os profissionais de 

saúde quanto ao cuidado de usuárias gestantes em meio a ocorrência de microcefalia e a 

infecção pelo vírus da Zika (Brasil, 2016). 

Preocupada não apenas com o fator clínico e epidemiológico, mas também com a 

saúde mental e as necessidades psicossociais, principalmente das mulheres infectadas pelo 

vírus da Zika durante a gravidez, em 2016 a OMS publicou um guia preliminar para 
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provedores de cuidados à saúde, intitulado Apoio Psicossocial para mulheres grávidas e 

famílias com microcefalia e outras complicações neurológicas no contexto do Zika vírus. O 

referido documento é um guia pensado no apoio psicossocial necessário às mulheres grávidas 

infectadas pelo vírus da Zika, em detrimento ao impacto emocional causado por esta situação, 

principalmente no início da epidemia, onde as informações eram poucas e confusas e as 

notícias veiculadas pelas mídias sociais geravam ansiedade e aflição (Brasil, 2016). 

Pensando nisso, este guia orienta os profissionais de saúde acerca da Transmissão de 

informações sobre saúde, sugerindo a escuta e o acolhimento das mulheres infectadas pelo 

vírus, juntamente com suas angústias e dúvidas, bem como a divulgação das informações 

corretas sobre a microcefalia e o Zika, abordando também a melhor forma de Comunicação 

de apoio, numa tentativa de adaptar a linguagem do profissional de saúde à linguagem da 

usuária, sendo empático às necessidades de cada indivíduo. Também consta neste documento 

as Reações Comuns, ou seja, os impactos emocionais mais frequentes em pessoas afetadas 

pelo vírus da Zika, bem como suas consequências, além de abordar o Apoio Psicossocial 

básico para mulheres que têm a probabilidade de se deparar com o cuidado de uma criança 

com microcefalia. Este guia de Apoio Psicossocial para mulheres grávidas e famílias com 

microcefalia e outras complicações neurológicas no contexto do Zika vírus também aborda a 

importância do suporte social e seu fortalecimento, como estratégia de enfrentamento frente 

ao diagnóstico de microcefalia, bem como consta algumas estratégias que podem ser 

utilizadas pelos profissionais de saúde para a Redução do Estresse de gestantes e familiares 

que lidam com o quadro de vírus da Zika e microcefalia. Por último, este documento aponta 

alguns Conselhos sobre criação de filhos, tanto durante a gravidez (para mulheres grávidas 

com infecção por Zika), como após o nascimento da criança (para as mães de crianças com 

microcefalia sem complicações neurológicas evidentes) (OMS, 2016). 

Ainda em 2016 o Ministério também lançou o Plano Nacional de Enfrentamento à 

Microcefalia, o qual teve o objetivo de orientar os profissionais da atenção à saúde, guiando e 

direcionando as ―ações de prevenção da infecção pelo vírus zika para a população em geral, 

com foco em mulheres em idade fértil e gestantes, para a atenção no pré-natal, no parto e no 

nascimento e para a assistência aos nascidos com microcefalia em todo o território nacional‖ 

(Brasil, 2016). Este plano também apresenta diretrizes para a estimulação precoce de bebês 

com microcefalia, visando o melhor desenvolvimento das crianças, de acordo com suas 

competências e comprometimentos. Analisando cada plano publicado pelos órgãos de 

referência à saúde nacional e internacional e compreendendo que a urgência de informações, 

orientações e diretrizes tanto para os profissionais da saúde, como para a população geral, 
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principalmente as mulheres em idade fértil, gestantes e puérperas, observa-se que cada 

documento foi pensado em preencher as lacunas existentes em cada um, bem como nos 

achados científicos que foram sendo publicados.  

Para além disso, o Governo Federal do Brasil assegurou alguns benefícios para as 

famílias que enfrentam a microcefalia em decorrência do vírus da Zika, garantindo prioridade 

ao Benefício de Prestação Continuada (BPC) às crianças afetadas por esta condição 

(http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2016/05/criancas-com-microcefalia-terao-

prioridade-em-programas recuperado em 30 de maio de 2017). O BPC é a garantia de um 

salário mínimo mensal ao idoso com idade superior a 65 anos ou à pessoa com deficiência de 

qualquer idade apresentando limitações de natureza física, mental, intelectual ou sensorial de 

longo prazo (que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 anos), impossibilitando o indivíduo 

de participar de forma plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as outras 

pessoas (http://www.previdencia.gov.br/servicos-ao-cidadao/todos-os-servicos/beneficio-

assistencial-bpc-loas/ recuperado em 30 de maio de 2017). Outrossim, não apenas o BPC foi 

priorizado às famílias que cuidam de crianças com microcefalia, como também o Governo 

Federal priorizou o benefício do Bolsa Família, bem como o projeto Minha Casa, Minha 

Vida, beneficiando estas famílias com uma moradia 

(http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/principal/agencia-saude/24559-familias-

com-casos-de-microcefalia-terao-prioridade-no-minha-casa-minha-vida recuperado em 30 de 

maio de 2017).  

Neste sentido, pode-se observar a tentativa das instituições governamentais de inserir e 

priorizar estas famílias em programas sociais, talvez, numa tentativa de minimizar os danos e 

alargar seus direitos, ainda que num contexto de diversas necessidades e complexidades. 

Como apontado por Pinheiro e Longhi (2017), apesar dos encaminhamentos dados pela 

gestão pública como resposta a esta problemática que tem classe socioeconômica, tem cor e 

sexo, na prática, há uma deficiência enorme na concretização e reconhecimento de direitos 

por parte dos três níveis de gestão (federal, estadual e municipal).  

     

1.3 - Direitos Reprodutivos das Mulheres  

 

Diante de um cenário onde o Brasil apontou entre as nações como o berço de uma 

epidemia, que se tornou repentinamente emergência em saúde pública, é natural que o debate 

acerca dos direitos reprodutivos viesse à tona. Os Direitos Reprodutivos estão contidos nos 
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Direitos Humanos (normas reconhecidas nacional e internacionalmente) e têm como 

principais marcos referenciais internacionais a Conferência Internacional sobre População e 

Desenvolvimento (CIPD), realizada em 1994, na cidade do Cairo, e a IV Conferência Mundial 

sobre a Mulher, realizada no ano posterior em Pequim. Tais movimentos foram importantes 

para a reformulação do conceito de Direitos Reprodutivos, o qual foi ganhando força após o 

crescimento da preocupação da explosão populacional, onde governantes saíram em defesa da 

adoção de métodos anticoncepcionais (Brasil, 2010).  

No Programa de Ação do Cairo, pode-se encontrar que os Direitos Reprodutivos: 

Se ancoram no reconhecimento do direito básico de todo casal e de todo indivíduo de 

decidir livre e responsavelmente sobre o número, o espaçamento e a oportunidade de 

ter filhos e de ter a informação e os meios de assim o fazer, e o direito de gozar do 

mais elevado padrão de saúde sexual e reprodutiva. Inclui também seu direito de tomar 

decisões sobre a reprodução, livre de discriminação, coerção ou violência (Nações 

Unidas, 1995). 

Já com relação à saúde reprodutiva, tal conceito foi primeiramente definido pela OMS 

na década de 80 e ampliado durante a CIPD, onde ficou estabelecido que a saúde reprodutiva: 

é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, em todos os aspectos 

relacionados com o sistema reprodutivo e as suas funções e processos, e não de mera 

ausência de doença ou enfermidade. A saúde reprodutiva implica, por conseguinte, 

que a pessoa possa ter uma vida sexual segura e satisfatória, tendo autonomia para se 

reproduzir e a liberdade de decidir sobre quando e quantas vezes deve fazê-lo. 

Implícito nessa última condição está o direito de homens e mulheres de serem 

informados e de terem acesso a métodos eficientes, seguros, permissíveis e aceitáveis 

de planejamento familiar de sua escolha, assim como outros métodos de regulação da 

fecundidade, de sua escolha, que não sejam contrários à lei, e o direito de acesso a 

serviços apropriados de saúde que deem à mulher condições de atravessar, com 

segurança, a gestação e o parto e proporcionem aos casais a melhor chance de ter um 

filho sadio. Em conformidade com a definição acima de saúde reprodutiva, a 

assistência à saúde reprodutiva é definida como a constelação de métodos, técnicas e 

serviços que contribuem para a saúde e o bem-estar reprodutivo, prevenindo e 

resolvendo problemas de saúde reprodutiva. Isso inclui também a saúde sexual, cuja 

finalidade é a intensificação das relações vitais e pessoais e não simples 

aconselhamento e assistência relativos à reprodução e a doenças sexualmente 

transmissíveis (NACIONES UNIDAS, 1995, anexo, cap. VII, par. 7.2). 

Acerca dos marcos de referência nacional na luta dos Direitos Reprodutivos estão: o 

Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (1984), a Constituição Federal (1988), a 

lei que regulamenta o planejamento familiar (Lei nº 9.263/1996), a Política Nacional de 

Atenção Integral à Saúde da Mulher (2004) e a Política Nacional dos Direitos Sexuais e dos 

Direitos Reprodutivos (2005). De acordo com os Cadernos de Atenção Básica, publicados em 

2010, ―nas primeiras décadas do século XX, a saúde da mulher foi incorporada às políticas 

nacionais de saúde, mas os programas implementados ainda se voltavam exclusivamente para 
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a assistência aos aspectos referentes à gestação e ao parto.‖ Muitos foram os avanços 

registrados em lei, tais marcos referenciais foram abrangendo lacunas que começavam a ser 

questionadas pela sociedade, contudo, na prática percebe-se que ainda há muito o que se 

avançar. Em consonância com Ventura e Camargo (2016), a perspectiva dos direitos 

reprodutivos tem sido contemplada pelas regulamentações sanitárias e políticas públicas 

brasileiras, todavia, a efetividade destas tem esbarrado em algumas dificuldades, ameaçando a 

plena garantia da autonomia reprodutiva.  

O vírus da Zika ganhou espaço midiático tanto em jornais quanto em campanhas onde 

o mosquito era o único vilão dessa tragédia, transmitindo um discurso eminentemente técnico 

e biomédico, focando predominantemente no controle do Aedes Aegypti, negligenciando 

outros fatores que perpassam este contexto, tais como: a saúde materna, os determinantes 

sociais da doença, aspectos de infraestrutura tanto das cidades quanto da saúde e o direito 

reprodutivo (Nunes & Pimenta, 2016). 

Não há como negar que a epidemia do Zika teve um impacto direto nos direitos 

reprodutivos das mulheres, uma vez que o acesso à informação, aborto, negociação do uso de 

métodos contraceptivos com os parceiros e as diversas vulnerabilidades foram temas que 

voltaram a ser discutidos fortemente, haja vista que:  

As mesmas mulheres que têm menos recursos para controlar sua reprodução são as 

mais vulneráveis à epidemia. Áreas pobres e periféricas, com saneamento básico 

precário, concentram os casos de zika. Essas mesmas mulheres também dificilmente 

terão acesso aos recursos necessários para criar filhos com deficiências graves, como é 

o caso das crianças com microcefalia associada à zika. Se considerarmos que os 

direitos reprodutivos incluem não só o direito de não ter filhos, como também o direito 

de os ter, vemos mais uma vez como as várias desigualdades se combinam para gerar 

uma situação em que apenas um grupo de mulheres tem de fato a possibilidade de 

exercer seus direitos ao escolher ter e criar seus filhos (Ventura & Camargo, 2016, p. 

633). 

 

Além disso, Nunes e Pimenta (2016) relatam que a associação entre Zika e 

microcefalia também se configura como um ―problema de gênero‖, uma vez que esta relação 

traz consigo questões relevantes acerca da saúde materna e direitos reprodutivos das mulheres 

no Brasil e no mundo, principalmente para as mulheres em idade fértil ou gestantes, dado que 

vários países latino americanos recomendaram que as mulheres evitassem ou adiassem a 

gravidez até que a epidemia de microcefalia fosse controlada (Drezett & Gollop, 2016). Tal 

recomendação foi embasada em um documento publicado pela OMS, o qual pedia que as 

brasileiras que viviam nas áreas mais afetadas pela epidemia do vírus da Zika no Brasil, 

adiassem ou considerassem adiar a gravidez, bem como os estrangeiros ou pessoas locais que 
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apresentaram algum sintoma, deveriam esperar pelo menos seis meses para iniciar uma 

gravidez. E para os estrangeiros que visitaram locais com surtos e que não têm sintomas, a 

recomendação era de esperar pelo menos dois meses para iniciar uma gravidez 

(http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2016/05/oms-pede-que-brasileiras-adiem-gravidez-

devido-ao-surto-de-zika.html, http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/ciencia-e-

saude/2016/05/31/interna_ciencia_saude,534158/zika-oms-recomenda-a-brasileiras-

considerar-adiar-gravidez.shtml, ambos recuperados em 09 de Julho de 2017).  

Autores como Drezett e Gollop (2016) consideram tal recomendação inócua e 

inconcebível uma vez que ―essas proposições, entretanto, desconsideram que a região é 

marcada por mais da metade das gestações não serem planejadas, com importante prevalência 

de abortamentos clandestinos e inseguros. Desacompanhada de uma política pública que 

amplie e assegure a oferta de métodos anticonceptivos modernos e seguros‖. Além de 

responsabilizar exclusivamente a mulher pela prevenção da gravidez ou mesmo culpabilizá-

las pelo nascimento de um bebê com microcefalia. Não obstante, dados preliminares indicam 

uma redução acentuada do número de nascidos vivos a partir do segundo semestre de 2016 em todo 

o território brasileiro, em comparação com os anos anteriores, indicando o impacto da emergência por 

Zika e microcefalia no país, como também da recomendação da OMS do adiamento da gravidez 

(http://g1.globo.com/bemestar/zika-virus/noticia/dados-sugerem-queda-de-nascimentos-no-brasil-no-2-

semestre-de-2016-zika-pode-ter-tido-impacto.ghtml, recuperado em 09 de Julho de 2017). 

Por fim, cabe refletir sobre as circunstâncias em que a gestação se dá, pois são 

questões que implicam aspectos morais importantes para as decisões da vida reprodutiva das 

mulheres, para o oferecimento do atendimento de saúde reprodutiva, e para a elaboração de 

políticas públicas de saúde reprodutiva (Ventura & Camargo, 2016). Dessarte, a epidemia do 

vírus da Zika poderá contribuir nas ações governamentais, de acordo com Roa (2016), para o 

fechamento de ―lacunas na educação sexual e no acesso à contracepção, maternidade segura e 

aborto seguro, e programas para prevenir a discriminação e exclusão de pessoas com 

deficiência‖.  
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2.1 – Modelo da Vulnerabilidade 

Antes de falar sobre o Modelo da Vulnerabilidade é necessário contextualizar a 

conjuntura em que esta teoria surge. Ayres, Paiva e França Jr (2012) afirmam que no início do 

século XX, o conceito história natural da doença (HND) foi adotado pelos médicos 

epidemiologistas no manejo da saúde pública, contudo esta abordagem foi considerada 

insuficiente para explicar a maneira que as doenças epidemiológicas agiam. De acordo com os 

autores citados, na década de 1970, o movimento de Promoção da Saúde ganha força no 

cenário da saúde pública, superando o conceito de História Natural da Doença, entretanto, 

ainda mantinha alguma relação com a HND, todavia, críticas começaram a surgir acerca da 

ineficácia das ações de Promoção em Saúde, as quais se centravam apenas no conhecimento 

biomédico e na tentativa de mudança de comportamento pessoal. É neste contexto que 

sobrevém o conceito de vulnerabilidade.  

A concepção de vulnerabilidade surge primeiro relacionado aos Direitos Humanos 

(Ayres, França Jr., Calazans & Saletti Filho, 2003), o qual exerce um papel de extrema 

relevância na defesa de programas e políticas que respeitem os direitos do ser humano 

(Gruskin & Tarantola, 2012) Na área da saúde tal conceito começa a aparecer em meados da 

década de 1990, atrelado ao advento da epidemia do HIV/Aids, numa tentativa de romper 

com o paradigma estigmatizante e individualizante do processo de adoecimento, superando os 

conceitos de grupos de risco e comportamentos de risco, anteriormente relacionados a esta 

problemática. Mesmo sendo utilizado inicialmente no contexto do HIV/Aids, o referido 

conceito tem a possibilidade de ser aplicado em qualquer situação fundamental para a saúde 

pública. (Ayres, França Jr., Calazans & Saletti Filho, 1999).  

Parafraseando Ayres, Paiva e França Jr. (2012), apesar de guardar diversos aspectos 

do conceito da Promoção da Saúde, a perspectiva da vulnerabilidade projeta um novo olhar 

para o processo saúde-doença, incluindo neste binômio do aspecto ‗cuidado‘, buscando 

compreender as relações mútuas entre agente, hospedeiro e meio, não ficando estagnado 

apenas na origem do problema, mas compreendendo todo seu percurso, levando em 

consideração, inclusive, os diversos conhecimentos e recursos (ou falta dele) neste processo, 

bem como o contexto sociopolítico, cultural e intersubjetivo do sujeito, trazendo a tona um 

importante elemento da história da doença, a parte social do adoecimento. Ainda em 

consonância com a ideia destes autores, deve-se entender o indivíduo como sujeito de direitos 

e compreender que os programas de saúde pública e o governo de uma maneira geral possuem 

responsabilidades para com cada pessoa, concebendo-se que estas responsabilidades vão 

desde uma perspectiva micro, a saber, a dimensão individual da vulnerabilidade; passando 
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para uma perspectiva macro, expressados, por exemplo, por ações e programas que garantam 

acesso a todos aos bens de prevenção ou aos próprios serviços de saúde. Neste sentido, Ayres, 

Paiva e França Jr. (2012) comentam que ―pessoas e grupos que não têm seus direitos 

respeitados e garantidos têm piores perfis de saúde, sofrimento, doença e morte‖. Ou seja, 

analisar o quadro de direitos humanos, influencia, consequentemente, no reconhecimento de 

situações potenciais de vulnerabilidade. 

Diante disto, entende-se que a vulnerabilidade acompanha o fenômeno do 

adoecimento, considerando a chance de as pessoas adoecerem em uma sequência de aspectos 

inter-relacionados que perpassam o âmbito individual, social e programático, compreendendo 

aspectos pessoais e coletivos em uma tridimensionalidade que atua de maneira inseparável 

(Ayres, França Jr., Calazans & Saletti Filho, 2003). A dimensão individual da 

vulnerabilidade está relacionada à intersubjetividade do sujeito, a qual interage com o meio 

em que a pessoa se relaciona, compreendida numa dinâmica psicossocial, refletida pelo nível 

e pela qualidade da informação que as pessoas possuem acerca do problema e como esta 

informação é processada, de forma a resultar em uma mudança de comportamento efetivo. 

Neste caso, compreende-se o indivíduo como ativo e co-construtor do seu estado de saúde 

(Ayres, Paiva e França Jr., 2012).  

Pensando de uma forma prática, o plano individual da vulnerabilidade no contexto da 

microcefalia estaria relacionado com questões que identificassem em que medida o nível de 

conhecimento de mães que tiveram bebês com microcefalia em decorrência do vírus da Zika, 

teve influência no processo patológico; como o nível de escolaridade e o acesso às 

informações interferem no modo infeccioso do contágio pelo vírus da Zika, culminando no 

quadro de microcefalia; como as relações familiares, amizades, afetivo-sexuais e profissionais 

interferem neste processo; bem como as questões intersubjetivas, tais como valores e crenças, 

permeiam o processo de saúde-doença. Contudo, chega um ponto em que os aspectos 

individuais exigem elementos que estão além desta dimensão, extrapolando sua fronteira.  

 A dimensão social, por sua vez, compreende o contexto em que as vulnerabilidades 

individuais estão inseridas, por exemplo, o acesso aos meios de comunicação, educação, 

justiça, cultura, lazer, esporte, emprego, disponibilidade de recursos materiais, ou seja, 

aspectos que não dependem apenas dos indivíduos. As relações econômicas, de gênero, 

relações raciais, crenças religiosas, desigualdade social, são aspectos que envolvem esta 

dimensão (Ayres et al., 2003). No contexto da epidemia de microcefalia evidenciada pelo 

vírus da Zika, é relevante investigar a relação de gênero existente neste quadro, uma vez que 

os dados mostram que as mulheres estão em maior vulnerabilidade do que os homens, já que 
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a prevalência de mulheres infectadas pelo vírus da Zika foi maior do que a de homens; bem 

como entender a influência do nível socioeconômico neste processo de adoecimento, dado 

que a parcela de menor nível econômico foi mais afetada durante esta epidemia. De acordo 

com um levantamento feito pela Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude 

do estado de Pernambuco, dados preliminares possibilitaram verificar que 57,3% das mães de 

bebês notificados com microcefalia e/ou síndrome congênita do vírus Zika estão inseridas em 

programas assistenciais do Governo Federal, 69% estão em extrema pobreza, com renda per 

capita de R$ 77 por pessoa (http://agenciabrasil.ebc.com.br/especial/2016-11/um-ano-de-zika-

mulheres-no-centro-da-epidemia acessado em 20 de Abril de 2017). Além disso, de acordo 

com a mesma fonte, 70% das mães dessas crianças são jovens, estando numa faixa etária 

compreendida entre 14 e 29 anos, 77% são negras e 89% estariam aptas a receber o Benefício 

de Prestação Continuada (BPC), concedido pelo INSS a idosos ou pessoas portadoras de 

alguma deficiência e que ganham menos de um quarto do salário-mínimo por mês. Tais dados 

podem evidenciar uma possível relação entre a vulnerabilidade social e a epidemia do vírus 

Zika e consequentemente, de microcefalia. 

A dimensão programática da vulnerabilidade, em congruência com Ayres et al. 

(2003), está relacionada ao monitoramento, avaliação e gerência de recursos e programas 

nacionais, regionais e locais de prevenção e cuidado. Tais fatores podem fortalecer ou não os 

indivíduos frente à epidemia, dependendo do investimento dos recursos sociais e da 

otimização do seu uso, além da possibilidade de observar a necessidade de outros recursos. 

De acordo com Ayres, Paiva e França Jr. (2012), ―é preciso saber como as políticas e 

instituições, especialmente aquelas de saúde, educação, bem estar social, justiça e cultura, 

atuam como elementos que reduzem, reproduzem ou aumentam as condições de 

vulnerabilidade dos indivíduos em seus contextos‖. No contexto do adoecimento de que trata 

esta dissertação, é possível pensar no elemento programático da vulnerabilidade ao analisar 

que políticas específicas acerca da microcefalia e vírus da Zika foram elaboradas, como está a 

articulação multissetorial que envolve esta problemática, se está sendo promovido preparo 

tecnocientífico dos profissionais e equipes que lidam com as pessoas mais diretamente 

atingidas por essa patologia, qual o nível de compromisso e responsabilidade dos 

profissionais envolvidas na causa, entre vários outros aspectos que podem ser analisados 

diante do cenário epidêmico da Zika e microcefalia. 

Logo, observa-se que o curso do adoecimento não é estático, englobando 

determinantes que vão desde um aspecto micro, para uma perspectiva macro, envolvendo 

fatores biológicos, comportamentais, psicológicos, sociais e governamentais que exercem 
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influência em todas as secções do processo patológico, desde elementos que podem promover 

seu surgimento, passando pelo desenvolvimento e parte final do processo, bem como as 

possibilidades de tréplica face aos determinantes do problema (Ayres et al., 2003) Com 

relação à epidemia do Zika, a imprecisão dos dados e a falta de conhecimento acerca do vírus 

e suas consequências podem influenciar diretamente a vulnerabilidade das mães de bebês com 

microcefalia, afetando, inclusive, na prevenção e no cuidado a estes. Assim, se faz relevante 

compreender quais elementos de vulnerabilidade estão permeando o contexto de mães que 

tiveram filhos com microcefalia, numa tentativa de entender a inter-relação entres as esferas 

individuais, sociais e programáticas neste âmbito. Mais do que isso, não é necessário um olhar 

tão analítico para verificar que a maternidade por si só exige dedicação e cuidado, ainda mais 

num cenário envolto de vulnerabilidades, requerendo outros cuidados para com a criança com 

microcefalia e a Síndrome Congênita do vírus Zika, indagando-se quais as estratégias de 

enfrentamento mais utilizadas pelas mães que vivenciam essa realidade. 

 

2.2 – Estratégias de Enfrentamento  

Várias ciências têm adotado o Enfrentamento como tema de estudo em suas áreas. A 

importância deste conceito para a Psicologia está na compreensão do processo de adaptação 

do ser humano ao estresse provocado por alguma situação ou fase da vida (Nunes, 2010), 

tornando-se tema de interesse da Psicologia Social, Clínica e da Personalidade, na busca do 

entendimento dos esforços realizados pelas pessoas no manejo de quadros crônicos, agudos 

ou estressantes, levando em consideração suas diferenças individuais (Antoniazzi, Dell‘Aglio 

& Bandeira, 1998). 

Na literatura psicológica, há mais de quatro décadas, diversos autores tem se 

debruçado sobre o tema, identificando-se dois períodos distintos acerca das pesquisas sobre 

enfrentamento: o primeiro, desenvolvido pelos pesquisadores do ego, os quais entendiam o 

enfrentamento como estratégia de defesa. O segundo período enfatizava mais a avaliação 

cognitiva e as respostas de enfrentamento (Nunes, 2010). Os principais pesquisadores deste 

segundo período foram Folkman e Lazarus, os quais publicaram diversos estudos sobre o 

tema (Lazarus, 1982; Folkman, 1984; Folkman & Lazarus, 1985; Folkman, Lazarus, Gruen & 

De Longis, 1986). Importante salientar que nos estudos brasileiros é possível encontrar 

pesquisas não só com o termo de enfrentamento, como também como coping (originalmente 

no inglês) ou estratégias de coping. Para esta dissertação foi adotado o termo enfrentamento. 

As estratégias de enfrentamento são ações, comportamentos ou pensamentos utilizados 

para lidar com um evento estressor (Folkman, Lazarus, Dunkel-Schetter, De Longis & Gruen, 
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1986). Neste sentido, tais autores definem o enfrentamento como sendo os ―esforços 

cognitivos e comportamentais voltados para o manejo de exigências ou demandas internas ou 

externas, que são avaliadas como sobrecarga aos recursos pessoais do indivíduo‖ (p. 993). 

Desta forma, as ações, os comportamentos ou pensamentos utilizados para lidar com o evento 

estressor têm sido considerados como estratégias de enfrentamento. Além disso, Seidl, 

Tróccoli e Zannon (2001) afirmaram que a busca de suporte social, religiosidade e/ou 

pensamento fantasioso também tem sido usado como estratégia de enfrentamento.  

A perspectiva cognitiva, desenvolvida por Lazarus e Folkman (1984) faz uma 

associação entre o estresse e a adaptação, onde, a princípio o indivíduo deve perceber e 

avaliar a situação (a qual deve ser significativa e desagradável) como fonte de estresse, para 

posteriormente desenvolver suas próprias estratégias de enfrentamento. Como o ser humano é 

singular, esta avaliação se torna subjetiva, uma vez que esta é uma característica essencial do 

indivíduo. De tal forma que a avaliação de cada evento estressante depende do contexto e de 

cada pessoa e de sua personalidade (Suit & Pereira, 2008).  

Neste sentido, Folkman e Lazarus (1980), afirmam que as estratégias de 

enfrentamento podem ser classificadas em dois tipos, de acordo com a sua função: 1) focada 

na emoção, que é definido como um esforço para regular o estado emocional o qual é 

relacionado ao stress, ou é resultante de situações estressantes. Estes esforços se dão numa 

tentativa de equilibrar o estado emocional do indivíduo, voltando a homeostase. Assim, as 

estratégias de enfrentamento são direcionadas a um nível somático e/ou a um nível de 

sentimentos. 2) focada no problema, onde o esforço é constituído no intuito de atuar na 

situação que originou o stress, numa tentativa de alterá-la. Tal estratégia visa a modificação 

do evento estressor, podendo o enfrentamento ser direcionado de uma forma interna 

(desenvolvendo uma reelaboração cognitiva acerca do problema) ou externa (desenvolvendo 

estratégias de resolução de conflito interpessoal ou através da ajuda de alguém). 

Como constatado em diversas pesquisas realizadas com pais e cuidadores de crianças 

com necessidades especiais (Barbosa & Oliveira, 2008; Sá & Rabinovich, 2006), câncer 

(Kohlsdorf & Costa Júnior, 2008) e doenças crônicas (Lopez & Stuhler, 2008), estes são 

expostos a uma sobrecarga emocional, podendo causar esgotamento, estresse, angústia. Para 

lidar com situações adversas, muitas vezes as pessoas criam estratégias de enfrentamento para 

se adaptar a experiências estressantes. De forma análoga, compreende-se que o momento do 

diagnóstico de microcefalia, as crenças e expectativas relacionadas ao desenvolvimento do 

bebê, a mudança na rotina das famílias, as visitas frequentes aos serviços de saúde, são 
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eventos adversos que exigem dos indivíduos a busca de estratégias de enfrentamento, 

objetivando uma melhor adaptação psicológica frente ao novo contexto.  

Em consonância com Brunoni et al. (2016), a rotina familiar é alterada em decorrência 

do relacionamento cotidiano com uma criança que apresenta uma situação crônica, refletindo 

na qualidade de vida e no âmbito socioemocional do cuidador, o qual se utiliza de estratégias 

de enfrentamento para as dificuldades do exercício dessa vida diária. Ainda seguindo a ideia 

destes autores, o suporte social e emocional para grupos de pais que lidam com crianças com 

esse tipo de déficit, são de extrema importância na promoção da saúde mental destas famílias. 

De acordo com o Ministério da Saúde (2017), medidas preventivas contra o sofrimento 

mental puerperal são importantes, entre elas, destacam-se o apoio emocional e físico durante a 

gestação, o parto e o puerpério; o apoio familiar, dos amigos e do companheiro; bem como 

refletir com este acerca do quão relevante é para a mulher a sensação de amor e segurança; 

além disso, faz-se necessário o encaminhamento da mãe com risco elevado de depressão pós-

parto ou outros transtornos psíquicos aos serviços de saúde mental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

ESTUDOS EMPÍRICOS 
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3.1 – Estudo 1: Microcefalia em tempos de Zika: Vulnerabilidades associadas ao 

cuidado de crianças microcefálicas 

 

3.1.1 - Objetivos:  

- Traçar o perfil sociodemográfico das participantes 

- Identificar como os elementos individual, social e programático da vulnerabilidade 

colaboraram com a suscetibilidade ao adoecimento neste contexto. 

 

3.1.2 - Método 

Delineamento de Pesquisa 

Tratou-se de um estudo exploratório, de caráter analítico, com abordagem qualitativa e 

quantitativa.  

Participantes 

A participação se deu de forma não probabilística e por conveniência, tendo como 

critério de seleção a técnica Bola de Neve (snowball). Partiu assim, de três participantes 

matrizes (uma no estado da Paraíba, uma no estado de Pernambuco e outra no estado de 

Alagoas). O primeiro contato com estas três participantes matrizes se deu através de uma rede 

social de fotos (instagram), onde foi explicado o objetivo da pesquisa e posteriormente foi 

acordado um local para a realização da aplicação dos instrumentos. Participaram deste estudo 

14 mães de bebês com microcefalia. Na Paraíba o local de encontro entre a pesquisadora e as 

participantes se deu na Fundação de Apoio ao Deficiente (FUNAD), em Alagoas, o local de 

encontro foi a Associação dos Deficientes Físicos de Alagoas. As participantes que tiveram 

dificuldades para ir aos locais de encontro, bem como as respondentes do estado de 

Pernambuco fizeram parte da pesquisa através de um aplicativo de mensagens instantâneas 

(WhatsApp).   

Instrumentos 

 Questionário Sociodemográfico 

As questões tiveram por finalidade caracterizar as participantes, versando sobre idade, 

cidade, grau de escolaridade, situação conjugal, número de filhos, religião. 

 Entrevista  

A Entrevista foi conduzida com base no Método de Cenas proposto por Paiva (2012), 

o qual considera ―a cena o foco e a unidade psicossocial a ser abordada para que o cenário 

(mais abstrato) seja descrito (codificado) e decodificado (compreendido).‖ Para este estudo, 
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foi utilizado como cena evocadora o momento do descobrimento da gravidez. A partir da 

seguinte evocação: Conte-me um pouco sobre sua vida a partir do momento em que você 

descobriu que estava grávida, a partir de então foi perguntado se as mesmas tiveram sintomas 

do vírus da Zika durante a gravidez, se já foi confirmado que o diagnóstico de microcefalia se 

deu em detrimento da infecção do Zika. Também foi perguntado acerca do recebimento de 

informações e orientações sobre a microcefalia; bem como se tem recebido algum tipo de 

ajuda por parte da família, dos amigos, associações ou instituições governamentais; além de 

ser questionado às participantes acerca do acesso destas aos serviços de saúde que os filhos 

necessitam. 

Procedimentos 

Após a aprovação da pesquisa pelo Comitê de Ética (parecer: 1.913.870), deu-se início 

a aplicação dos instrumentos. Ao serem contatadas, as participantes foram informadas acerca 

do estudo, explicitando-se o caráter voluntário da participação, e solicitando a assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

A coleta dos dados foi finalizada tendo em conta a técnica de saturação teórica. Esta, 

segundo autores como Fontanella, Ricas e Turato (2008), permite a suspensão do estudo, 

quando - pela avaliação do pesquisador - não há mais novos ou poucos dados são acrescidos 

ao material já obtido. 

Análise dos Dados 

Os dados sóciodemográficos foram analisados através do software SPSS, versão 23, 

por meio de estatísticas descritivas (medidas de tendência central e dispersão, distribuição de 

frequência e percentual) para caracterização da amostra estudada. 

Aos dados oriundos das entrevistas foram aplicados a análise de conteúdo. O registro e 

o recorte das falas das participantes foram feitos com base em categorias temáticas, como 

proposta por Figueiredo (1993), na qual as categorias são determinadas a partir dos temas 

suscitados nas entrevistas, ou seja, cada entrevista foi analisada individualmente, procurando 

destacar os aspectos relevantes em cada fala. O processo de análise seguiu as seguintes etapas: 

A- leitura inicial, B- marcação, C- corte, D- primeira junção, E- notação, F- organização e 

primeira síntese, G- leitura inicial, H- organização, I- notação, J- notação final.  

 

3.1.3 – Resultados e Discussão 

De acordo com a análise dos dados sociodemográficos, o perfil sociodemográficos das 

quatorze participantes deste estudo foi composto por uma média de idade de 24 anos, 

variando entre 16 e 37 anos. A maioria das entrevistadas era casada ou vivia em um 
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relacionamento estável, possuía renda familiar de até 02 salários mínimos e tinha apenas um 

filho, sendo a média da idade das crianças que tinham microcefalia de 1 ano e 1 mês, onde 8 

destas crianças eram do sexo feminino. A tabela abaixo apresenta esses dados com maiores 

detalhes.  

Tabela 1 – Dados de Caracterização das Participantes 

 

Variáveis 

Sociodemográficas 

 N 

 

Estados 

Alagoas 7 

Paraíba 5 

Pernambuco 2 

Estado Civil Casada/Relacionamento 

estável 

11 

Solteira 3 

Escolaridade Fund. Incompleto 2 

Fund. Completo 3 

Médio Incompleto 2 

Médio Completo 4 

Superior Incompleto 2 

Pós Graduação Incompleta 1 

Renda 1 salário 1 

2 salários 10 

3 ou mais salários 3 

Quantidade de Filhos 1 filho 7 

2 filhos 4 

3 filhos 3 
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Trabalha atualmente Sim 2 

Não 12 

 

Observa-se que as participantes deste estudo são nordestinas, residindo na região em 

que desde a publicação do primeiro boletim epidemiológico de monitoramento integrado de 

alterações no crescimento e desenvolvimento relacionadas à infecção pelo vírus Zika e outras 

etiologias infecciosas, o nordeste brasileiro sempre apontou como a mais afetada pelo vírus da 

Zika e, consequentemente, pela epidemia de microcefalia.  

Muito se vê na mídia acerca dos dados e números da epidemia da Zika/microcefalia, 

contudo, Diniz (2016) chama atenção para o que está por trás das notificações, afirmando que: 

Ao falar em casos, ignoramos histórias e sofrimentos, angústias e desamparos. A 

epidemia da ―síndrome congênita do Zika‖, que engloba casos de microcefalia e/ou 

outras alterações do Sistema Nervoso Central associados à infecção pelo vírus, tem 

geografia e classe no Brasil: são mulheres pobres e nordestinas as principais afetadas 

pela nova doença. Entre as crianças com sinais indicativos da síndrome congênita do 

Zika, 72% são filhas de mulheres da Bahia, da Paraíba, de Pernambuco e do Rio 

Grande do Norte.   

 

De fato, o perfil das mães participantes desta pesquisa, em que seus bebês foram 

infectados congenitamente pelo vírus da Zika e desenvolveram microcefalia, corrobora com o 

que já vem sido observado na literatura (Pitanguy, 2016; Brasil, 2016), onde as mulheres, em 

sua maioria, são jovens, estando, portanto em idade fértil, são residentes do nordeste 

brasileiro, não possuem ensino superior e vivem em condições precárias de saneamento e 

moradia, tornando-as ainda mais vulneráveis. 

Verificou-se ainda que a metade das participantes era primípara. Este dado é de grande 

relevância, uma vez que o nascimento de um bebê, principalmente quando se trata do 

primeiro filho, pode ser considerado como um evento propício ao surgimento de problemas 

emocionais nos pais, tais como depressão e manifestações psicossomáticas, podendo afetar o 

modo como os pais se relacionam com seu filho (Brasil, 2012), e não apenas isso, mas 

também a fidelidade ao tratamento, quando a criança necessita de cuidados de saúde 

frequentes. 

Acerca da análise dos dados obtidos a partir das entrevistas, observou-se a emergência 

de três classes temáticas, as quais tiveram suas respectivas categorias e subcategorias, como 

pode ser visto na tabela abaixo: 
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Tabela 2 – Categorização Temática I 

CLASSES TEMÁTICAS CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

 

 

 

Da Gravidez ao Parto 

1. Gravidez a) Não planejada 

b) Desconhecimento 

da gravidez 

2. Zika vírus e o surto de 

Microcefalia 

a) Dúvidas e tensões 

acerca da doença 

b) Aspectos 

preventivos 

c) Pré-natal e a 

suspeitas da doença 

 

3. Diagnóstico da 

Microcefalia 

a) Descoberta da 

Microcefalia depois do 

parto 

b) Despreparo dos 

profissionais/equipe de 

saúde para a revelação do 

diagnóstico 

c) Confirmação por 

exames 

4. Sofrimento materno a) Expectativa X realidade 

b) Sentimentos e emoções 

envolvidos 

5. Reação e apoio familiar a) Família 

b) Companheiro/marido 

 

 

 

O cuidado 

socioassistencial 

1. O vírus da Zika como 

causador da Microcefalia 

a) Falta da confirmação 

2. Síndrome congênita do 

vírus da Zika  

a) Rotina de cuidados e 

Marcação de consultas e 

exames 

b) Informações acerca da 

doença 
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3. Acesso aos serviços de 

saúde 

a) Atendimento público x 

privado 

b) Diferenças intra e inter-

regionais 

4. Apoio social  

 

Vivência das mães acerca 

do cuidado 

1. Dificuldades diárias a) A rotina do cuidado  

b) A dedicação exclusiva 

c) Lazer 

2. Preconceito  

3. Garantia de direitos 

sociais 

 

 

Para fins didáticos as categorias foram discutidas de acordo com as dimensões que 

dispõe o Modelo de Vulnerabilidade. Compreendendo que tais dimensões fazem parte de uma 

tridimensionalidade que atua de maneira inseparável, enfatiza-se que houve apenas destaques 

para cada dimensão, não havendo qualquer pretensão em separá-las.   

 

Tabela 3 – Categorias da Dimensão Individual 

Dimensão Individual 

Classe Temática: Da Gravidez ao Parto 

 

 

 

 

Gravidez 

a) Não Planejada 

 

 

 

b) Desconhecimento da 

gravidez 

“eu não planejei a gravidez 

dele” (Mãe 1, 19 anos). 

 

 

“Bom, até então eu não 

sabia que tava grávida, né, 

porque em dezembro meu 

regulamento não veio, aí eu 

vim saber praticamente... eu 

não sabia que tava grávida, 

aí entrou janeiro, fevereiro, 

foi quando eu tive a zika” 

(Mãe 4, 29 anos). 

 

Zika Vírus e surto de 

Microcefalia  

a) Dúvidas e tensões 

acerca da doença 

“Quando meu filho 

completou um mês de vida, 

começou as reportagens na 
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  TV e na internet.  Cheguei ao 

ponto de não assistir e não 

acessar internet! Tive uma 

pequena depressão, mas não 

pelo meu filho e sim pelo o 

que era falado na TV” (Mãe 

7, 18 anos) 

 

 

 

 

 

 

 

Sofrimento Materno  

 

a) Expectativa X 

Realidade 

 

 

 

 

 

 

b) Sentimentos e 

emoções envolvidos 

 

“Quando eu vi ela de perfil, 

e aí foi um choque, foi um 

choque grande, na hora eu 

chorei muito, na sala de 

parto, não foi de emoção o 

choro, foi um choro 

realmente de desespero” 

(Mãe 2, 26 anos) 

 

 

“Bom, foi uma queda, né (...) 

Foi um baque, na hora eu 

chorei bastante, eu estava 

com o pai dela na hora, 

fiquei triste, mas, assim, a 

gente desanima,” (Mãe 3, 23 

anos) 

 

Classe Temática: O Cuidado Socioassistencial 

Síndrome Congênita do 

Vírus da Zika 

 

a) Sintomatologia 

 

É... enfim... aí passou tudo 

isso, e viu que ele tinha 

calcificação no cérebro, 

tinha...eu não sei explicar, 

aí, enfim... tinha as lesões. 

Daí a gente voltou pra 

Maceió, pra ele já começar o 

acompanhamento com o 

neuro, fazer fisioterapia, 

exames, e daí veio a notícia 

que ele tinha uma perda 

visual, é...ele tem uma perda 

visual do olho esquerdo, aí 

depois ele fez um examezinho 

do ouvido, ele tem uma perda 

auditiva do ouvido esquerdo 

também. É...daí ele começou 

a fazer a fisioterapia, e 

depois ele fez um outro 

exame, que é o 

eletroencefalograma, e daí a 
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gente descobriu as 

convulsões, que é muito 

comum, sabe, em bebês com 

microcefalia... e é isso, 

assim, acho que 

resumidamente é isso. (Mãe 

1, 19 anos) 

 

Na primeira classe temática, emergiu a categoria Gravidez, na qual foi observado que 

a maioria das participantes relatou que não havia planejado a gravidez ou não tinham 

conhecimento da mesma, inclusive quando apresentaram os sintomas do vírus da Zika. O que 

chama atenção é a ausência de planejamento familiar por parte das mesmas, em contrapartida 

à Lei nº 9.263/1996, que o prevê nos serviços de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), 

demonstrando certa dificuldade na efetivação desta política, corroborando com pesquisas que 

apontam que 55,4% das gestações no Brasil não são planejadas. 

(http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,55-das-maes-nao-queriam-ter-filhos-aponta-

pesquisa,10000092047). Neste sentido, também se infere que as mulheres que têm menos 

recursos para gerir sua reprodução também são aquelas que estão em situação de maior 

vulnerabilidade frente à epidemia do vírus da Zika, uma vez que as áreas que concentram 

mais casos de infecção são predominantemente áreas periféricas e carentes, com saneamento 

básico precário (Ventura & Camargo, 2016).  

Já na segunda categoria Zika vírus e o surto de Microcefalia, as entrevistadas 

relataram que quando descobriram que seus filhos tinham microcefalia, muitas dúvidas 

surgiram acerca da doença, indo desde a origem, passando pelas possíveis consequências 

causadas no bebê, bem como indagações sobre os tratamentos e sequelas. Apesar de ser uma 

patologia antiga, foi com o advento da epidemia do vírus da Zika que a microcefalia 

repercutiu no mundo inteiro, ganhando espaço midiático. ―Durante a intensa crise política que 

o Brasil viveu em 2016, a epidemia do vírus Zika desapareceu das notícias nacionais durante 

meses, mas permaneceu sendo tema prioritário para os correspondentes internacionais‖ 

(Diniz, 2016, p. 13). Todavia, após a confirmação da correlação entre microcefalia e vírus da 

Zika, houve um bombardeio midiático acerca desta situação, segundo as participantes, muitas 

eram as informações, chegando a gerar sofrimento nelas, conforme relato abaixo: 

 Quando meu filho completou um mês de vida, começou as reportagens na TV e na 

internet.  Cheguei ao ponto de não assistir e não acessar internet! Tive uma pequena 

depressão, mas não pelo meu filho e sim pelo o que era falado na TV (...) Na TV só 

falava que os bebês não iriam se desenvolver, falaram até que poderia não resistir! E 

falava disso o tempo todo. Daí comecei a chorar muito, sentir muito medo. A questão 
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que falavam que eles poderiam ter convulsões me atormentava! Como falei, me 

desliguei de redes sociais (Mãe 7, 18 anos) 

Sobre essa correlação, é importante ressaltar que as pesquisas (Diniz, 2016; Miranda-

Filho et al., 2016; Rubin, Greene & Baden, 2016) têm mostrado que as consequências da 

infecção congênita pelo vírus da Zika não se resumem apenas à microcefalia, sendo 

precipitado confirmar a dimensão dos efeitos provocados por este flavivírus no 

desenvolvimento das crianças. Neste sentido é que se enquadra a categoria que aborda 

aspectos relacionados à Síndrome congênita do vírus da Zika. Por estar em investigação, 

ainda existe certa dificuldade na caracterização desta síndrome, tanto para os pesquisadores, 

profissionais de saúde e, sobretudo, para as mães, que tem que lidar com a complexidade dos 

sintomas que vão aparecendo e os diversos diagnósticos advindos da síndrome.  

Diante do diagnóstico da Microcefalia de seus filhos, surgiu a categoria denominada 

de Sofrimento Materno, na qual emergiram duas subcategorias: Expectativa X realidade e 

Sentimentos e emoções envolvidos. Ressalta-se que o nascimento de um filho traz em si 

emoções, expectativas e planos futuros diante de um padrão idealizado socialmente, onde a 

gestante deve gerar uma criança bonita, forte, saudável e assim, ser reconhecida como 

vitoriosa (Marques, 1995). Porém, quando a mãe se depara com o nascimento de um filho 

com deficiência, há um misto de sentimentos, semelhante a um processo de luto, onde Guerra 

et al. (2015) vai falar que ―a descoberta da deficiência tem um significado de perda da criança 

perfeita e esperada, com os sonhos fragmentados, expectativas frustradas e o futuro incerto‖. 

Tais sentimentos e angústias podem ser observados nos relatos abaixo: 

Foi bastante assustador, porque esperei por uma criança ‗normal‘ por nove meses! E a 

notícia veio na hora que ele nasceu (Mãe 7, 18 anos).  

Quando eu vi ela de perfil, e aí foi um choque, foi um choque grande, na hora eu 

chorei muito, na sala de parto, não foi de emoção o choro, foi um choro realmente de 

desespero (Mãe 2, 26 anos).  

Eu fiquei muito triste, muito triste (...) ―Acho que o momento mais chocante mesmo 

foi quando eu o vi. (Mãe 1, 19 anos). 

Os sentimentos envolvidos no momento da descoberta da microcefalia, também 

relacionado ao bebê imaginado versus bebê real, remetem a um sofrimento psíquico, 

apresentado pela tristeza, choro e desespero das participantes. Tais relatos confirmam o que 

dizem Barbosa, Balieiro e Pettengill (2012), ao falar do impacto do diagnóstico e da 

necessidade de adaptação à nova situação, do estigma social, da dependência e das 

implicações do quadro crônico, os quais podem causar sobrecarga, conflitos, sentimentos de 

incredulidade, perda do controle e medo.  



             52 
 

Em contrapartida a esse impacto negativo, aponta-se para as estratégias de 

enfrentamento utilizadas pelas participantes ao buscarem explicações e apoio, numa tentativa 

de amenizar esses sentimentos e de aceitar o diagnóstico do filho, acerca deste assunto, o 

mesmo será tratado com mais profundidade no segundo estudo. Aqui, destaca-se a 

importância, além do suporte familiar, dos profissionais de saúde comprometerem-se em estar 

junto dessas mães nesse processo de enfrentamento do diagnóstico e das primeiras 

intervenções necessárias para o bebê, garantindo o suporte e a segurança necessários para a 

vivência desse momento que, por si só, já é tão difícil para os pais e familiares, contribuindo 

para uma a manutenção da saúde mental desta mãe, a qual pode influenciar em questões 

relacionadas aos indicadores de saúde, principalmente o sofrimento psíquico. 

Com relação à dimensão social, emergiram as seguintes categorias: 

Tabela 4 – Categorias da Dimensão Social 

Dimensão Social 

Classe Temática: Da Gravidez ao Parto 

Zika Vírus e o surto de 

Microcefalia  

a) Aspectos Preventivos “eu tomei algumas 

medicações, injeções, eu 

passava repelente, usava 

blusas de frio, e mais ou 

menos com dois meses eu 

tive de novo e aí também 

tomei medicação, demorou 

um pouco, e depois assim, 

melhorou. E com 3 meses eu 

já estava me coçando muito, 

eu tive muitas coceiras 

também, parecia alergia. 

Uma vez eu tive alergia e 

duas vezes eu tive a Zika. 

Umas das vezes foi alergia 

mesmo, eu não sei bem a 

quê, eu fiquei me coçando 

muito, mas era alguma 

reação alérgica, eu fiquei 

proibida de algumas coisas, 

eu não sei descobri o que 

era, não sei se era próprio 

da gestação, mas, eu tive 

duas vezes Zika” (Mãe 10, 

19 anos) 

Reação e apoio familiar 

 

a) Família 

      b) Companheiro/marido 
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Classe Temática: O Cuidado Socioassistencial 

Apoio Social                

Classe Temática: Vivências das Mães acerca do cuidado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dificuldades diárias 

a) A rotina do Cuidado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) A dedicação 

exclusiva 

“e assim, não é fácil a 

pessoa já lidar com a 

faculdade tendo um filho 

normal, que fica com 

qualquer pessoa, que não 

tem nenhum... digamos que 

„problema‟ de ficar com 

alguém, nenhum cuidado a 

mais... E com ele é tudo 

diferente, né. Ele abusa 

muito, ele chora muito, só 

fica comigo, tem que ter um 

cuidado, tem que ter 

fisioterapia dele, tem que 

saber conciliar com médico, 

com rotina, enfim... Eu já 

pensei tantas vezes em 

desistir, sabe, todo início de 

período eu penso: Meu Deus 

do céu, vai começar tudo de 

novo.” (Mãe 1, 19 anos) 

 

 

 

 

―eu quero trabalhar, mas não 

consigo, porque eu não posso 

deixar ela em todo canto, não 

posso deixar ela com 

qualquer pessoa, porque nem 

todo mundo tem paciência 

que nem eu.‖ (Mãe 3, 23 

anos).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(...)Os preconceitos que eu já 

sofri em relação ao meu filho 

foram no Instagram, que tem 

gente que não tem noção das 

coisas e comenta as vezes 

com perfil falso ou até com o 

perfil normal, não tem cara, 

acha que tem o direito de 

fazer essas coisas, já 

aconteceu eu acho que umas 

cinco vezes. E pessoalmente, 

têm muitos comentários 
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Preconceito 

 

principalmente de pessoas 

idosas, pessoas assim, que 

não tem conhecimento, e 

perguntam: - „ e ele é 

doentinho? Eita, é o menino 

da zika, eita, é o menino do 

mosquito, foi picado pelo 

mosquito‟ - esses comentários 

inconvenientes, sabe, que 

geralmente sempre aparece, 

mas aí tem que saber lidar. 

(Mãe 1, 19 anos) 

 

 

(...)não ligava pra nada que 

ninguém falava, apesar que 

todo mundo que chegava 

falava da cabecinha dela. O 

que me machucou foi quando 

eu tava na sala e uma mulher 

chegou com a filha dela e 

falou: “olha, é diferente do da 

gente, essa menina. Olha a 

minha como é linda. (Mãe 8, 

19 anos) 

 

 

Observou-se a emergência da categoria denominada de Aspectos Preventivos acerca da 

infecção pelo vírus da Zika, na qual as mães verbalizaram que mesmo desenvolvendo hábitos 

que tentassem prevenir a picada dos mosquitos e uma possível infecção, como foi 

recomendado pelo Ministério da Saúde e bastante veiculado pela mídia, ainda assim não foi 

suficiente. Portanto, é importante destacar que a vulnerabilidade no contexto da microcefalia 

extrapola a fronteira da individualidade, apesar de comumente responsabilizar essa mulher 

pela prevenção, a qual é cobrada a fazer uso de repelentes, roupas de mangas compridas e 

calças, o que pode gerar uma culpabilização da mesma quando houver a ocorrência da 

infecção. 

A Reação e apoio familiar acerca do diagnóstico de microcefalia do bebê também foi 

observado nos discursos das participantes deste estudo, vindo a emergir duas subcategorias 

Família e Companheiro/marido. Na primeira foi observado que os sentimentos vivenciados 

pela mãe também são extensos à família, que compartilha das mesmas emoções com relação 

ao bebê idealizado versus o bebê real, havendo inclusive resistência em aceitar o diagnóstico.  
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E com relação à reação do pai da criança, foi constatado que, aqueles pais que 

assumiram a paternidade, também apresentaram sentimentos de incredulidade quanto ao 

diagnóstico do seu filho. Contudo, também foi possível verificar que alguns pais não 

continuaram com suas companheiras após o diagnóstico, bem como não são presentes quanto 

ao cuidado dos seus filhos, deixando essas mães numa situação de maior fragilidade. Isto 

porque elas se tornam as principais responsáveis para dar conta de uma rotina, que por si só é 

cansativa, ainda mais numa situação de deficiência, que exige tratamentos, estímulos, 

consultas com diversos profissionais semanalmente, além daquelas que já possuem outros 

filhos para dar conta, indicando que ―(...) o pai e a mãe sou eu, pra tudo, pra tudo, nas horas 

difíceis, nas horas de alegria, é eu só‖. (Mãe 13, 34 anos). 

A última categoria da segunda classe temática se refere ao Apoio social recebido por 

estas mulheres, principalmente entre as próprias mães que tiveram filhos com microcefalia, as 

quais relataram que nesses espaços se constrói uma rede de apoio, proteção, troca de saberes e 

compartilhamento de vivências. Importante ressaltar que a relevância deste suporte está 

implicada particularmente na carência de informações tanto de médicos, quanto de 

pesquisadores, como da sociedade em geral. De acordo com Diniz (2016), a importância 

destes espaços está, entre outras coisas, por se constituir como meio de produção de uma 

―ciência doméstica do cuidado que se move paralela à ciência oficial da medicina‖. Neste 

sentido, a formação desses grupos se torna importante, principalmente para a manutenção da 

saúde mental em meio a um contexto de diversas vulnerabilidades que podem contribuir para 

o adoecimento e sofrimento psíquico.  

De acordo com Martin et al. (2014), os grupos de suporte e orientação para pais de 

crianças com deficiência apontam grande eficácia, uma vez que ajudam a aumentar o 

conhecimento acerca do diagnóstico, estimula a troca de informações pessoais e experiências, 

fornecem suporte emocional e promove o sentimento de pertencimento a uma rede social, 

onde existe comunicação e compreensão, reduzindo o sentimento de isolamento e falta de 

apoio. 

Para além disso, o suporte recebido pelas secretarias de saúde e organizações não 

governamentais também foram citadas como importantes fontes de apoio no descobrimento 

desta nova maternidade, deste novo caminho de lidar com uma criança com necessidades 

especiais, principalmente quanto à marcação de consultas e serviços requeridos, bem como 

pelo oferecimento de informações relacionadas aos seus direitos, como pode ser visto nos 

seguintes relatos: 
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(...) Mas a gente também é acompanhado pela Secretaria Municipal de Maceió, que lá 

a gente tem um grupo e tudo e sempre tem reunião para a gente conversar com as 

mães. É uma vez no mês e tudo. Eles acompanham, tipo, dando assistência, 

conseguindo consulta, procurando recurso, entendeu? Fazendo reunião com alguém 

que nos ajude, algum neuro, alguém do INSS, alguém desse tipo, entendeu? Aí sempre 

a gente tira dúvida, essas coisas.... A gente recebe aqui, as mães de Maceió, um auxílio 

da Secretaria Municipal de Saúde, em relação à agilização de consulta, marcação, 

palestra, traz alguém do INSS, traz alguém... algum médico... esse tipo de ajuda, 

entendeu? Ajuda pra conseguir tratamento (...) Assistência também emocional, essas 

coisas...A gente tem um grupo no WhatsApp que o pessoal da secretaria também está 

e sempre procura melhorias, confraternização, enfim... (Mãe 1, 19 anos) 

O pessoal da secretaria do município faz uma reunião por mês, e vai mães, avós, pais 

de crianças com microcefalia. A gente se reúne todo mês (...)E veio umas pessoas de 

Brasília aqui em casa visitar ele. Veio um pessoal (...) da secretaria. Elas são de uma 

ONG que estão dando apoio às famílias com crianças com micro. (Mãe 9, 37 anos) 

Por último, a terceira classe temática suscitada foi nomeada de Vivências das mães 

acerca do cuidado e sua primeira categoria diz respeito às dificuldades diárias vivenciadas 

pelas mães, onde estas puderam relatar a complexidade da Rotina de cuidados que acaba 

exigindo destas mulheres, na maioria das vezes, uma Dedicação exclusiva para com seu filho 

portador da microcefalia, dificultando, na maioria das vezes, que estas mães tenham 

momentos de Lazer. As participantes falaram sobre as dificuldades de conciliar suas rotinas 

de estudo/trabalho juntamente com a rotina de cuidado do filho, uma vez que este tem uma 

agenda semanal cercada de atendimentos e consultas multiprofissionais, demandando que esta 

mulher abra mão de alguns objetivos pessoais em prol dessa rotina de cuidados, além da 

dificuldade de ter com quem deixar seu filho, como pode ser visto no discurso referente a esta 

categoria, na Tabela 4. 

É neste sentido, de muitas vezes não ter alguém ou algum lugar para deixar seu filho, 

justamente por demandar mais atenção e cuidado, que é exigido exclusividade desta mãe para 

com o cuidado desta criança, levando-a, inclusive, a abrir mão das atividades laborais que 

antes possuía: ―eu quero trabalhar, mas não consigo, porque eu não posso deixar ela em todo 

canto, não posso deixar ela com qualquer pessoa, porque nem todo mundo tem paciência que 

nem eu.‖ (Mãe 3, 23 anos).  

Ainda relacionado a esta questão, as mães verbalizaram acerca das dificuldades para 

se ter algum momento de lazer, relatando a ausência de momentos como este. Outras mães 

apontaram dificuldades, tendo em vista a dedicação exclusiva para o filho, como pode ser 

visto no relato da Mãe 8 (19 anos): 

Não, não tenho passado por nada (...)Mas, está com muito, muito, muito tempo 

mesmo, desde que ela nasceu eu nunca tive um momento assim, um momento pra 



             57 
 

dizer ―Meu‖, de sair, de ter lazer, alguma coisa, eu quero muito fazer uma academia, 

tou magra demais, mas ultimamente eu não consigo fazer nada, é o dia todo, 24 horas 

para ela.  

Observou-se ainda que para não deixar de ter algum momento de lazer, algumas mães 

levam seus filhos consigo, numa tentativa de não ficarem isoladas e poderem participar de 

atividades sociais, contribuindo para a sua saúde mental, uma vez que atividades de recreação 

e lazer são indicadores de qualidade de vida e bem estar subjetivo (Fleck et al., 1999). ―Em 

família sim, saímos sempre. Hoje vivo para o meu filho, 24 horas‖. (Mãe 7, 18 anos) 

Não bastasse a luta destas mães desde a gravidez até a rotina exigente de cuidados 

para com seus filhos, elas também relataram que ainda têm que lidar com a luta cotidiana do 

Preconceito da sociedade diante do seu filho com microcefalia, como pode ser visto na Tabela 

4. 

A sociedade como um todo ainda possui grande dificuldade em lidar com o diferente, 

motivo que lhe causa sentimento de estranheza, incapacidade e frustração. Ainda que o modo 

de compreensão das deficiências tenha evoluído bastante, percebe-se que para se chegar no 

nível da naturalidade, ainda há muito o que se caminhar (Roecker, Mai, Baggio, Mazzola & 

Marcon, 2012).  

 Acerca da dimensão programática, observou-se a emergência das seguintes categorias: 

Tabela 5 – Categorias da Dimensão Programática 

Dimensão Programática 

Classe Temática: Da Gravidez ao Parto 

Zika Vírus e o surto de 

Microcefalia 

a) Pré-Natal e as 

suspeitas da doença 

“eu não soube que ela tinha 

microcefalia durante a 

gravidez, não foi detectada 

nas ultrassons. Eu só soube 

que ela tinha microcefalia no 

momento que ela nasceu.” 

(Mãe 2, 26 anos) 

 

Diagnóstico de Microcefalia a) Descoberta da Microcefalia depois do 

parto 

b) Despreparo dos profissionais/equipe 

de saúde para a revelação do 

diagnóstico 

c) Confirmação por exames 
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O vírus da Zika como 

causador da Microcefalia 

 

 

 

 

 

 

 

a) Falta de Confirmação 

“Eu fiz todos os exames. Até 

mesmo assim, ela nasceu em 

novembro, quando foi em 

janeiro de 2016 teve uma 

remessa de exames que a 

gente fez lá no Arlinda 

Marques, colheu o sangue da 

criança, tudo, pra levar pra 

fazer. Vieram geneticistas de 

São Paulo para aqui pra 

FUNAD, recolheram o 

sangue pra fazer esses 

exames, pra ver o que 

realmente foi, mas até 

agora.. Uns dizem que sim, 

que foi a zika, outros dizem 

que não, há suspeita de lote 

de vacina vencida, aí 

ninguém sabe... porque esses 

exames não foram 

comprovados, em rede 

nacional nenhum exame foi 

comprovado que realmente 

foi da zika. Aí onde fica o X 

da questão, porque a gente 

fica sem saber, fica sem 

saber...” (Mãe 4, 29 anos) 

Garantia de Direitos Sociais “É, só recebo o benefício.” (Mãe 6, 34 anos) 

Classe Temática: O Cuidado Socioassistencial 

Acesso aos serviços de 

saúde 

a) Marcação de consulta 

e exames 

 

 

b) Atendimento público 

X privado 

 

 

 

 

 

 

 

“Até agora sim. Até agora 

não tou tendo nenhuma 

dificuldade”. (Mãe 6, 34 

anos) 

 

“Ela tem o cartão do SUS, 

faz todo o tratamento pelo 

SUS. Alguns exames nós 

fazemos particular , existe 

algumas coisas, por exemplo, 

as vezes a psicóloga 

conversa com a gente... por 

exemplo, a minha cirurgia 

foi pelo SUS, mas existem 

algumas coisas que nós 

fazemos particular, as vezes 

não tem vaga pelo SUS, as 

vezes precise que eu vá e que 

fique a madrugada inteira. 

Então, algumas coisas a 
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c) Diferenças intra e 

interregionais 

 

gente consegue resolver pelo 

SUS, pelos hospitais perto.” 

(Mãe 10, 19 anos) 

 

“Por exemplo, em São 

Paulo, em Florianópolis, em 

alguns lugares tem mais 

coisas, as vezes aqui falta um 

pouco, mas a gente vai 

tentando.” (mãe 10, 19 anos) 

 

  

Com relação à subcategoria Pré-natal e suspeitas da doença foi possível apreender 

que apesar dos recursos tecnológicos, muitas vezes não houve detecção da malformação 

congênita ainda durante a gestação, o que aponta para a necessidade de uma melhor 

preparação e qualificação dos equipamentos e profissionais de saúde, principalmente diante 

de uma epidemia. Vale lembrar que, apesar do surto vivenciado pela população brasileira, a 

microcefalia não é uma doença nova, como já foi falado anteriormente.  

  Diante da ausência de um diagnóstico já durante o pré-natal, a terceira categoria 

Diagnóstico da Microcefalia, apresentou em sua primeira subcategoria, denominada de 

Descoberta da Microcefalia depois do parto, relatos das mães acerca de sua vivência ao 

conhecerem seus filhos, o primeiro contato, o primeiro olhar, deparando-se com a alegria do 

nascimento e a surpresa em perceber que o perímetro cefálico do seu filho era menor do que o 

normal: 

(...) assim que ela nasceu eu notei na sala de parto (...) Quando ela nasceu eu notei que 

ela era um pouco desproporcional, aí me disseram que o perímetro cefálico dela tava 

em torno de 31,5, mas que ela era toda proporcional, foi a mesma coisa que me 

disseram quando eu tava grávida (...), eu vi ela de perfil, e ai na hora que eu vi foi um 

choque, porque eu já tinha visto muito bebê com microcefalia, não pessoalmente, vi 

porque tinha muita...enfim...a rede de televisão abrangeu muito o caso e aí eu via 

muito. E aí quando eu vi ela de perfil eu imaginei que alguma coisa não tava legal ali, 

até porque eu tive zika no segundo mês de gravidez. (Mãe 2, 26 anos). 

 Neste sentido, as entrevistadas também verbalizaram questões que envolviam o 

Despreparo dos profissionais/equipe de saúde para a revelação do diagnóstico, como foi 

denominada a segunda subcategoria. Para caracteriza-la, seguem os relatos abaixo: 

a médica já sabia e não me disse, sabe, ela não quis me dizer, eu não sei porque. Ela 

disse que não estava preparada para dizer (...) ela me escondeu (...)mas ali foi um erro 

médico, era para ela ter me dito, já ir me preparando, desde os 6 meses, já era para eu 

tá preparada pra uma notícia dessas (...) eu não fui mais pra médica porque eu não 

confiava mais (Mãe 3, 23 anos) 
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eu entrei sozinha na sala de parto, eu vi logo e eles comentaram na minha frente que 

ela tinha microcefalia. Sem nem fazer o exame ainda eles comentaram, e magoou 

muito. (Mãe 8, 19 anos) 

Os discursos de ambas as mães revelam que nem sempre os profissionais estão 

preparados para o momento de revelação do diagnóstico da malformação. Essa cena é 

importante, haja vista que tanto pode motivar os familiares a buscarem tratamentos 

adequados, de acordo com o nível de deficiência dos seus filhos, como, por outro lado, pode 

ser um momento traumatizante, podendo influenciar negativamente no processo de 

reabilitação da criança (Barbosa, Chaud e Gomes, 2008), podendo até gerar uma rejeição, 

além de outras repercussões psicológicas para a mãe e para a relação mãe-bebê. E ainda 

acerca dessa categoria Diagnóstico da Microcefalia, na terceira subcategoria Confirmação 

por Exames, as participantes expuseram a necessidade da realização de exames por imagem 

para a confirmação do diagnóstico de microcefalia, sendo esta uma conduta necessária dos 

profissionais e uma necessidade das próprias mães, a fim de eximir quaisquer dúvidas. 

A segunda classe temática, classificada como O Cuidado socioassistencial, apresentou 

em sua primeira categoria O vírus da Zika como causador da Microcefalia, sendo constatado 

que, das quatorze mães entrevistadas, onze relataram ainda não ter recebido a confirmação de 

que o diagnóstico de microcefalia do seu filho se deu em detrimento da infecção congênita 

pelo vírus da Zika. Assim, percebe-se uma lacuna entre essas mulheres e os serviços de saúde 

no que diz respeito à confirmação da causa desse diagnóstico. Não se sabe se os resultados 

estão chegando para os profissionais e serviços e não estão sendo repassados para as 

principais interessadas ou se esses resultados nem estão chegando. Por se tratar de uma 

correlação nova entre causa (vírus da Zika) e efeito (microcefalia), talvez haja uma demora na 

confirmação destes resultados. Entretanto, esta situação pode gerar ainda mais aflição às 

mães, uma vez que sequer a causa desta anomalia elas têm conhecimento. 

Além disso, verifica-se que o elevado número de casos de microcefalia tem 

surpreendido a população e as autoridades de saúde do país, muitas foram as dúvidas que 

surgiram acerca da doença que perpetraram o conhecimento compartilhado socialmente. 

Como não se sabia ao certo a causa desse aumento, diversos rumores surgiram na tentativa de 

explicar a epidemia (Diniz, 2016). Apesar da confirmação científica da relação entre a 

microcefalia e o vírus da Zika, tais dúvidas continuam perpassando o discurso das mães que 

participaram desse estudo, as quais são reforçadas pela ausência de um exame que comprove 

tal correlação: 

Até agora eu não recebi nenhum exame constando não. Vieram geneticistas de São 

Paulo para aqui pra FUNAD, recolheram o sangue pra fazer esses exames, pra ver o 
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que realmente foi, mas até agora.. Uns dizem que sim, que foi a zika, outros dizem que 

não, há suspeita de lote de vacina vencida, aí ninguém sabe... porque esses exames não 

foram comprovados, em rede nacional nenhum exame foi comprovado que realmente 

foi da zika. Aí onde fica o X da questão, porque a gente fica sem saber, fica sem 

saber... (Mãe 4, 29 anos) 

 

Apesar disso, sobre a subcategoria Marcação de consultas e Exames, as participantes 

também relataram a facilidade que estão tendo com a marcação de consultas e exames, uma 

vez que crianças acometidas pela microcefalia têm prioridade nesta marcação. Todavia, as 

mães se queixaram da demora no recebimento dos resultados destes exames, o qual é 

imprescindível para o acompanhamento do desenvolvimento, podendo comprometer a 

evolução do tratamento.  

O Acesso aos serviços de saúde também foi bastante discutido na fala destas mulheres, 

vindo a emergir duas subcategorias Atendimento público x privado e Diferenças intra e inter-

regionais.  Com relação à primeira subcategoria as mães enfatizaram algumas dificuldades 

que estão tendo, principalmente acerca do tempo em que elas esperam para conseguir uma 

consulta com algum especialista, seja pelo SUS ou pelo plano de saúde. De acordo com elas a 

marcação é rápida, mas o tempo entre a marcação e o dia da consulta é muito grande.  

Além disso, a maioria delas relataram fazer uso dos serviços da rede privada, além da 

pública, ainda que sendo de uma maneira complementar, visto o tempo de espera nesta, 

principalmente no caso destas famílias, onde a rotina é ditada em torno das consultas diárias 

dos seus filhos, além do tempo gasto com os cuidados domésticos com a criança. Aqui, é 

importante considerar a peculiaridade destas famílias em detrimento da rotina dos seus filhos, 

uma vez que estas dificuldades devem ser tratadas como vulnerabilidades programáticas, 

sendo, portanto, necessário repensar a prática, a estrutura e a organização dos serviços 

públicos de saúde de modo a garantir que o cuidado em saúde chegue até esse público de 

forma equânime. 

Houve também observações acerca das Diferenças intra e inter-regionais relacionados 

aos serviços de saúde, ao acesso e à qualidade das informações, bem como dos tratamentos 

oferecidos, apontando para algumas disparidades em termos de avanço do cuidado no que se 

refere à microcefalia, e o translado que essas mães precisam ficar fazendo para poder ter uma 

atenção à saúde de melhor qualidade, como relata esta mãe:  

(...) porque eu viajo sempre com ele pra Recife. (...) eu aprendo mais coisas do que 

aqui (Maceió), acho que porque lá é o foco (...) aqui não tem um centro igual lá, 

grande, né, aí a gente recebe mais experiência... (Mãe 11, 19 anos) 
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Por último, foi suscitado aspectos relacionados à Garantia de Direitos, onde as 

participantes afirmaram que a principal ou única ajuda que estão recebendo é o Benefício de 

Prestação Continuada (BPC), o qual é a garantia de um salário mínimo mensal ao idoso com 

idade superior a 65 anos ou à pessoa com deficiência de qualquer idade, ou seja, que 

apresente limitações de natureza física, mental, intelectual ou sensorial de longo prazo (que 

produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 anos), impossibilitando o indivíduo de participar de 

forma plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as outras pessoas 

(http://www.previdencia.gov.br/servicos-ao-cidadao/todos-os-servicos/beneficio-assistencial-

bpc-loas/ recuperado em 30 de maio de 2017). De acordo com um levantamento feito pela 

Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude do estado de Pernambuco, dados 

preliminares possibilitou verificar que 57,3% das mães de bebês notificados com microcefalia 

e/ou síndrome congênita do vírus Zika estão inseridas em programas assistenciais do Governo 

Federal, 69% estão em extrema pobreza, com renda per capita de R$ 77 por pessoa 

(http://agenciabrasil.ebc.com.br/especial/2016-11/um-ano-de-zika-mulheres-no-centro-da-

epidemia acessado em 20 de Abril de 2017). Além disso, de acordo com a mesma fonte, 70% 

das mães dessas crianças são jovens, estando numa faixa etária compreendida entre 14 e 29 

anos, 77% são negras e 89% estariam aptas a receber o BPC. Tais dados podem evidenciar 

uma possível relação entre a vulnerabilidade social e a epidemia do vírus Zika e 

consequentemente, de microcefalia. 

Diante dos dados encontrados, verifica-se que a tridimensionalidade do Modelo de 

Vulnerabilidade se encontra permeando o contexto das mães de bebês com microcefalia que 

participaram deste estudo. Com relação à dimensão individual, a gravidez não planejada de 

muitas delas e a falta de informações acerca da epidemia de Zika/microcefalia podem ter 

contribuído com o processo de adoecimento. Sobre a dimensão social da vulnerabilidade, 

constatou-se a importância do apoio social de outras mães de bebês com microcefalia. Além 

disso, foi possível perceber que a rotina intensa de cuidados, exames, médicos e estimulações, 

acaba exigindo uma dedicação exclusiva destas mulheres, culminando em dificuldades no 

desenvolvimento de atividades de lazer e pró-sociais. Por fim, observou-se também a 

presença de elementos programáticos de vulnerabilidade, tanto com relação à falta de 

confirmação do diagnóstico de microcefalia de seus filhos, quanto ao tempo entre a marcação 

da consulta e o atendimento, podendo interferir no sucesso do acompanhamento clínico e das 

diversas especialidades que necessita uma criança com deficiência. Todo esse contexto de 

vulnerabilidade gera outras vulnerabilidades que acabam afetando a saúde mental e a 

qualidade de vida destas mulheres e consequentemente de suas famílias.  
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3.2 – Estudo 2: Microcefalia: Estratégias de Enfrentamento e Expectativas de Mães 

 

3.2.1 - Objetivos: 

- Conhecer as estratégias de enfrentamento utilizadas por mães de crianças 

microcefálicas;  

- Apreender as expectativas que estas mães têm com relação ao futuro delas e dos seus 

filhos; 

 

3.2.2 – Método 

Delineamento de Pesquisa 

Tratou-se de um estudo exploratório, de caráter analítico, com abordagem qualitativa e 

quantitativa.  

Participantes 

Participaram as mesmas mães do primeiro estudo, no mesmo momento em que foi 

realizado o estudo I, tratado anteriormente. 

Instrumentos 

 Escala de Modos de Enfrentamento de Problemas (EMEP) 

Foi utilizada a Escala de Modos de Enfrentamento de Problemas adaptada (Gimenes & 

Queiroz, 1997) e validada para a população brasileira (Seidl, Trocoli & Zannon, 2001), 

composta por 45 itens e que versam sobre pensamentos e ações que a pessoas utilizam para 

lidar com demandas internas ou externas diante um evento estressor específico, distribuídos 

entre 4 fatores: enfrentamento focado no problema, enfrentamento focado na emoção, busca 

de prática religiosa/pensamento fantasioso e busca de suporte social. As respostas aos itens 

foram dadas em escala do tipo likert, de 5 pontos. 

A secção que se refere ao enfrentamento focado no problema conta com 18 itens 

relacionados às ações mais práticas e voltadas para a construção de um maior otimismo diante 

da convivência com o problema. A secção relacionada ao enfrentamento focado na emoção é 

composta por 15 itens que voltados para a avaliação de sentimentos desagradáveis, tais como 

a culpa, auto-cobrança, raiva, injustiça e formas de descargas emocionais. A secção que versa 

sobre a busca de prática religiosa/pensamento fantasioso, é composta por 7 itens que avaliam 

uma prática maior da religiosidade e de adoção de pensamentos pouco realistas ou até de certa 

negação do evento estressor. A secção associada à busca de suporte social contém 4 itens, os 
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quais buscam identificar comportamentos que objetivam compartilhar com o outro sobre sua 

situação/sentimentos.  

 Entrevista Semiestruturada 

A Entrevista foi conduzida com base no Método de Cenas proposto por Paiva (2012), 

o qual considera ―a cena o foco e a unidade psicossocial a ser abordada para que o cenário 

(mais abstrato) seja descrito (codificado) e decodificado (compreendido).‖ Para este estudo, 

foi utilizado como cena evocadora o momento do descobrimento da gravidez. A partir da 

seguinte evocação: Conte-me um pouco sobre sua vida a partir do momento em que você 

descobriu que estava grávida, as participantes foram questionadas em que momento 

receberam o diagnóstico da microcefalia, como foi esse momento para elas e com quem 

estavam neste dia, como foi a reação da família diante do diagnóstico, quais fatores têm as 

ajudado neste processo, se elas têm conseguido se envolver em algum tipo de lazer ou 

atividade social, quais os planos que as participantes têm para elas mesmas, bem como as 

expectativas para o futuro dos seus filhos. Também foi questionado se elas estavam tendo 

contato com outras mães/pais de crianças com microcefalia e se isso tem ajudado de alguma 

forma. 

Procedimentos 

Após a aprovação da pesquisa pelo Comitê de Ética (parecer: 1.913.870), deu-se início 

a aplicação dos instrumentos. Ao serem contatadas, as participantes foram informadas acerca 

do estudo, explicitando-se o caráter voluntário da participação, e solicitando a assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

A coleta dos dados foi finalizada tendo em conta a técnica de saturação teórica. Esta, 

segundo autores como Fontanella, Ricas e Turato (2008), permite a suspensão do estudo, 

quando - pela avaliação do pesquisador - não há mais novos ou poucos dados são acrescidos 

ao material já obtido. 

Os locais de aplicação dos instrumentos foram os mesmos do estudo anterior, uma vez 

que foi realizado ao mesmo tempo. Primeiramente foi realizada a entrevista com cada 

participante individualmente, logo após era solicitado que as mães respondessem a Escala de 

Modos de Enfrentamento, a qual, das 14 mães que participaram da pesquisa, apenas 09 

responderam a Escala, seja por uma questão de conveniência das participantes ou por falta de 

tempo, umas vez que a coleta de dados se deu em locais de serviços de saúde e quando 

acabava a consulta com as crianças, muitas vezes as mães já tinham que ir para suas casas, 

dado que algumas dependiam de transportes disponibilizados pela prefeitura, haja vista a 

distância entre suas residências e os locais de tratamentos dos seus filhos.   
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Análise dos Dados 

Para análise da Escala de Modos de Enfrentamento de Problemas (EMEP), foi 

utilizado o software SPSS, versão 23, por meio de estatísticas descritivas (medidas de 

tendência central e dispersão, distribuição de frequência e percentual). 

O registro e o recorte das falas das participantes foram feitos com base em categorias 

temáticas, como proposta por Figueiredo (1993), na qual as categorias foram determinadas a 

partir dos temas suscitados nas entrevistas, ou seja, cada entrevista foi analisada 

individualmente, procurando destacar os aspectos relevantes em cada fala. O processo de 

análise seguiu as seguintes etapas: A- leitura inicial, B- marcação, C- corte, D- primeira 

junção, E- notação, F- organização e primeira síntese, G- leitura inicial, H- organização, I- 

notação, J- notação final.  

 

3.2.3 – Resultados e Discussão 

O perfil sociodemográfico das entrevistadas descrito no Estudo I também vale para 

este segundo estudo, uma vez que se trata das mesmas participantes. Com relação à religião, 

oito mulheres se autodeclararam católicas, quatro se autodeclararam evangélicas e duas 

afirmaram ter outra ou nenhuma religião. Acerca do nível de religiosidade, uma mãe afirmou 

ser nada religiosa, onze mães afirmaram serem pouco religiosas ou religiosas e duas disseram 

serem muito ou extremamente religiosas. 

Compreendendo que o nascimento de uma criança exige por si só uma alteração na 

rotina familiar, e que esta pode se modificar ainda mais em detrimento das necessidades 

diárias de uma criança que convive com uma situação crônica, verifica-se que o cuidador, faz 

uso de algumas estratégias de enfrentamento para lidar com os obstáculos advindos desta 

nova realidade. Neste sentido, buscaram-se avaliar, de acordo com os tipos de enfrentamento 

medidos pela EMEP, quais os mais utilizados pelas mães de bebês com microcefalia, sendo 

estes dados confirmados e aprofundados através das entrevistas.    

Com relação aos dados oriundos das entrevistas sobre as Estratégias de 

Enfrentamento, observou-se a emergência de uma classe temática, bem como uma categoria, a 

qual foi dividida em quatro subcategorias, podendo ser melhor compreendida de acordo com a 

tabela que segue: 

Tabela 6 – Categorização Temática II 

CLASSES TEMÁTICAS CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 
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Enfrentamento 

 

 

1. Modo de Enfrentar 

a) Evolução e 

Desenvolvimento 

da Criança 

b) Apoio Social  

c) Fé 

d) Amor Materno 

 

Ao serem questionadas acerca de quais fatores estariam ajudando as mães deste estudo 

a enfrentarem este momento, foram identificados nos discursos das participantes elementos 

que envolviam o Amor Materno, a Fé, a Evolução e Desenvolvimento da Criança e o Apoio 

Social, itens correspondentes às subcategorias relacionadas às estratégias de enfrentamento. 

 Outrossim, de acordo com a análise dos dados quantitativos, o tipo de estratégia de 

enfrentamento que obteve maior média foi o Enfrentamento Focado no Problema, podendo 

ser visualizado na tabela abaixo: 

Tabela 7 – Médias das Estratégias de Enfrentamento  

Tipo de Estratégia M DP 

Enfrentamento focado no 

Problema 

4, 30 0,52 

Enfrentamento focado no 

suporte social 

3,77 0,64 

Enfrentamento focado na 

religião 

3,61 0,44 

Enfrentamento focado na 

emoção 

2,30 0,78 

 

Verificou-se que as mães deste estudo, as quais lidam diariamente com a rotina de 

cuidados do filho com microcefalia, têm feito maior uso da estratégia de enfrentamento 

focado no problema (M = 4,30; DP = 0,52), que seria a tendência de regular a resposta 

emocional diante de um evento estressor, objetivando controla-lo ou modifica-lo (Santos, 

2016). Ou seja, diante do diagnóstico de microcefalia do filho, estas mães se aprofundam 

nesta problemática, a fim de obter mais conhecimento sobre, buscar as melhores técnicas e 

tratamentos para cada especificidade das suas crianças, objetivando o melhor prognóstico para 

eles.  
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Por se tratar de uma nova correlação entre o vírus da Zika e a microcefalia, antes 

desconhecida, até a própria equipe de saúde teve dificuldades na propagação das informações 

e constatação do diagnóstico, podendo ter sido este fato, um dos principais fatores que 

contribuíram para elevar a pontuação do enfrentamento focado no problema, uma vez que as 

mães tiveram que buscar deliberadamente informações que respondesse, totalmente ou 

parcialmente, suas dúvidas. No auge da epidemia, onde o número de casos de bebês com 

microcefalia crescia vertiginosamente a cada semana, com informações insuficientes e sendo 

um problema que estava afetando diretamente a saúde pública do Brasil e do mundo, tanto os 

profissionais, pesquisadores de diversas partes do mundo, quanto os próprios pais e familiares 

procuravam decifrar este mistério. 

O uso da estratégia de Enfrentamento Focado no Problema, também é ratificado 

quando se observa toda a complexidade vivenciada por estas mães, tais como: o impacto do 

diagnóstico de microcefalia, a díade entre bebê idealizado versus bebê real, a mudança de 

rotina exigido por um recém nascido, acentuado pelas exigências de saúde por causa da 

malformação, além das diversas visitas em centros médicos e reabilitação. As cuidadoras 

passam a desenvolver ações direcionadas para a eliminação e/ou alteração do evento estressor. 

Resultados semelhantes foram obtidos com mães de bebês prematuros ou com baixo peso ao 

nascer (Loss, Caprini, Rigoni & Andrade, 2015).   

Em consonância com Barbosa e Oliveira (2008), as estratégias de Enfrentamento 

Focado no Problema são mais prováveis quando as situações são consideradas passíveis de 

alguma modificação. Compreendendo que a média de idade dos filhos das participantes foi de 

1 ano e 1 mês, e que, estas crianças ainda se encontram no auge do desenvolvimento infantil, 

infere-se que as mães deste estudo estejam buscando cada vez mais estímulos e estratégias 

que possam promover o melhor desenvolvimento do seu filho, e consequentemente, diminuir 

as chances de limitações dos mesmos. Itens do tipo ―Eu insisto e luto pelo que eu quero‖, 

―Encontro diferentes soluções para o meu problema‖ e ―Eu sei o que deve ser feito e estou 

aumentando meus esforços para ser bem sucedido‖, exemplificam o tipo de conduta adotada 

pelas entrevistadas. 

Tais dados também foram confirmados através das entrevistas, onde, pode-se observar 

nos discursos das mães que participaram deste estudo, o surgimento da subcategoria 

denominada de Evolução e o desenvolvimento como sendo uma importante estratégia de 

enfrentamento, ou seja, diante das possíveis limitações da criança, o desejo de ver seu filho 

reagindo aos tratamentos e conquistando movimentos, surge como uma dinâmica importante 

dessas mães, atuando como elemento de superação e fonte geradora de força, apoio e 
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motivação, reforçando-as positivamente acerca do seu cuidado e luta por melhorias no 

desenvolvimento de suas crianças, assim como expressados no seguinte discurso: 

acho que o que tem me mantido em pé também é a vontade de ver ela evoluir, sabe, 

acho que é isso que mais me dar forças para continuar, é aquela vontade de ver ela 

sentar, de ver ela andar, de ver ela falar, acho que é isso que mais me mantém em pé. 

(Mãe 2, 26 anos) 

A segunda Estratégia de Enfrentamento mais utilizada pelas participantes deste estudo 

foi a Focado no Suporte Social (M = 3,77; DP = 0,64), a qual representa a procura de apoio 

instrumental, emocional ou até mesmo de informação, os quais podem auxiliar estas mães a 

lidarem melhor ou mais facilmente com a situação de microcefalia de seus filhos. 

Vale salientar que o suporte socioemocional contribui para o desenvolvimento de 

estratégias de enfrentamento auxiliando no suporte às dificuldades de manejo da vida diária 

em cuidadores de crianças com déficit intelectual. Neste sentido, para além do 

acompanhamento da criança, requer atenção especial aos grupos de pais para investigar 

indicadores de problemas emocionais e, consequentemente, de qualidade de vida, 

estruturando-se uma rede de suporte social para promover saúde mental nessas famílias 

(Brunoni, et al., 2016) 

O Apoio Social também foi destacado pelas mães, durante as entrevistas, como 

importante estratégia de enfrentamento. Cabe aqui destacar de que se trata este tipo de apoio. 

De acordo com os discursos das participantes, este apoio social diz respeito ao suporte 

familiar e ao contato com pais de outras crianças com microcefalia, seja pessoalmente ou 

através de grupos formados através de redes sociais.  

Com relação ao suporte familiar, discursos do tipo: ―o que mais me ajuda é o apoio da 

minha família, que sempre estão presentes, sempre estão me ajudando, sempre estão ali, me 

ajudam da forma que podem,‖ (Mãe 2, 26 anos) foram presentes neste estudo, ressaltando a 

importância da ajuda da família neste momento. Constata-se que outras pesquisas também 

apontam para a relevância deste tipo de apoio frente à chegada de um novo ente no seio 

familiar e que demande cuidados em detrimento de alguma deficiência (Rocha, 2015; 

Barbosa, Machado, Souza & Scorsolini-Comin, 2010). Vale salientar que o suporte social 

apareceu como importante estratégia de enfrentamento tanto na parte quantitativa deste 

estudo, quanto nesta, ratificando sua relevância como manejo de apoio frente às adversidades 

ora enfrentadas por estas mães.  

Acerca do Apoio Social obtido através do contato com pais de outras crianças com 

microcefalia, as entrevistadas apontaram como sendo um espaço que as auxilia no  

enfrentamento do manejo com uma criança com microcefalia, bem como com a síndrome 
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congênita provocada pelo vírus da Zika. De acordo com as mães, o contato com outros pais 

que vivenciam as mesmas experiências que elas é uma maneiras destas se sentirem mais 

compreendidas, mais apoiadas, mais confiantes frente às dificuldades apresentadas por suas 

crianças, como pode ser contatado nos seguintes relatos: ―Tenho. Isso me ajuda porque a 

gente conversa uma com a outra, desabafa, fala as coisas.‖ (Mãe 5). ―Isso ajuda, dá mais 

confiança e conforto, né, pra você não desistir da sua caminhada‖ (Mãe 11, 19 anos). ―Sim, eu 

faço parte também do grupo de mães que têm criança com microcefalia daqui de João Pessoa, 

a gente sempre tá em contato, uma sempre tá orientando a outra‖ (Mãe 4, 29 anos).  

Rocha (2015) afirma que o grupo de pais que compartilham da mesma deficiência dos 

filhos ajuda a amenizar a ansiedade e a angústia dos familiares diante das barreiras 

encontradas e vivenciadas. De acordo com Martin et al. (2014) o suporte social pode se 

constituir não apenas como elemento protetor, mas também como elemento de promoção à 

saúde mental, sendo uma importante estratégia de profilaxia tanto para o estresse como para a 

depressão. Estudo realizado por White e Hastings (2004) aponta a importância que pais de 

pessoas com necessidades especiais entrem em contato com pais em situações semelhantes 

para se apoiarem mutuamente. Além disso, tais autores afirmam que atividades que envolvam 

suporte social tendem a melhorar o bem-estar e reduzir estresse e problemas de saúde em 

cuidadores de crianças com alguma deficiência. 

No contexto da epidemia da microcefalia em decorrência do vírus da Zika, tem-se 

observado que as intervenções tendem a focar as crianças, negligenciando seus familiares. 

Contudo, a literatura científica vem apontando que episódios como este também ocorre em 

outros contextos de malformação e/ou doença crônica. ―Ao considerar como foco de 

intervenção a família e não apenas a criança, maximizando suas estratégias de enfretamento a 

eventos estressores, esta passa a ‗empoderar-se‘, ou seja, passa a ter acesso ao conhecimento, 

às habilidades e aos recursos que as tornam capazes de adquirir controle positivo sobre suas 

vidas, como também o de melhorar a qualidade de seu estilo de vida. Assim, a família 

‗empoderada‘ passa de uma posição passiva para uma posição de agente transformadora da 

própria vida‖ (Barbosa & Oliveira, 2008). 

Ressalta-se que as redes sociais têm facilitado a troca de informações, a sociabilidade 

das mães, as quais, por dedicarem muito tempo aos seus filhos, podem se sentirem um pouco 

isoladas, contudo, as mensagens instantâneas promovidas pela internet, contribuem para a 

manutenção dos vínculos sociais. Entretanto, algumas mães chamam atenção para a via de 

mão dupla que este tipo de rede social pode provocar, quando, muitas vezes, na tentativa de 

ajudar pode acabar atrapalhando. Como expressa o seguinte relato: 
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Tenho contato sim, participo de uns três grupos de WhatsApp. Mas isso as vezes 

ajuda, as vezes só complica, porque quando a gente precisa de uma informação, tipo, 

uma criança tá tendo uma convulsão, só complica. Tem gente que fala certo, tem gente 

que fala errado, né. Aí só vai complicando as histórias.   (Mãe 12, 16 anos) 

Para além disso, compreende-se que os grupos de pais também pode ser visto como 

um movimento político, no qual o grupo ganha força e voz, visibilidade, não deixando que a 

discussão sobre a problemática da microcefalia em decorrência do vírus Zika, caia no 

esquecimento social e governamental. Pinheiro e Longhi (2017) fala sobre a ―maternidade 

militante‖, termo utilizado para esclarecer a luta das mães ao nascimento de crianças com 

microcefalia, aonde estas mulheres vão em busca dos direitos do seus filhos. Neste sentido, as 

mães se colocam como porta voz de suas crianças, uma vez que estas não têm como lutar por 

si mesmas. O discurso abaixo reflete esta discussão: 

E eu percebo que eu não posso desistir, que eu preciso dessa força, preciso brigar, 

preciso lutar mesmo. Eu preciso chamar atenção, para as mães, para os filhos, e para 

os maiores, né, para os chefes que têm influência, e a minha mãe me ajuda muito, me 

dá muita força, é um esforço muito grande, na verdade. E é um esforço de grupo, 

porque a gente não pode parar, tem que o principal são os nossos filhos. (Mãe 10, 19 

anos) 

A terceira estratégia de Enfrentamento mais utilizada por estas mães foi a Focada na 

Religião ou no Pensamento Fantasioso (M = 3,61; DP = 0,44). Este tipo de enfrentamento é 

utilizado principalmente para auxiliar no confronto do problema, usando-se de pensamentos 

fantasiosos permeados por sentimentos de esperança e fé. O fato desta estratégia ter sido a 

segunda menos ressaltada pelas mães, corrobora com os dados sociodemográficos 

apresentados neste estudo, onde, apesar da maior parte ter se autodeclarado ‗católica‘,  com 

relação ao  nível de religiosidade,  a maior parte da amostra estudada se considerou  ‗pouco 

religiosa‘ ou ‗religiosa‘, ou seja, no meio termo da escala, não pontuando nos extremos. 

Contudo, ainda que tenha sido verificado que o enfrentamento focado na religião tenha 

se apresentado como o terceiro tipo de estratégia mais utilizado pelas participantes, de acordo 

com os dados quantitativos; nos discursos das mães, a Fé foi muito presente, surgindo com 

uma terceira subcategoria, na análise dos dados qualitativos. Discursos como ―Rapaz, não vou 

mentir pra você, só Deus, viu.‖ (Mãe 8, 19 anos) e também ―Deus confortou meu coração (...) 

Tudo é da vontade de Deus. Tudo é da vontade de Deus(...) minha irmã disse que não era 

assim, que Deus sabia o que fazia, que se Deus tinha me dado é porque Deus sabia o fardo 

que eu ia poder carregar.‖ (Mãe 13, 34 anos), nos mostram que as crenças religiosas são 

importantes auxiliadores no enfrentamento de eventos estressores, produzindo equilíbrio 

psíquico. Outras pesquisas (Rocha, 2015; Nóbrega, 2009) também apontam a crença e da fé 



             71 
 

como importantes fatores de estratégia de enfrentamento de pais que lidam com filhos com 

alguma deficiência. 

Acerca do Enfrentamento Focado na Emoção , observou-se que este apresentou a 

menor média, de acordo com a escala utilizada, foi o (M = 2,30; DP = 0,78),. Este tipo de 

estratégia está relacionado a reações emocionais negativas, tais como raiva ou tensão, 

pensamentos fantasiosos e irrealistas, voltados para a solução mágica do problema. Este tipo 

de estratégia também envolve respostas de esquiva e reações de culpabilização de outra 

pessoa ou de si próprio. É interessante perceber que este tipo de estratégia de enfrentamento 

se distancia daquele mais utilizado pelas participantes deste estudo, confirmando um 

comportamento mais prático e volitivo do que emocional.  

Tais dados podem ser entendidos e confirmados a partir da subcategoria denominada 

de Amor Materno, onde foi verificado aspectos relacionados ao amor pelo filho e o foco nele, 

aspectos que não dialogam com os itens medidos pelo fator focado na emoção, da EMEP. 

Para exemplificar esta subcategoria, seguem parte dos discursos abaixo: 

Mas, nada supera o amor, né. (...) que quando a gente tá grávida, todo mundo deseja 

que venha com saúde, mas, mesmo que não venha, o mais importante é o amor. Então, 

o mais importante é que venha com amor, que seja muito amado, que seja muito 

cuidado, que tenham paciência, (...) e... saúde vindo ou não, sempre é bom, óbvio, mas 

o amor, eu acho que é o primordial pra tudo dá certo, e graças à Deus aqui a gente tem 

muito, eu acho que é por isso que eu sempre arrumo forças, por conta do amor do meu 

filho. (Mãe 1, 19 anos). 

Por isso que eu deixei tudo pra acompanhar ela (Mãe 3, 23 anos). 

O meu filho, porque quando quero fraquejar lembro que ele precisa de mim. (Mãe 9, 

37 anos). 

A partir destes relatos, não há como não se remeter ao ―mito do amor materno‖ 

abordado por Badinter (1985), onde a mulher passa a ser considerada e a se considerar como a 

melhor pessoa para cuidar, educar e formar o filho. Tornando-se sacrifício vivo em prol do 

seu filho. Lançando-se de uma perspectiva sócio-histórica, a referida autora afirma que o 

amor materno surge no fim do século XVIII, por meio de uma revolução das mentalidades, 

influenciando diretamente no comportamento, papel e imagem do ser mãe. Neste sentido, a 

figura de mãe passa de desvalorizada para uma valorização extrema, sendo incumbida da 

responsabilidade da boa gestação, aleitamento, crescimento e saúde do filho.  

Nos três discursos maternos apresentados anteriormente, observa-se elementos deste 

amor refletido por Badinter (1985), onde a mãe tem a ―obrigação‖ de amar sua cria, ou seja, 

de amá-lo incondicionalmente; de se sacrificar para cuidar do seu filho; bem como a auto 
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percepção de ser essencial e insubstituível na vida da criança. Tais comportamentos passam a 

ser naturalizados do ser feminino, fazendo parte do imaginário social da maior importância da 

mãe na criação do filho, quando comparado ao pai. Assim sendo, Santos (2016) reflete que o 

filho acaba gerando peso ou sobrecarga laboral e emocional para a mãe, ―uma vez que todos 

os seus cuidados recaem sobre ela e a mesma não medirá esforços para obter a sua satisfação 

mediante a estes cuidados‖.  

Ainda foi solicitado para as participantes desta pesquisa que falassem quais as 

expectativas que estas tinham para o futuro dos seus filhos. O discurso de todas as mães 

esteve relacionado ao desenvolvimento das crianças, como pode ser observado: ―Andar, falar, 

estudar, não sai da minha cabeça: ‗como é que vai ser, meu Deus?‘ Não vejo a hora disso 

acontecer‖ (Mãe 6, 34 anos). ―Vejo o meu filho respondendo muito bem aos estímulos. Luto 

para que ele ande, é o meu foco agora‖ (Mãe 7, 18 anos). ―Ah, eu quero ver ele andando, 

tudo, né. Andando, falando, tudo, né, assim que uma mãe espera de um filho, né‖. (Mãe 11, 

19 anos). ―Que ela cresça, que ela se desenvolva e que tenha muita saúde‖. (Mãe 14, 23 anos).  

Tais discursos estão em consonância com outros estudos onde os pesquisadores 

verificaram que as expectativas que as mães tinham para o futuro do seu filho com deficiência 

giravam em torno da autonomia e desenvolvimento deles. Verificou-se que, independente da 

explicação que as mães possuem acerca da causa da deficiência da criança, aquelas esperam 

que o desenvolvimento do filho melhore ou normalize (Oliveira & Poletto, 2015; Brunhara & 

Petersan, 1999).  

Por último foi perguntado às mães quais os planos que estas tinham para elas mesmas. 

Algumas responderam prontamente que não tinham mais planos para si, contudo, a maioria 

das mães, ao serem questionadas sobre seus planos pessoais, respondiam que estes estavam 

relacionados ao desenvolvimento do seu filho, ou seja, focavam na criança em detrimento de 

si. Percebe-se que o mito do amor materno também se encontra permeando este aspecto, pois, 

para Badinter (1985) a figura materna é apontada como a única que apresenta condições 

ideais para atender a necessidade do seu filho, e é neste sentido que as mães introjetam os 

planos que têm para seus filhos como sendo seus, a ponto de se dedicarem exclusivamente aos 

cuidados demandados por uma criança acometida pela Síndrome Congênita do Zika vírus, 

sendo até difícil separar seu próprio eu do seu filho, como pode ser visualizado no seguinte 

diálogo extraído da entrevista com uma das participantes desta pesquisa: 

Mãe: - ―Sim, eu tenho planos de que meu bebê ande, eu tenho muita vontade de que 

ela ande, de que ela aprenda, eu quero que ela... eu tenho sonhos que ela cresça, que 

ela aprenda, que ela seja uma pessoa boa, e que no futuro os estímulos pra ela seja 
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melhores também, que ela tenha direito a sonhar também. Eu quero que ela esteja 

bem.‖ 

Entrevistadora: - ―Entendi, mas percebo que você falou os planos que você tem para 

a bebê. Mas, e para você mesma?‖ 

Mãe: - ―Difícil falar (choro). Eu sei que você gostaria de saber do que eu quero para o 

meu futuro, do futuro da Yonara, mas é muito difícil, sabe, é muito difícil dizer o que 

eu penso. Meu foco é sempre ela, então, se eu sinto tristeza é por ela, os problemas, as 

faltas e os sonhos, eu tenho vontade que ela ande, eu tenho vontade que ela consiga 

sentar, pelas questões do corpo dela, que ela fale, mas principalmente que ela ande. Eu 

quero vê-la bem e eu não quero que ela chore, por exemplo, eu fico sentida. Então, 

sobre o futuro na verdade é isso.‖ (Mãe 10, 19 anos).  

 

Observa-se, no extrato do relato acima, certa confusão com relação à separação entre 

os desejos para a própria mãe e o filho. Em certos momentos, pode-se até inferir que exista 

algum nível de projeção da mãe para com a criança. O fato das mães se dedicarem 

exclusivamente aos cuidados com seu filho e viverem intensamente esta rotina, podem estar 

amparando este movimento materno de introjeção dos planos para seus filhos como sendo 

seus. 
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CAPÍTULO IV 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

______________________________________________________________________ 
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 Primeiramente, cabe ressaltar que estes estudos levaram dois anos para serem 

concluídos, tendo início em 2016, ou seja, no ápice da epidemia da Zika e consequentemente 

da microcefalia. Como já foi discutido, poucas eram as publicações acerca desta temática, 

tendo havido um aumento vertiginoso nos últimos dois anos. A todo tempo novas 

informações surgiam em busca de solucionar as diversas dúvidas que rodeavam a 

problemática da Síndrome Congênita do Vírus Zika.  

Os resultados deste estudo indicam que o perfil das participantes corrobora com o da 

literatura, apontando para uma marginalização dessas mulheres, no que se refere à classe 

socioeconômica, ainda que alguma delas possuam nível médio de escolaridade ou até pós 

graduação, ainda assim apresentam nível econômico desfavorecido, como vêm sendo 

apresentado nos boletins epidemiológicos divulgados pelo Ministério da Saúde. O que nos 

leva a refletir o porquê da epidemia de vírus Zika e microcefalia ter acometido 

predominantemente a população mais vulnerável, diferentemente do vírus da dengue, por 

exemplo, que atinge indiscriminadamente, apesar de terem o mesmo vetor de transmissão.  

Além disso, os achados evidenciaram aspectos de vulnerabilidades nas três dimensões, 

individual, social e programático, mostrando a ampla complexidade vivenciada por estas 

mães, indo desde a descoberta da gravidez, muitas vezes não planejada, passando pelo 

diagnóstico de microcefalia do seu filho, seja ela ainda durante o pré-natal ou após o 

nascimento; a maneira que esse diagnóstico foi transmitido pela equipe de saúde; a falta de 

confirmação de que a microcefalia se deu realmente pelo vírus da Zika; os sentimentos 

envolvidos acerca do bebê imaginado e o bebê real e a rotina diária de cuidados para com esta 

criança, exigindo, na maioria das vezes, uma exclusividade da maternagem.  Acrescenta-se a 

isso, a luta pelo preconceito, barreira frequentemente encontrada pelas mães no meio social.  

Diante disto, compreende-se que tal realidade pode influenciar demasiadamente nos 

elementos de vulnerabilidades que interferem na díade saúde-doença, principalmente no que 

diz respeito da saúde mental destas mães.  

Acerca do exercício do cuidado, foi constatado que a mãe acaba ficando como única 

ou principal cuidadora desta criança que por si só exige certa atenção, ainda mais quando se 

necessita de tratamentos e consultas diárias, requerendo uma dedicação exclusiva desta 

mulher, podendo interferir conjuntamente em indicadores de saúde.    

Com relação às Estratégias de Enfrentamento, verificou-se que as participantes desta 

pesquisa fazem uso de todos os tipos de enfrentamentos medidos pela EMEP, seja em maior 

ou menor grau. Compreende-se que as participantes fazem uso de várias modalidades que 

auxiliem no equilíbrio emocional e consequentemente na saúde mental.  
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Sobre o enfrentamento focado no problema, entende-se que este suporte é de extrema 

relevância para a saúde da mulher, não apenas no intuito de compreender as reações 

psicológicas maternas, mas, sobretudo porque esta interfere diretamente na díade mãe-bebê, 

podendo influenciar na adoção de práticas de cuidado para com o bebê que necessita de 

diversos estímulos. Além disso, tal estudo pode colaborar na ampliação de estratégias de 

enfrentamento de mães, com foco no desenvolvimento de sua habilidade para lidar com as 

intercorrências e dificuldades intrínsecas bebê com microcefalia. Os dados qualitativos 

confirmaram o uso deste tipo de estratégia, a partir da subcategoria Evolução e 

Desenvolvimento do filho, onde as mães expuseram a força que elas subtraem ao perceber o 

desenvolvimento da sua criança em resposta aos tratamentos realizados. 

O Suporte Social também foi indicado como estratégia de enfrentamento utilizado 

pelas mães, apontando a importância do apoio familiar frente às diversidades encontradas 

pelas participantes; além do apoio emocional recebido por pares, ou seja, por outros pais de 

crianças com microcefalia, os quais vivenciam situações semelhantes, facilitando a 

compreensão e a empatia pela causa. Neste sentido, o suporte social se constitui como 

elemento protetor, bem como elemento de promoção à saúde mental, assim como o 

Enfrentamento Focado na Religião e a Fé, ainda que estes tenham se apresentado como sendo 

menor utilizado do que aqueles.  

A média obtida pelas mães acerca do fator que mede o Enfrentamento Focado na 

Emoção indica que este tipo de estratégia vem sendo pouco utilizada pelas participantes deste 

estudo, podendo ser entendido, a partir das narrativas dessas mulheres, por meio do mito do 

Amor Materno, elemento que se encontra permeando a vivência destas mulheres acerca da 

maternidade neste contexto de microcefalia em decorrência do vírus da Zika. O amor materno 

também surge como elemento explicativo da práxis das participantes, do seu amor 

incondicional, bem como da sua dedicação exclusiva, a ponto de elas não terem mais planos 

para si, apenas para seu filhos, tornando estes como seus. 

Por fim, compreende-se que estudos nesse sentido podem servir de subsídio para as 

práticas de cuidado em saúde e para a qualificação de profissionais da área, além de poder 

contribuir para a construção, atualização e efetivação de políticas públicas direcionadas para 

as crianças com microcefalia e, consequentemente, suas famílias. 

Apesar de certa limitação deste estudo com relação à capacidade de generalização das 

suas conclusões, em decorrência do número reduzido de participantes, é possível endossar a 

relevância de pesquisas na área da saúde mental de mães que lidam com bebês com 
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microcefalia, a fim de auxiliar no desenvolvimento de intervenções direcionadas a este 

público. 
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Anexos 

 

A - QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO 

 

1. Em que cidade você mora?______________ 

2. Qual a sua idade?_____ 

3. Tem quantos filhos? __________   

4.  Idade da criança com microcefalia: ______     Sexo da criança:  

5.  Estado Civil:      ( )Solteira          ( )Casada/ Relacionamento estável  

  ( ) Divorciada/Separada       

6. Profissão: _______________    Trabalha atualmente? ________ 

7. Renda mensal:_____________ 

8. Religião: (  ) Católica  (  )Evangélica  (  ) Espírita  (  ) Outra  

9. O quanto você se considera religioso? 

( ) Nada religioso ( ) pouco religioso  ( ) religioso  ( ) muito religioso (  ) extremamente 

religioso 

10. Escolaridade: ( ) Sem escolaridade     ( ) Ensino fundamental incompleto 

(  ) Ens. Fundamental completo         ( ) Ens. médio incompleto                      

(  ) Ens. Médio        ( ) Ensino superior incompleto      (  ) Ens. Superior 
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B – ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA PARA MÃES QUE TIVERAM FILHOS COM 

MICROCEFALIA 

1 – Com quem você reside? 

2 – Você teve Zika vírus ou sintomas dele durante a gravidez? 

3 – Em que momento você recebeu o diagnóstico de microcefalia do(a) seu (sua) filho(a)? 

4 – Como foi esse momento para você? Com que você estava neste dia? 

5 – Já foi confirmado que o diagnóstico de microcefalia se deu em detrimento da infecção pelo Zika 

vírus? 

6 – Você tem recebido informações e orientações sobre a microcefalia?  

7 – Como sua família reagiu com relação ao diagnóstico e ao bebê? 

8 – Você vem recebendo algum tipo de ajuda por parte de amigos, familiares, associações ou 

instituições governamentais? 

9 – Quais fatores têm te ajudado neste momento? Como? (religião, família, amigos...) 

10 – Você tem feito planos para a sua vida? Qual a importância deles para você? 

11– Você tem acesso aos serviços de saúde que o(a) seu (sua) filho (filha) necessita? 

12– Atualmente você tem se envolvido com algum tipo de lazer ou atividades sociais? Quais? 

13 – Quais as expectativas que você tem para o futuro do seu filho? 

14 – Você tem tido contato com pais de crianças com microcefalia? Isso tem auxiliado você de alguma 

maneira? 
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C - ESCALA DE MODOS DE ENFRENTAMENTO DE PROBLEMAS (EMEP) 

Instruções 

As pessoas reagem de diferentes maneiras nas situações difíceis ou estressantes. Para responder a este 

questionário, pense sobre como você está fazendo para enfrentar a sua situação do(a) seu(sua) filho(a). 

Concentre-se nas coisas que você faz, pensa ou sente para enfrentar esta situação, no momento atual. 

Não há respostas certas ou erradas.  

1 – Eu nunca faço isso. 

2 – Eu faço isso um pouco. 

3 – Eu faço isso às vezes. 

4 – Eu faço isso muito. 

5 – Eu faço isso sempre. 

 

  1 

Nunca 

2 

Um 

pouco 

3 

Às 

vezes 

4 

Muito 

5 

Sempre 

1 Eu levo em conta o lado positivo das coisas. 1 2 3 4 5 

2 Eu me culpo. 1 2 3 4 5 

3 Eu me concentro em alguma coisa boa que pode vir desta 

situação. 

1 2 3 4 5 

4 Eu tento guardar meus sentimentos para mim mesma. 1 2 3 4 5 

5 Procuro um culpado para a situação. 1 2 3 4 5 

6 Espero que um milagre aconteça. 1 2 3 4 5 

7 Peço conselho a um parente ou um amigo que eu respeite. 1 2 3 4 5 

8 Eu rezo/oro. 1 2 3 4 5 

9 Converso com alguém sobre como estou me sentindo. 1 2 3 4 5 

10 Eu insisto e luto pelo que eu quero. 1 2 3 4 5 

11 Eu me recuso a acreditar que isso esteja acontecendo. 1 2 3 4 5 

12 Eu brigo comigo mesma; eu fico falando comigo mesma o 

que devo fazer. 

1 2 3 4 5 

13 Desconto em outras pessoas. 1 2 3 4 5 

14 Encontro diferentes soluções para o meu problema. 1 2 3 4 5 

15 Tento ser uma pessoa mais forte e otimista. 1 2 3 4 5 

16 Eu tento evitar que os meus sentimentos atrapalhem em 

outras coisas na minha vida. 

1 2 3 4 5 
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17 Eu me concentro nas coisas boas da minha vida. 1 2 3 4 5 

18 Eu desejaria mudar o modo como eu me sinto. 1 2 3 4 5 

19 Aceito a simpatia e a compreensão de alguém. 1 2 3 4 5 

20 Demonstro raiva para as pessoas que causaram o problema. 1 2 3 4 5 

21 Pratico mais a religião desde que tenho esse problema. 1 2 3 4 5 

22 Eu percebo que eu mesma trouxe o problema para mim. 1 2 3 4 5 

23 Eu me sinto mal por não ter podido evitar o problema. 1 2 3 4 5 

24 Eu sei o que deve ser feito e estou aumentando meus 

esforços para ser bem sucedido. 

1 2 3 4 5 

25 Eu acho que as pessoas foram injustas comigo. 1 2 3 4 5 

26 Eu sonho ou imagino um tempo melhor para aquele em 

que estou. 

1 2 3 4 5 

27 Tento esquecer o problema todo. 1 2 3 4 5 

28 Estou mudando e me tornando uma pessoa mais 

experiente. 

1 2 3 4 5 

29 Eu culpo os outros. 1 2 3 4 5 

30 Eu fico me lembrando que as coisas poderiam ser piores. 1 2 3 4 5 

31 Converso com alguém que possa fazer alguma coisa para 

resolver o meu problema. 

1 2 3 4 5 

32 Eu tento não agir precipitadamente ou seguir minha 

primeira ideia. 

1 2 3 4 5 

33 Mudo alguma coisa para que as coisas acabem dando certo. 1 2 3 4 5 

34 Procuro me afastar das pessoas em geral. 1 2 3 4 5 

35 Eu imagino e tenho desejo sobre como as coisas poderiam 

acontecer. 

1 2 3 4 5 

36 Encaro a situação por etapas, fazendo uma coisa de cada 

vez. 

1 2 3 4 5 

37 Descubro quem mais é ou foi responsável. 1 2 3 4 5 

38 Penso em coisas fantásticas ou irreais (como uma vingança 

perfeita ou achar muito dinheiro) que me fazem sentir 

melhor. 

1 2 3 4 5 

39 Eu sairei dessa experiência melhor do que entrei nela. 1 2 3 4 5 

40 Eu digo a mim mesma o quanto já consegui. 1 2 3 4 5 

41 Eu desejaria poder mudar o que aconteceu comigo. 1 2 3 4 5 

42 Eu fiz um plano de ação para resolver meu problema e 

estou cumprindo. 

1 2 3 4 5 

43 Converso com alguém para obter informações sobre a 

situação. 

1 2 3 4 5 

44 Eu me apego à minha fé para superar esta situação. 1 2 3 4 5 
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45 Eu tento não fechar portas atrás de mim. Tento deixar em 

aberto várias saídas para o problema. 

1 2 3 4 5 

 

 


