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RESUMO 
 
 

DAVI, S. S. C. Significado e repercussões da Síndrome Congênita do  ZIKA 
VÍRUS sobre as práticas de cuidados maternos em saú de no sertão da Paraíba. 
2018. 104p. Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva) – Universidade Católica de 
Santos, São Paulo, 2018. 
 
 
Introdução: O surto da infecção pelo Zika Vírus e os nascimentos de crianças com 
a Síndrome Congênita do ZIKV com associação a microcefalia desencadeou uma 
série de desafios a serem enfrentados pelos serviços de saúde e famílias. No 
contexto familiar, as mudanças decorridas desde a chegada de uma criança que 
necessita de cuidados especiais às percepções e significados construídos acerca da 
Síndrome e sua repercussão nas práticas de cuidado com a criança ainda são 
desconhecidos. Objetivo: Analisar o significado e repercussões da Síndrome 
Congênita ZIKV sobre as práticas de cuidado em saúde para mães de crianças 
acometidas pela Síndrome no contexto da epidemia do ZIKV no sertão da Paraíba. 
Método: Trata-se de uma pesquisa qualitativa, em que foram entrevistadas, no 
período outubro de 2017 a fevereiro de 2018, 8 mães de crianças com o diagnóstico 
de Síndrome Congênita do ZIKV com associação a microcefalia confirmados no 
contexto da epidemia ZIKV e que possuem diagnóstico confirmado. Para a 
delimitação do número de participantes, utilizou-se como critério a saturação dos 
dados. Utilizou-se como coleta dos dados a entrevista semiestruturada, sendo feitas 
análises por meio da Análise de Conteúdo sistematizada por Bardin, em que foram 
identificadas três categorias referentes a relação da mãe com o diagnóstico, com o 
tratamento e consigo mesma. Resultados: Os diagnósticos de Síndrome Congênita 
do ZIKV das crianças desta pesquisa aconteceram tanto no período gestacional 
quanto após os nascimentos das crianças, gerando nas mães sentimentos de 
angústia e receio, e em algumas mães a rejeição à criança, desenvolvendo 
sentimento de insegurança e medo por não saberem exatamente do que se tratava 
e as repercussões em suas vidas e na vida do bebê. Os significados maternos 
acerca do diagnóstico de microcefalia refletiram na dedicação de suas vidas para as 
crianças, pois as mães, na maioria das vezes, abandonaram suas vidas profissionais 
e sociais em função de seus filhos, apresentando baixa autoestima. Quanto aos 
cuidados recebidos pela criança nos serviços de atenção à saúde, as mães 
apresentam percepções sobre a falta de preparação dos profissionais sobre a 
Síndrome, a longa distância que percorrem para as crianças terem acesso ao 
tratamento, além da percepção de diferenciação nos atendimentos realizados pelos 
profissionais de saúde. Considerações Finais: As mães que participaram da 
pesquisa apresentaram uma elevada sobrecarga acerca dos cuidados com a 
criança, além de um nível econômico extremamente baixo, interferindo na qualidade 
dos cuidados prestados à criança e a falta de rede de cuidado público em saúde e 
suporte psicossocial destinado às mães para o enfrentamento das adversidades que 
a síndrome propõe. 

 

Palavras-chave: Mães; Significado; Microcefalia; Cuidado da Criança; Infecção pelo 
ZIKV. 

 



9 
 

 

 

ABSTRACT 

 

 

DAVI, S. S. C. Meaning and repercussions of the ZIKA VIRUS Congeni tal 
Syndrome on maternal health care practices in the i nterior of the state of 
Paraíba.  2018. 104p. Dissertation (Masters in Collective Health) - Catholic University 
of Santos, São Paulo, 2018. 
 
 
Introduction:  The outbreak of Zika Virus infection and the births of children with 
ZIKV Congenital Syndrome associated with microcephaly have unleashed a number 
of challenges to be faced by health services and families. In the family context, the 
changes that have occurred since the arrival of a child in need of special care, the 
perceptions and meanings built on the Syndrome and its repercussion on the 
practices of child care are still unknown. Objective:  To analyze the significance and 
repercussions of the ZIKV Congenital Syndrome on health care practices for mothers 
of children affected by Syndrome in the context of the ZIKV epidemic in the interior of 
the state of Paraíba. Method:  This is a qualitative study, in the period October 2017 
to February 2018, eight mothers of children diagnosed with ZIKV congenital 
syndrome with an association with microcephaly confirmed in the context of the ZIKV 
epidemic were interviewed. diagnosis confirmed. For the delimitation of the number 
of participants, the saturation of the data was used as criterion. The semi-structured 
interview was used as data collection, in which they were analyzed through the 
systematization of the Bardin Content Analysis, in which three categories were 
identified regarding the relation of the mother to the diagnosis, to the treatment and 
to herself. Results:  The diagnosis of congenital ZIKV syndrome occurred both during 
the gestational period and after the birth of the child, generating in the mothers 
feelings of anguish and fear, and in some mothers rejection to the child, developing 
feelings of insecurity and fear for not knowing exactly the and the repercussions on 
their lives and the life of the baby. The maternal meanings about the diagnosis of 
microcephaly reflected in the dedication of their lives to the children, in which 
mothers, most of the time, abandoned their professional and social lives according to 
their children, presenting low self-esteem. As for the care received by the child in the 
health care services, the mothers present perceptions about the lack of preparation 
of the professionals about the Syndrome, the long distance that they cover for the 
children to have access to the treatment, besides the perception of differentiation in 
the consultations performed by the Health professionals. Final Considerations:  
Mothers who participated in the research presented a high overload on child care, as 
well as an extremely low economic level, interfering with the quality of care provided 
to children and the lack of a network of public health care and psychosocial support 
intended mothers to face the adversities that the syndrome proposes. 
 
Keywords:  Mothers; Meaning; Microcephaly; Child care; Infection ZIKV. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A microcefalia costuma ser decorrente de vários fatores genéticos e 

ambientais. No Brasil, o número de casos até meados de 2015 eram 

significativamente baixos comparados ao elevado número de novos casos ocorrido 

no segundo semestre do mesmo ano. Nos últimos três anos, o Brasil tem 

enfrentando um problema de saúde pública emergente, que decorreu da epidemia 

de crianças com microcefalia, tendo início por volta do segundo semestre de 2015 e 

que foram desencadeados, prioritariamente, no estado do nordeste brasileiro, mais 

precisamente no estado do Pernambuco. As primeiras investigações da associação 

entre microcefalia e Zika Vírus (ZIKV) se deram por investigações de médicos que 

acompanhavam o surto no nordeste do Brasil (HERLING et al., 2016). 

No período de 2010 a 2014, foram notificados no Brasil, em média, 156 casos 

de crianças com microcefalia anualmente, passando esse número para 1.247 casos, 

notificados somente no ano de 2015 até o primeiro dia do mês de dezembro do 

mesmo ano, estando o maior número concentrado no Pernambuco, com 646 casos, 

quando a média anual era de 9 casos, no período de 1999 a 2014 (VARGAS et al., 

2016). Com o aumento considerável do número de crianças com notificações, 

iniciaram-se os questionamentos sobre as causas que estavam associadas ao 

elevado número. 

A partir das suposições, foram iniciadas as pesquisas acerca da associação, 

trazendo resultados significativos, sendo que várias pesquisas foram destinadas a 

identificar tais relações, apresentando cada vez mais confiabilidade sobre as 

discussões. Assim, ainda no final de novembro de 2015, o Ministério da Saúde lança 

nota à imprensa confirmando a relação do ZIKV com a microcefalia, promovendo 

uma mobilização nacional para controlar e minimizar o mosquito transmissor, Aedes 

Aegypti (BRASIL, 2015b).  

Nessa perspectiva, o Ministério da Saúde declarou que o país não está mais 

em situação de emergência quanto a ZIKV e sua associação com a microcefalia e 

outras alterações neurológicas, apresentando dados que confirmam o declínio no 

número de notificações de casos (BRASIL, 2017). Entretanto, o Brasil apresenta, 

atualmente, um elevado número de crianças acometidas por microcefalia, 

totalizando um número de 2.952 casos confirmados, e as ações necessitam também 
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ter outros direcionamentos, não somente o de conter a proliferação e infecção do 

vírus, mas é preciso dar ênfase ao suporte às crianças e famílias acometidas pelo 

vírus, na perspectiva da assistência na saúde da criança e da família.   

As propostas de intervenções foram lançadas pelo Governo Federal em 2015, 

com o Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia, que está dividido em três 

eixos de ação: Mobilização e combate ao mosquito; Atendimentos às pessoas; e 

Desenvolvimento tecnológico, educação e pesquisa (BRASIL, 2015). Portanto, uma 

das estratégias do governo para suprir as necessidades de tratamento é expandir o 

número de unidades de atendimento nas regiões para assistir melhor as crianças 

acometidas, garantindo-lhes o direito à saúde. 

Entretanto, associar limitadamente o ZIKV à microcefalia como causa e efeito 

não tem apresentado resolutividade ao fator principal, as crianças nascidas com a 

malformação fetal, tendo em vista que tais crianças apresentam outras alterações 

neurológicas e fisiológicas, além de afetar significativamente a qualidade de vida das 

mesmas e da sua família. Assim, tão importante quanto saber o que causou a 

doença é a investigação contínua dos efeitos que a mesma poderá causar na vida 

da criança e dos seus familiares (DREZETT; GALLOP, 2016). 

Embora haja preocupação por parte do Ministério da Saúde e do Governo 

Federal em atender toda a demanda de crianças acometidas, percebe-se que as 

propostas ainda se desenvolvem de forma lenta. Apenas 3 cidades na Paraíba 

disponibilizam atendimentos especializados para as crianças com microcefalia, na 

medida que as mães que moram em outras cidades, necessitam viajar com seus 

filhos constantemente em busca de tratamento, muitas vezes em torno de 200, 300 

quilômetros, para fazer 40 minutos de fisioterapia, assim ressalta Adriana Melo, 

médica paraibana responsável pelas primeiras hipóteses da associação, salientando 

a necessidade de o Governo Federal descentralizar os atendimentos (LIRA, 2016). 

Nessas condições, não se sabe ainda como as famílias têm enfrentado tais 

dificuldades e como têm lidado com tamanhos desafios, já que as pesquisas têm 

focado em compreender o ZIKV e suas causas, quando se faz necessário, também, 

entender como essas mães e crianças foram impactadas no seu contexto de vida 

pela doença, e como tem sido a qualidade de vida e a assistência prestada a essas 

famílias.  
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Assim, a pesquisa tem como objetivo principal analisar o significado e 

repercussões da Síndrome Congênita do ZIKV sobre as práticas de cuidado em 

saúde para mães de crianças acometidas pela síndrome no sertão da Paraíba. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 MICROCEFALIA NO CONTEXTO DO ZIKA VÍRUS 

 

 

 As anomalias congênitas, considerando também a microcefalia, apresentam 

causas e origens complexas e associadas a vários fatores, tanto genéticos como 

ambientais, inclusive por doenças maternas durante o período gestacional 

(MARINHO et al., 2016). Conforme as literaturas elucidam, a microcefalia tem como 

característica principal a malformação congênita do cérebro, que não consegue 

desenvolver-se de forma adequada.  

Dentro desta perspectiva, causa-se uma malformação cerebral, e as crianças 

que nascem com esta anomalia apresentam o cérebro menor que o normal, sendo 

que o perímetro cefálico dos recém-nascidos é menor que dois desvios-padrão que 

a média para a idade e o sexo da criança, sendo inferior a 33 centímetros, e 

prejudicando o desenvolvimento da criança por serem identificadas deficiências 

simultâneas, inclusive o déficit intelectual (MACHADO; BASTOS, 2016; VARGAS et 

al., 2016). Entretanto, em março de 2016, o Ministério da Saúde adotou uma nova 

definição padrão internacional para a microcefalia, alinhada as orientações da 

Organização Mundial de Saúde (OMS), que foram adotadas para crianças a termo 

de medidas de 31,5cm para meninas e 31,9cm para meninos, com o objetivo de 

identificar o maior número de recém-nascidos para investigação (BRASIL, 2017c).  

Assim, o Ministério da Saúde define a microcefalia como uma malformação 

congênita de etiologia complexa e multifatorial, envolvendo fatores genéticos e 

ambientais, identificada por meio da medição do Perímetro Cefálico (BRASIL, 2015). 

A partir dessas condições, a microcefalia não tem causa única, podendo 

desenvolver-se pelos mais diversos fatores, e foi nessa perspectiva que se iniciaram 

as investigações sobre a associação entre o surto de neonatos com microcefalia no 

Brasil e o alto índice de mulheres que foram infectadas pelo ZIKV no período 

gestacional. Foram identificados os primeiros casos da associação no estado de 

Pernambuco, sendo declarado pelo Ministério da Saúde, em novembro de 2015, 

estado de emergência sanitária nacional, registrando-se 268 casos. Posteriormente, 
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os estados que também foram identificados com os maiores números de casos 

notificados foram Sergipe, Paraíba, Maranhão e Piauí (REIS, 2015). 

Em maio de 2015, foi confirmada a circulação do ZIKV no Brasil, sendo 

comprovada por meio de 16 amostras de exames laboratoriais nos estados da Bahia 

e Rio Grande do Norte (BRASIL, 2015a). Sendo assim, os primeiros casos de 

pessoas infectadas surgiram no nordeste do país, provocando indagações sobre o 

surgimento da doença nessa região. O ZIKV pode atingir pessoas de qualquer faixa 

etária independente do sexo, tratando-se de uma doença febril aguda e autolimitada 

(DREZETT; GOLLOP, 2016). A infecção do vírus se dá pela picada do mosquito 

Aedes Aegypti, o mesmo transmissor da dengue. 

Em fevereiro de 2016, a OMS declarou que a infecção por ZIKV é uma 

emergência em saúde pública, alertando a população mundial sobre a sua provável 

associação com casos de microcefalia. Assim, as mulheres grávidas que foram 

infectadas pelo ZIKV também apresentam possibilidade de terem infectado o feto, 

causando um índice elevado de crianças acometidas por microcefalia. Esse fato 

poderia justificar a maximização do número de casos de microcefalia relatados no 

Brasil.  

Por ser um objeto novo de investigação, a associação entre a microcefalia e a 

Síndrome Congênita do ZIKV possui estudos limitados que comprovam a sua 

relação. Contudo, o Ministério da Saúde lança o Protocolo de Atenção à Saúde e 

Resposta à Ocorrência de Microcefalia Relacionada à Infecção pelo Vírus Zika, que 

aponta algumas considerações que enfatizam o reconhecimento do Ministério da 

Saúde quanto à associação da Síndrome Congênita do ZIKV com a microcefalia, 

tendo em vista que as crianças que nasceram com microcefalia, tiveram os seus 

primeiros meses de desenvolvimento intrauterino no período em que o vírus estava 

em circulação, não se relacionando com o fator genético familiar ou outros 

processos infecciosos (BRASIL, 2016). Enfatizam-se, ainda, os cuidados com as 

mulheres gestantes e crianças acometidas pelo vírus, na busca de orientar ações de 

saúde e cuidado para com estas.  

Portanto, faz-se necessária uma busca de estratégias e intervenções para 

que possam ser minimizados os fatores de risco e sejam potencializadas as 

intervenções no cuidado com a saúde das crianças com microcefalia. Entretanto, 

grandes desafios precisam ser alcançados, na medida em que a epidemia evidencia 

a relevante necessidade de investimentos para uma qualidade de vida urbana 
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satisfatória, e assim promover uma redução dos riscos ambientais para a 

minimização da proliferação do mosquito e, consequentemente, queda do índice de 

infecção do ZIKV e, também, do índice de neonatos com microcefalia (HENRIQUES; 

DUARTE; GARCIA, 2016).  

Contudo, para que se tenha evolução na qualidade da saúde de crianças 

acometidas pela doença, é importante ressaltar o compromisso do Governo Federal 

juntamente com o Ministério da Saúde para que sejam consolidadas estratégias de 

redução de danos quanto à assistência à saúde da criança com Síndrome Congênita 

do ZIKV. Nessa perspectiva, a vigilância e atenção à saúde da criança devem ser 

privilegiadas (HENRIQUES et al., 2016). E, para que isso aconteça com eficácia, é 

necessário que haja qualidade nos cuidados em saúde dispensados à criança por 

parte da família, buscando envolver a criança no seu contexto social e familiar, 

favorecendo o processo de cuidado e evolução do desenvolvimento da criança. 

  

 

2.2 A FAMÍLIA E O PROCESSO SAÚDE-DOENÇA DA CRIANÇA 

 

 

É perceptível a importância da família no processo de desenvolvimento da 

criança, sendo representada como um papel protagonista nas estratégias de 

cuidado com a saúde, sendo parte do processo reabilitador na promoção da saúde, 

aumentando as habilidades e potencialidades do sujeito adoecido (NUNES et al., 

2011). Elucida-se, então, que o processo saúde-doença está sob influência do estilo 

de vida da família, e que esta influência se apresenta de várias formas, estando 

relacionada à inserção da parentalidade nos diversos contextos, compreendendo a 

determinação da formação da personalidade por meio da educação, bem como as 

crenças e valores, relações socioambientais, hábitos e costumes, representando o 

eixo de estrutura e unidade nos cuidados frente ao adoecimento ou desajuste de 

seus membros familiares.  

Assim, a gravidez é um momento de muita satisfação para a mulher, gerando 

vários sentimentos e idealização de uma criança (ROECKER et al., 2012). E, dentro 

dessa perspectiva, os pais projetam na criança grandes sonhos e realizações que, 

muitas vezes, não poderão ser correspondidos, pois os sonhos são interrompidos 

pelo fato das crianças não nascerem fisicamente e/ou mentalmente saudáveis, 
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sendo crianças que necessitam de um cuidado especial frente às demais. Então, 

esses sonhos e realizações geram frustações, causando desconforto emocional e 

uma nova condição de vida para os pais, em evidência a mãe, que geralmente é a 

principal cuidadora da criança, e também para toda a família. 

Essa nova estrutura de vida acarreta grandes impactos para a vida dos 

familiares das crianças acometidas pela Síndrome Congênita do ZIKV. Embora não 

se tenham encontrado estudos que retratem essa realidade, o Diário de 

Pernambuco (2017) publicou matéria elucidando que está sendo desenvolvido um 

estudo de coorte pela Fiocruz e financiado pela Fundação Wellcome Trust, com 

objetivos de medir o impacto da síndrome nas famílias, e, com isso, poder 

desenvolver políticas públicas que possam contemplar um estado emocional melhor 

para as famílias acometidas pela Síndrome Congênita do ZIKV. O estudo também 

apresentou a estimativa de que 70% dos casos ocorrem nas camadas sociais mais 

pobres, em famílias economicamente menos favorecidas. 

Entretanto, percebe-se a necessidade de estudos que abordem a dinâmica 

familiar de crianças com Síndrome Congênita do ZIKV, tais como os cuidados 

parentais voltados para essas crianças e os impactos que a doença traz para a 

família. Assim, é perceptível a necessidade do desenvolvimento de estratégias que 

contemplem a redução de impactos negativos que refletem sobre estas famílias, na 

medida em que a família cuidadora também necessita ser cuidada para continuar 

zelando pela saúde dos seus membros familiares adoecidos, visto que ela também 

faz parte das atividades de cuidado da equipe de saúde (MAIA, 2017).   

Nessas condições, os cuidados parentais, especialmente das mães que 

tradicionalmente assumem na família o cuidado dos filhos, e que isso varia conforme 

a representatividade e padrões culturais de cada sociedade, mas que no Brasil a 

mãe representa um papel fundamental nos cuidados com a saúde de sua família, 

tendo em vista que a ausência de tais cuidados pode resultar no adoecimento ou 

agravamento de seus membros familiares. Assim, partindo do pressuposto de que a 

família é considerada base no cuidado do processo saúde-doença, o indivíduo 

acometido por alguma patologia sente-se amparado e protegido por seus vínculos 

parentais, apresentando maiores probabilidades de um bom estado emocional do 

que aqueles que estão desprovidos de tais sentimentos de amor e proteção. 

Nessa perspectiva, a família assume a responsabilidade da busca pelos 

cuidados necessários para a saúde da criança, que são destinados pelos órgãos de 
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saúde para que cheguem até as crianças. Assim, os processos e ações parentais 

também apresentam sua parcela de contribuição para que as ações governamentais 

possam funcionar com mais eficácia. Assim, Barroso e Machado (2010) afirmam que 

o termo “parentalidade” é recente, sendo utilizado nos estudos científicos para 

relacionar-se com as capacidades e responsabilidades dos genitores/cuidadores 

para facilitarem o desenvolvimento físico, social e psicológico dos seus filhos. 

Os autores ainda destacam que, segundo o modelo descrito no estudo de 

Hoghughi (2004), a parentalidade é subdividida em: Atividades parentais, que 

estabelecem as atividades necessárias para que haja uma parentalidade que 

garanta uma prevenção ao sofrimento da criança e promova situações positivas que 

favoreçam no seu desenvolvimento ao longo do tempo, como cuidado, disciplina e 

desenvolvimento; Áreas funcionais, que se destinam aos aspectos fundamentais do 

funcionamento da criança, que requer a atenção parental, quanto a sua 

funcionalidade física, intelectual, comportamento social e saúde mental; e Pré-

requisitos que se apresentam no conhecimento e compreensão as necessidades da 

criança, além da motivação, recursos e oportunidade. 

Nessa perspectiva, os pais são as pessoas mais indicadas para buscar os 

serviços de saúde que assistam a criança no tratamento, para que assim possa 

haver a estimulação necessária para o desenvolvimento funcional da criança. Sendo 

assim, ao se tratar da microcefalia associada à Síndrome Congênita do ZIKV, o 

Governo Federal tem intensificado o aumento das redes de assistência a estas 

crianças após a descoberta, tendo em vista a proliferação de crianças acometidas 

pela patologia, sendo ainda insuficientes as redes de assistência. 

Na busca de amenizar o impacto da doença na vida das crianças e dos seus 

familiares, o Governo Federal habilitou 127 novos serviços de saúde para esta 

população, designando ao nordeste 63% desse total, já que é a região mais atingida 

pela doença. Uma das maiores preocupações tem sido promover qualidade de vida 

para essas crianças por meio da fisioterapia e apoio psicossocial como fator de 

estimulação para o desenvolvimento da criança, buscando reduzir os danos que a 

Síndrome Congênita do ZIKV microcefalia tem causado e que pode causar 

futuramente, tendo em vista que a síndrome apresenta alterações que se diferem da 

microcefalia relacionada malformação congênita, não se sabendo ao certo quais 

danos a síndrome ainda pode causar. Assim, o Ministério da Saúde, mesmo obtendo 
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o controle do surto, tem investido na assistência, pesquisa e prevenção para 

minimizar os impactos causados pela doença (BRASIL, 2017a). 

No contexto paraibano, o estado possui uma área que atinge 223 municípios, 

e, a partir da distribuição dos casos por regiões, foram notificados 943 casos de 

suspeita da microcefalia associada ao vírus. Após análise, obteve-se o número de 

193 casos confirmados em 71 municípios, dados apresentados até fevereiro de 2017 

pela Secretaria de Saúde do Estado (PARAÍBA, 2017). Nessa perspectiva, o estado 

tem buscado desenvolver estratégias que possibilitem o enfrentamento da 

microcefalia e o tratamento em tempo ágil para as crianças que fazem parte dessa 

população, disponibilizando 8 unidades de serviços especializados em reabilitação, 

localizados em 7 cidades no estado da Paraíba (PARAÍBA, 2017).  

Com base nos dados apresentados, percebe-se ainda a dificuldade de 

algumas mães em terem acesso aos serviços, tendo em vista a localidade dos 

serviços ser, por muitas vezes, distante das cidades em que as famílias residem. 

Embora haja uma ampliação nas redes básicas de saúde, ainda se encontram 

grandes dificuldades no acesso aos serviços de saúde, à medida que o serviço 

ofertado não corresponde às propostas iniciais, ao se implementar o que se 

propunha (VIEGAS; CARMO; LUZ, 2015). 

O acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS) ainda apresenta muitos 

obstáculos a serem vencidos, pois o modelo que se tem como referencial necessita 

abranger um público específico, e haver conhecimentos amplos das necessidades 

específicas sobre a Síndrome Congênita do ZIKV, propondo-se uma oferta 

adequada à população. A partir desse olhar, faz-se necessária, ainda, uma rede 

extensa que possa ofertar serviços que promova para a criança não somente a 

reabilitação, mas também atividades extras que possam favorecer o bem-estar da 

criança e da família, além de cuidados paliativos integrando as doenças e os 

agravos específicos. E isto ainda está muito distante do que a realidade apresenta à 

população brasileira, na qual vários elementos têm influenciado para o difícil acesso 

aos serviços de saúde (LIMA et al., 2015). 

 

 

 

 



23 
 

 

 

2.3 A MATERNIDADE E SÍNDROMES QUE AFETAM O DESENVOLVIMENTO 

INFANTIL 

 

 

O desenvolvimento humano é um campo que está em constante evolução, é 

um processo vitalício. Sendo assim, as mudanças e estabilidades em que esse 

processo de desenvolvimento ocorre estão intimamente ligadas com as várias 

dimensões do ser humano, caracterizado por desenvolvimento físico, cognitivo e 

psicossocial, havendo uma relação mútua entre os mesmos e causando 

dependência um dos outros, podendo afetar a boa funcionalidade de um, caso o 

outro esteja reagindo de maneira disfuncional (PAPALIA; FELDMAN, 2013). 

Nessa perspectiva, o desenvolvimento infantil é o período essencial para o 

desenvolvimento do ser humano, pois é nesta fase em que todos os processos 

físicos, cognitivos e psicossociais estão se estruturando, o que proporcionará à 

criança uma boa condição biopsicossocial ao longo de sua vida. Portanto, esse 

desenvolvimento se inicia ainda no útero, quando a arquitetura cerebral vai se 

formando e, nos primeiros anos de vida da criança, ela vai sendo moldada, a partir 

da interação que há entre a genética da criança e os fatores sociais de que ela sofre 

influência (MUSTARD, 2009). 

Assim, o cérebro tem grande sensibilidade a influências externas durante o 

desenvolvimento da criança, podendo ser afetado de forma significativa na sua 

estrutura e funcionamento por meio de tais exposições (MARMOT et al., 2008). A 

criança está sob influência do meio em que está inserida ainda no ventre da mãe, à 

medida que esta transmite para seu filho, desde infecções ou outras patologias 

adquiridas a estresses maternos durante a gestação, podendo prejudicar a 

qualidade de vida do bebê ainda na barriga ou no futuro, ao longo do seu 

desenvolvimento. 

Partindo desse pressuposto, a concepção de um filho para uma mãe é a 

realização e a projeção de uma vida oriunda da sua. E, com isso, há uma projeção 

e, consequentemente, o surgimento de fantasias relacionadas a essa criança. 

Assim, o nascimento de um filho envolve vários sentimentos experimentados pelos 

pais, em que a alegria e a idealização de uma criança perfeita permeiam, não 

somente os sentimentos da mãe, mas dos pais da criança (CARVALHO et al., 2006). 

É natural que os pais façam grandes planos para o futuro dos filhos, mesmo aqueles 
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que ainda não nasceram, e até aqueles que ainda nem foram gerados, mas que já 

fazem parte dos planos de vida do casal. E, quanto mais desejada a criança, mais 

expectativas os pais fazem em torno do bebê. 

Entretanto, quando o desenvolvimento da criança não ocorre como o 

esperado pelos pais, bem estruturado e funcional, os pais se deparam com 

frustrações que podem interferir no processo de construção de vínculo com a 

criança, bem como os cuidados necessários para a manutenção da saúde do bebê, 

principalmente quando ainda se encontra no período gestacional. O nascimento de 

uma criança com deficiência causa um grande impacto sobre os pais, 

desencadeando dúvidas sobre a funcionalidade da criança e o que proporcionará 

para vida do casal, afetando o vínculo e a aceitação do filho (SÁ; RABINOVICH, 

2006). 

A expectativa e os sonhos anteriormente construídos são desfeitos ao se 

receber um diagnóstico que apresenta deficiências na criança. E esse momento 

representa uma nova fase para os pais, tendo em vista que, a partir da confirmação 

de tais deficiências, estes terão que se adaptar a uma nova realidade, acompanhada 

de sentimentos de choque, tristeza, choro, luto da criança perfeita, depressão, além 

da negação à descoberta da deficiência (SANCHES; FIAMENGHI JÚNIOR, 2011). 

Um dos papéis principais dos pais na realidade atual consiste em cuidar, 

educar e amar (CYPRIANO; PINTO, 2011). Entretanto, os autores ressaltam que o 

processo amor/afeto não acontece de forma natural e automática, havendo a 

necessidade da construção de vínculos afetivos que são desenvolvidos no decorrer 

do tempo. Os vínculos construídos entre pais e filhos serão determinantes para o 

desenvolvimento e a qualidade de vida da criança.  

Assim, a mãe carrega uma carga emocional extensa, mudando todos os seus 

planos e, consequentemente, a rotina familiar, já que, na maioria das vezes, é a 

responsável pela rotina e cuidados da família. E isso pode interferir 

significativamente nos cuidados que a mãe ofertará à criança, pela repercussão que 

o diagnóstico pode causar no significado em que a mãe produzirá de ter um filho 

com deficiência, já que a relação primária entre mãe e filho necessita ser nutrida de 

bases afetivas e sociais, para que assim possa ocorrer um desenvolvimento 

saudável da criança, desenvolvendo na mesma um sentimento simbiótico no início 

da infância, vendo a mãe como parte de si (FALKENBACH; DREXSLER; WERLER, 

2008). 
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Nesse contexto, a maternidade e a maternagem se apresentam com traços 

distintos, em que o primeiro trata-se da relação dos laços sanguíneos e também, 

pelos laços parentais desenvolvidos nas novas configurações familiares, em que a 

maternidade pode ocorrer pela vinculação de parentesco por aliança afetiva, no caso 

da adoção e outros vínculos parentais configurado nas novas organizações 

familiares, constituindo assim laços maternos entre mãe e filho (MACHADO; FÉRES-

CARNEIRO; MAGALHÃES, 2015). Enquanto que o segundo assume a postura dos 

vínculos firmados por meio do cuidado e afeto, promovendo uma relação de 

acolhimento ao filho pela mãe. Então, partindo desse pressuposto, o cuidado que a 

mãe despenderá com o seu filho vai depender dos valores que foram construídos 

socialmente por ela e de como ela vê a presença dessa criança na sua vida 

(GRADVOHL; OSIS; MAKUCH, 2014).  

Então, ao receber um diagnóstico de microcefalia, a mãe pode ser afetada na 

maternagem, que está vinculada ao afeto com a criança, desenvolvendo incertezas 

de aceitação, desencadeando a rejeição, medo e/ou culpa. Sendo assim, os 

cuidados por mais simples que sejam, que a mãe deseja realizar, na maioria das 

vezes, são influenciados por sentimentos que surgem ainda na gestação, sofrendo 

interferência pela confusão emocional que a mãe tem vivenciado, dificultando a 

interação entre mãe e filho como o olhar nos olhos da criança, pegar no colo, 

alimentá-lo, gerando desconforto na mãe (DANTAS et al., 2010). 

 

 

2.4 A CONSTRUÇÃO DO SIGNIFICADO E O CUIDADO NO PROCESSO DO 

ADOECIMENTO 

 

 

Vygotsky, uma referência no estudo do significado na perspectiva histórico-

cultural, postula sobre a representação intrapsíquica que há entre o sentido do 

pensamento e da linguagem por meio do significado. Segundo este, há uma 

representação cognitiva, que é entendida como uma interpretação que o indivíduo 

constrói acerca de algo (BARROS et al., 2009). A partir disso, a forma como as 

pessoas interpretam e significam as informações, situações, objetos e outros 

interfere na forma como elas se relacionam com os mesmos e com o mundo, pois 

parte de uma representação de algo que foi construída pelo próprio indivíduo. 
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O significado está relacionado a várias representações cognitivas nos mais 

diversos contextos, partindo do pressuposto de que determinada coisa ou situação 

quer dizer ou significar para alguém. Assim, o significado é uma representação do 

pensamento apresentado por meio de palavras, e o significado das palavras são as 

palavras vistas na sua subjetividade, sendo esta uma maneira de representar a 

realidade que o ser humano vivencia na sua consciência. Quanto ao sentido, este se 

estabelece de forma mais dinâmica, abarcando de forma mais ampla a palavra 

dentro do seu contexto, na medida em que o significado muda em contextos 

diferentes e, assim, diante de um novo contexto o sentido também mudará 

(VYGOTSKY, 2000). 

Partindo dessa perspectiva, o significado e o sentido são pareados nas 

representações cognitivas, tendo em vista que é de ordem subjetiva e interpretativa 

de cada pessoa. Nessas condições, a dor e o sofrimento são encarados de forma 

individual e subjetiva por cada um, na medida em que as pessoas situam-se 

diferentemente frente aos desafios que a enfermidade impõe, mesmo que estejam 

acometidos da mesma patologia e no mesmo nível de intensidade, mas a forma 

como isso é significado para cada uma, parte da sua subjetividade.  

Rabelo, Alves e Souza (1999) elucidam a experiência da enfermidade como a 

forma em que as pessoas percebem a doença e se colocam frente à mesma, 

atribuindo-lhe significados e desenvolvendo estratégias diárias para lidar com a 

enfermidade, sendo que as respostas dadas aos problemas que a patologia 

desenvolve estão intimamente ligadas com as práticas, crenças e valores de cada 

indivíduo. Então, a partir do julgamento e da interpretação que é realizada da 

enfermidade, o processo de significação é construído individualmente, arraigado nas 

experiências e nos processos sociais que estão vinculados a cada um. 

Qualquer significado que a pessoa atribui para determinadas situações de sua 

vida também advém das relações sociais, a partir de como se interpreta a visão dos 

outros sobre si e da visão particular de cada um (SANTOS; ARAÚJO, 2003).  Então, 

a forma como as pessoas que estão envolvidas direta ou indiretamente com alguma 

patologia tem influência sobre a construção do significado da doença para si, com 

base em reflexos de como é percebido pela sociedade e de como essa pessoa se 

enxerga no seu meio social, reflete em comportamentos que possam promover ou 

prejudicar os cuidados em saúde. 
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Para a família, em algumas vezes, a pessoa com deficiência é vista como 

uma sobrecarga nos diversos aspectos, para qual necessita-se de uma atenção 

intensificada e cuidados diários, que, em várias situações, são exercidos com 

bastante dificuldade desde a ministração de medicações à condução até 

ambulatórios (AZEVEDO; DIMENSTEIN, 2008). Percebe-se a necessidade de uma 

integração da família na ajuda com os cuidados da criança, em que os pais e, 

principalmente, a mãe, por apresentar-se como papel social de ser a pessoa 

responsável pelos cuidados do seu lar e da sua família, é quem tem as maiores 

responsabilidades com os cuidados do filho, gerando uma sobrecarga e exaustão 

nas suas atividades rotineiras. 

O significado de ter um filho com deficiência, muitas vezes, é percebido como 

algo muito difícil, pelas dificuldades que o diagnóstico proporciona. As mães, que 

são as principais cuidadoras das crianças com deficiências, apresentam muitos 

medos e incertezas diante do diagnóstico, pois as mudanças na sua rotina provocam 

dúvidas do seu próprio futuro, já que uma criança com necessidades especiais 

demanda um cuidado especial em tempo integral, e a mãe nem sempre dispõe 

desse tempo, na maioria das vezes, deixando sua vida profissional, para cuidar da 

saúde e do bem estar do seu filho com deficiência (GONDIM, 2009). 

A partir dessa concepção, pode-se perceber como uma forma de 

enfrentamento do adoecimento por meio dos cuidados em saúde, desde a do próprio 

adoecido à dos seus cuidadores. Nessa perspectiva, Merhy (2004) ressalta que, no 

campo da saúde, o cuidado necessita ser visto como uma produção de cuidado, e 

que está muito além somente de procedimentos técnicos, mas que engloba atos e 

ações destinadas de uma pessoa para outra, que, a partir disso, realmente chegar-

se-á à saúde e à cura, que, de fato, é o principal objetivo dos cuidados. 

O cuidar do outro remete a uma necessidade de zelo, preocupação, interesse, 

que vem da intencionalidade do intrínseco, partindo do “eu” em direção ao “outro”, 

demandando uma responsabilidade de solidariedade com a outra pessoa, diferindo-

se do cuidar de algo, que se destina apenas a exercer uma tarefa ou um trabalho 

(ALMEIDA; RIBEIRO JÚNIOR, 2010).  Assim, o cuidar configura-se no olhar para o 

outro por meio das suas necessidades e promover a proteção necessária, e que 

esse cuidado venha a ser humanizado, respeitoso e valioso para quem está sob os 

cuidados de alguém. 



28 
 

 

 

Nessa perspectiva, os cuidados de uma mãe com um filho são influenciados 

pelo meio sociocultural, econômico e relacional em que a mesma está vinculada, na 

medida em que, por meio desse cuidado, ambos aprendem e crescem mediante o 

processo de cuidado e zelo. A partir dessa visão, para que haja uma relação de 

cuidado propriamente dita, faz-se necessário uma intenção por parte da mãe em 

estar com a criança, não apenas fisicamente, mas com a mente e o espírito, pois, 

quando não há essa inter-relação entre essas esferas, o cuidado prestado passa a 

ser fragilizado, passando-se do cuidar de alguém para o cuidar de algo (TOMELERI; 

MARCON, 2009). 

Nessas condições, ao se fazer um paralelo entre o significado e o cuidado, 

percebe-se que, a partir do significado que se tem de algo, este influencia em como 

esse algo será cuidado. Portanto, a partir do significado que uma mãe constrói de se 

ter um filho com deficiências, isso refletirá na sua vida e pode comprometer ou 

promover ainda mais os cuidados destinados a essa criança que depende dos 

cuidados da mãe. 

Destarte, é de suma importância que as mães sejam entendidas dentro do 

seu processo de maternagem de uma criança que necessita de cuidados especiais, 

para que, a partir da sua significação e de como tem percebido esse processo de 

cuidado, não possa acarretar prejuízos psíquicos e emocionais que interfiram nos 

cuidados de saúde com seu filho. A criança comprometida pela Síndrome Congênita 

do ZIKV necessita de amparo, substancialmente do seu cuidador/mãe, tendo em 

vista que suas limitações são consideradamente significativas, gerando um certo 

nível de dependência do filho à mãe. 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

� Analisar o significado e repercussões da Síndrome Congênita do ZIKV sobre 

as práticas de cuidados maternos em saúde de mães de crianças acometidas pela 

síndrome no sertão da Paraíba. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Dentre as mães de crianças acometidas pela Síndrome Congênita do ZIKV: 

 

a) Analisar o significado de se ter um filho com a síndrome; 

 

b) Elucidar as práticas de cuidados exercidas pelas mães com seus filhos 

acometidos pela síndrome; 

 

c) Identificar o cuidado com estas crianças nos serviços de atenção à saúde. 
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4 MÉTODO 

 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

 

 

O estudo trata-se de uma pesquisa exploratória, com abordagem qualitativa, 

buscando compreender em profundidade os significados de um fenômeno num 

determinado grupo. A pesquisa qualitativa parte da visão de entender o mundo de 

uma forma diferente e, com isso, fazer ciência. Assim, ela preocupa-se com 

aspectos que não são quantificados, apresentando novas informações acerca da 

compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais (GODOY, 2005; 

GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 

Quanto à pesquisa exploratória, Oliveira (2011) apresenta que o seu principal 

objetivo é levantar dados informais para que se tenha melhor conhecimento sobre o 

objeto de pesquisa, buscando aproximar-se do fenômeno pesquisado e trazer com 

veracidade como tais fenômenos têm sido representados para determinados grupos 

sociais. Assim, é importante que haja uma flexibilidade no planejamento de 

desenvolvimento da pesquisa, visando a um olhar amplo de todo o contexto no qual 

o fenômeno pesquisado está inserido, promovendo um conhecimento mais profundo 

do impacto do objeto de estudo na vida das pessoas. 

Portanto, o tipo de pesquisa escolhido se deu pela sua adequação aos 

objetivos propostos pelo estudo, tendo em vista que a mesma consegue alcançar 

tais objetivos. É possível identificar quais os significados e suas repercussões nas 

práticas de cuidado para mães que têm crianças acometidas por microcefalia e 

como isso tem interferido no seu contexto de vida, oportunizando o conhecimento da 

dinâmica em que esse grupo está inserido 

 

 

4.2 LOCAL DE REALIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

 

A coleta de dados foi realizada após aprovação do Comitê de Ética da 

Universidade Católica de Santos, no período de outubro de 2017 a fevereiro de 
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2018, no sertão paraibano. A mesorregião agrupa 83 municípios, abrangendo 40% 

do território estadual, e tem como capital do sertão a cidade de Patos, 

caracterizando-se como o maior centro urbano de referência e que abrange toda a 

área sertaneja. Além disso, a região tem como principal fonte de renda a 

agropecuária, a indústria e o comércio (DIÁRIO DO SERTÃO, 2007). 

A Paraíba foi o segundo estado a apresentar o maior número de casos de 

crianças com Síndrome Congênita do ZIKV com associação à microcefalia, 

totalizando, de agosto de 2015 a fevereiro de 2017, 193 casos confirmados (SES-

PB, 2017). Assim, a Paraíba enfrentou o surto da síndrome e, atualmente, busca 

minimizar os danos que ela tem provocado no estado paraibano. 

 

 

4.3 PARTICIPANTES 

 

 

A amostra foi composta por mães que tiveram confirmados em seus bebês o 

diagnóstico de Síndrome Congênita do ZIKV com associação a microcefalia, 

apresentando compatibilidade com os critérios de inclusão e exclusão da pesquisa. 

A amostra dos sujeitos foi apoiada na técnica “bola de neve”, que contou com a 

indicação de novas participantes por meio da primeira mãe entrevistada. 

A técnica bola de neve (snowball) trata-se de uma amostragem não 

probabilística utilizada em pesquisas qualitativas, utilizando cadeias de referência, 

não sendo possível obter uma probabilidade dos participantes na pesquisa, mas que 

são de grande utilidade para acessar grupos de difícil acesso. Nessa perspectiva, os 

participantes iniciais que são submetidos à pesquisa são nomeados de “sementes”, 

e estes indicarão novas pessoas da sua rede de contato pessoal que possuam as 

características desejadas para a amostra, e esses novos participantes serão 

caracterizados como “os filhos das sementes”, até que se chegue ao ponto de 

saturação, a qual se dá por não haver mais nenhuma nova indicação, ou por não 

apresentar mais novas informações que possam contribuir para o desenvolvimento 

da pesquisa (BALDIN; MUNHOZ, 2011; VINUTO, 2014). 

De início, o contato com as participantes se deu pela busca de casos 

confirmados na Secretaria Municipal de Saúde na cidade de Patos, sendo esta 
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cidade referência para as cidades sertanejas paraibanas, e ao mesmo tempo, 

caracterizando-se como uma pré-seleção por conveniência, tendo em vista ser esta 

região o local de trabalho e de residência da pesquisadora. No entanto, dos contatos 

disponibilizados pela Secretaria de Saúde da cidade, somente uma mãe aceitou 

participar da pesquisa, outras alegaram não querer participar da pesquisa, outras 

mães afirmaram que a criança não possuía o diagnóstico Síndrome Congênita do 

ZIKV, e as demais ressaltaram que possuíam diagnósticos de outras síndromes 

congênitas do ZIKV, não estando associada a microcefalia, sendo 

consequentemente excluídas da amostra. 

Sendo assim, o CER de Patos configura-se como a semente da bola de neve, 

já que a partir da primeira contatação com a mãe que confirmou a aceitação do 

convite para participação do estudo por meio do CER, utilizou-se a técnica bola de 

neve, em que a mãe convidada indicou outras mães que conhecia da sua rede de 

contatos e que se enquadravam dentro dos critérios estabelecidos para a 

participação, sendo estas as filhas da semente. A partir disso, iniciou-se a busca 

pelas demais participantes do estudo, além da rede de contatos da pesquisadora 

que facilitou na busca por outras mães, a partir da indicação desta rede em cidades 

vizinhas. 

Fontanella, Ricas e Turato (2008) ressaltam que, em pesquisas qualitativas, 

não se possui um número de amostras que sejam significativas ou não para a 

pesquisa, à medida que se tem como objetivo a maneira como será feita essa 

representatividade dos elementos e a qualidade de informações que estes podem 

fornecer e não quantificar os números finais de seus elementos. Assim, foi-se 

delimitando o número de participantes suficientes à medida em que as informações 

coletadas foram saturadas.  

 

 

4.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

  

 

Adotaram-se como critérios de inclusão das entrevistadas na pesquisa: (1) 

residir no sertão da Paraíba; (2) ter filho com até três anos de idade, período que 

corresponde à idade máxima da criança nascida desde o surgimento dos primeiros 

casos de crianças com microcefalia associada ao ZIKV; (3) possuir diagnóstico da 
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Síndrome Congênita do ZIKV com associação à microcefalia. Utilizaram-se como 

critérios de exclusão para as mães: (1) não ser responsável pelos cuidados de 

saúde da criança; (2) apresentar alguma condição de saúde que comprometa o 

processo da coleta de informações; (3) estar hospitalizada no período da coleta de 

dados.  

 

 

4.5  INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS DA COLETA DE DADOS 

 

 

Inicialmente, o projeto foi enviado para o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Unisantos e aprovado com o parecer N° 060567/2017 (ANEXO - 1). Após 

aprovação, iniciou-se a coleta de dados. Buscou-se a Secretaria Municipal de Saúde 

de Patos para apresentar o projeto e, assim, solicitar acesso aos contatos das mães 

de crianças que tinham diagnóstico confirmado de Síndrome Congênita do ZIKV 

com associação à microcefalia, por meio de registros de dados telefônicos e 

endereço. Após coleta das informações, buscou-se também o Centro Especializado 

em Reabilitação de Patos (CER) e a diretora do serviço. Após apresentação do 

projeto para a mesma, esta informou quais eram as crianças que estavam sendo 

assistidas pelo serviço, disponibilizando os horários de atendimentos, mas ressaltou 

que algumas já não estavam frequentando o tratamento com assiduidade, o que 

dificultou o acesso às mães.  

As participantes foram contatadas pela pesquisadora pelo endereço, telefone 

e/ou serviço pelo qual eram assistidas, e foram convidadas a participar da pesquisa, 

agendando o melhor dia e horário que fosse conveniente para a participante. As 

mães que aceitaram participar da pesquisa assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido TCLE (APÊNDICE - A), informando o objetivo e todos os 

procedimentos que seriam realizados na pesquisa, a desistência, a qualquer 

momento, sem nenhum prejuízo para a participante, além de outras dúvidas que 

surgiram no momento. 

Utilizou-se como instrumento para a coleta dos dados a entrevista 

semiestruturada contendo duas partes (APÊNDICE - B), visando conhecer o 

significado e as repercussões que a microcefalia apresenta para os cuidados em 

saúde das mães para seus filhos. A primeira parte da entrevista focaliza os dados 
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sociodemográficos como: nome, idade, estado civil, número de filhos, número de 

pessoas com quem mora, nível de escolaridade, ocupação e renda familiar. 

A segunda parte da entrevista se refere a temas como: o processo de 

planejamento da gravidez e a reação em saber da gravidez; a realização do pré-

natal e como ocorreu; sentimentos desde o início da gravidez até o nascimento da 

criança; como se deu o momento em que soube do diagnóstico de microcefalia e 

como se sentiu; que reações teve em relação ao bebê; se houve alguma mudança 

de sentimentos em relação ao bebê antes e após o diagnóstico; que significados a 

mãe tem sobre ter um filho com microcefalia; que sentimentos tem atualmente frente 

ao diagnóstico; que mudanças ocorreram na sua vida após o nascimento da criança; 

que percepções a mãe tem sobre o novo estilo de vida; que cuidados diários a mãe 

oferece ao seu filho; quais mudanças houve na relação e rotina familiar; que 

orientações profissionais a mãe recebeu sobre a microcefalia no momento que 

recebeu o diagnóstico do bebê; quais as necessidades específicas da criança e em 

que redes de saúde recebe atendimento clínico; quais as especialidades que a 

criança recebe tratamento; que visão a mãe possui sobre os cuidados em saúde que 

os serviços prestam às crianças com microcefalia; qual a percepção da mãe sobre o 

cuidado que os serviços e profissionais prestam aos seus filhos. 

Antes de ser realizada a entrevista com as mães de crianças com Síndrome 

Congênita do ZIKV, utilizou-se como estratégia a realização de uma entrevista piloto 

com a mãe de uma criança que possui paralisia cerebral e severo comprometimento 

no desenvolvimento, que se aproximava dos critérios de inclusão, exclusão e 

objetivos da pesquisa. A entrevista piloto teve como objetivo auxiliar a pesquisadora 

a testar a aplicabilidade do instrumento, além de verificar a compreensão da mãe 

sobre o instrumento de pesquisa, o tempo de duração de entrevista e a eliminação 

de vieses que puderam ser observados e analisados ao ouvir a gravação de áudio. 

Como resultado final, o roteiro semiestruturado apresentou-se adequado para a 

coleta de dados, sendo realizados ajustes mínimos. 

A escolha em realizar a entrevista piloto com a mãe de uma criança com 

Paralisia Cerebral (PC) se deu por ser uma patologia que se assemelha à ZIKV com 

associação à microcefalia nos aspectos no desenvolvimento infantil. A PC é uma 

síndrome que ocorre durante o desenvolvimento fetal ou infantil do cérebro, 

causando disfunção motora e da postura, além de possíveis comprometimentos na 

área cognitiva (GONDIM, 2009; ALMEIDA et al., 2015). 
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Nessa perspectiva, assim como as mães de crianças com Síndrome 

Congênita do ZIKV, as mães de crianças com PC também apresentam consigo uma 

construção de significados que repercutem sobre as práticas de cuidados com seu 

filho, à medida que compartilham características semelhantes nas patologias de 

suas crianças. Assim, podem-se perceber semelhanças nos discursos produzidos 

pela amostra da pesquisa e pela entrevista piloto, sobre as necessidades 

específicas que os filhos possuem e os significados e repercussões que o 

diagnóstico tem apresentado na vida dessas mães. 

Das entrevistas realizadas, uma mãe foi entrevistada no CER da cidade de 

Patos, com autorização da coordenação do serviço, enquanto a criança estava 

sendo atendida pela terapeuta ocupacional. Foi cedida pela diretora uma sala para 

que a entrevista pudesse ocorrer sem interrupções ou desconforto físico. As outras 

mães foram entrevistadas em suas casas, por não terem sido contatadas por meio 

do CER, pois 3 delas não levavam as crianças para o tratamento no serviço havia 2 

meses. Outras duas mães foram contatadas por meio do CER de Catolé do Rocha, 

mas, pela dificuldade de transporte para as mães levarem suas crianças para o 

serviço, optou-se pela realização das entrevistas na residência das mesmas. E 2 

mães foram contatadas por meio da rede de contatos da pesquisadora em cidades 

vizinhas, facilitando assim o desenvolvimento da pesquisa com esse público. 

Das entrevistas que foram realizadas nas casas das participantes, duas delas 

foram realizadas com a presença parcial dos pais das crianças. Em uma das 

entrevistas foi observado que a mãe falou mais abertamente sobre como se sentia 

no contexto familiar depois que o esposo se ausentou de casa naquele momento. 

Enquanto na outra entrevista, o pai da criança permaneceu por mais tempo durante 

a entrevista, mas não houve percepção por parte da pesquisadora sobre mudanças 

de comportamentos da mãe por se sentir mais confortável após a ausência do 

esposo. E nas demais, além da pesquisadora e da participante, estavam presentes, 

no mesmo ambiente, a criança com a síndrome e os outros filhos das participantes. 

Assim, pode-se observar a dinâmica da família e as condições de vida em que 

vivem, fatos que não puderam ser observados com a mãe que realizou a entrevista 

no serviço em que a criança estava em atendimento. A duração das entrevistas teve 

média de tempo de 32,8 minutos, com duração mínima de 31 minutos e máxima de 

37 minutos, sendo todos registrados em arquivos de áudio. 

 



36 
 

 

 

4.6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Após a realização da coleta de dados, as entrevistas foram transcritas na 

íntegra com as falas categorizadas para uma pré-análise do material. Após 

transcrição, a entrevista passou pela conferência de fidedignidade, que se dá pela 

escuta do áudio e leitura da transcrição simultaneamente, com o objetivo de corrigir 

erros e evitar que haja a indução de respostas por parte do pesquisador, buscando 

reavaliar o andamento da investigação (DUARTE, 2004). 

As entrevistas foram transcritas, categorizadas e analisadas com base na 

Análise de Conteúdo sistematizada por Bardin (2011), que integra um conjunto de 

técnicas metodológicas com fins de analisar conteúdos de comunicação, por meio 

de procedimentos temáticos e objetivos que descrevem os conteúdos presentes nas 

falas, para que se possam obter indicadores que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção das falas. Ressaltam-

se, ainda, as três etapas técnicas com que a análise de conteúdo é sistematizada e 

organizada na perspectiva da autora, sendo elas: 1) a pré-análise, 2) a exploração 

do material e 3) o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. 

Assim, o percurso da análise-interpretativa dos dados se deu pela 

organização a partir da leitura flutuante das transcrições. Posteriormente, 

selecionaram-se os materiais que foram submetidos à análise e originaram-se os 

indicadores que sustentaram a análise final, assim como é indicado na pré-análise. 

Em seguida, foi realizada a exploração do material em que se fez recorte das falas 

em unidades de análise, com o objetivo de separar as informações por categorias. 

Ao final, realizou-se o tratamento e a interpretação dos dados obtidos buscando 

propor inferências e interpretações. 

 

 

4.7 ASPECTOS ÉTICOS 

 

 

A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Católica de Santos, obtendo aprovação manifesto no parecer N° 

2.147.110. A realização deste estudo considerou rigorosamente as normas de ética 
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em pesquisa envolvendo seres humanos, segundo a resolução N° 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde, que rege sobre a ética da pesquisa envolvendo seres 

humanos direta ou indiretamente. Esta Resolução incorpora sob a ótica do indivíduo 

e das coletividades os quatro referenciais básicos da bioética: autonomia, não 

maleficência, beneficência e justiça, entre outros, e visa assegurar os direitos e 

deveres que dizem respeito à comunidade científica e aos sujeitos da pesquisa.  

Todas as participantes envolvidas na pesquisa assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), que antecedeu o início dos 

procedimentos da coleta de dados, sendo apresentadas e esclarecidas todas as 

informações contidas e impressas em duas vias, uma para o voluntário e outra para 

o pesquisador. Para assegurar a garantia da privacidade e integridade das 

participantes, não se utilizaram nomes ou dados que possam identificá-las, 

substituindo-os por dados fictícios. 

Durante as entrevistas, as mulheres não demonstraram indicadores de 

sofrimento físico ou emocional pela participação no estudo, demonstrando conforto e 

motivação na entrevista. Em momento algum, foram percebidos pela pesquisadora 

aspectos que demonstrassem insatisfação da mãe em estar participando da 

pesquisa, à medida que as participantes enfatizavam a percepção sobre a 

importância do estudo para o público em investigação. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Os resultados e discussões apresentados neste capítulo iniciaram-se pela 

caracterização das participantes da pesquisa, elucidando trechos das entrevistas, 

com o objetivo de evidenciar como mães de crianças com Síndrome Congênita do 

ZIKV com associação a microcefalia têm construído o significado do diagnóstico e 

que repercussão esta tem trazido diante dos cuidados de saúde que a mesma 

destina aos seus filhos. O Quadro 1 indica a caracterização das participantes, que 

estão denominadas por nomes fictícios, e o Quadro 2 apresenta as categorias e 

subcategorias que emergiram durante as falas das participantes. 

Durante o processo de busca de informações que identificassem as mães das 

crianças, grandes dificuldades foram encontradas. De início, buscou-se a Secretaria 

Municipal de Saúde da cidade de Patos, já que a mesma dá suporte às cidades 

circunvizinhas do sertão paraibano, e, ao localizar as mães notificadas pela 

secretaria, algumas delas relataram que a criança não possuía o diagnóstico da 

Síndrome Congênita do ZIKV com associação a microcefalia, mas sim de outras 

associações com a Síndrome Congênita do ZIKV.  

Ao contatar as primeiras mães, utilizou-se a técnica bola de neve para 

contatar outras que possuíam as características de acordo com os critérios 

estabelecidos para a população. No entanto, houve recusa de três mães para 

participarem no estudo, com a justificativa de indisponibilidade de tempo e/ou não se 

sentirem à vontade para falar sobre a temática. 

Por ser um fato novo, a Síndrome Congênita do ZIKV, esse público tem 

participado de várias pesquisas ao longo do período de investigação das causas e 

efeitos da infecção, apresentando consequente desgaste pelo número de pesquisas 

de que já haviam participado, e, assim, algumas apresentaram resistência em 

participar do estudo. Entretanto, as mães participantes do estudo contribuíram de 

forma significativa com os dados informados para análises. 

Foram realizados vários agendamentos com as mães via telefone para a 

realização das entrevistas, tanto por questões pessoais das mães em não poderem 

realizar naquele dia agendado, como por situações em que a mãe necessitou levar a 

criança a cuidados médicos com urgência, o que dificultou a coleta de dados dentro 

do tempo estimado pela pesquisadora. Contudo, foi possível a realização das 
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entrevistas com as mães que confirmaram a aceitação na pesquisa, sem prejuízos 

na coleta dos dados. 

 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DAS PARTICIPANTES 

 

 

Participaram da pesquisa 8 mães com idades de 21 a 42 anos, todas 

residentes em cidades localizadas no sertão paraibano. Das participantes, 6 delas 

consideram-se de religião católica e 2 relataram não terem religião1, sendo 

importante saber as crenças das participantes para entender e elucidar melhor de 

que forma as mesmas têm enfrentado o diagnóstico dos filhos e como isso pode ter 

influenciado nos processos de cuidado com a criança. 

Entre as mulheres participantes do estudo, 3 afirmaram serem casadas e 5 

solteiras, o que configura um desafio ainda maior para as mães solteiras lidarem 

com o adoecimento do filho sozinhas. Ao longo dos anos, a família uniparental tem 

ganhado uma significativa proporção no mundo, na qual, na maioria dos casos, as 

mulheres têm assumido a postura de progenitora responsável. Das participantes 

solteiras, 2 mantinham um relacionamento estável com seus parceiros, mas, que foi 

rompido pelos companheiros após a notícia da gestação ou após o nascimento da 

criança.  

No estado da Paraíba, o abandono das mulheres por seus parceiros após a 

gestação de criança com a Síndrome Congênita pela infecção do ZIKV associada à 

microcefalia tem sido algo corriqueiro, e que, em outros casos, os maridos 

continuam com suas parceiras, mas se fazem ausente na vida das mesmas e nos 

tratamentos realizados com à criança. Cerca de 10% das mulheres que são 

assistidas, juntamente com suas crianças, pelo Hospital Municipal Pedro I em 

Campina Grande - PB, de fato recebem o apoio dos maridos (CARNEIRO, 2016).  

Com isso, a maioria das mães que são abandonadas por seus companheiros 

apresentam mais problemas com relação a uma baixa renda, apresentando uma 

necessidade maior de redes de apoio que possam oferecer suporte e tendem a 

                                                                 
1 A religião e crenças espirituais serão retomadas na seção 5.2.1. 
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passar por um número maior de situações negativas na vida, influenciando no bem-

estar da mãe e interferindo na relação mãe-filho (MARIN; PICCININI, 2009). 
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Quadro 1 – Perfil das mães quanto aos dados sociodemográficos 

 

Participante  

 

Idade 

 

Religião 

 

Escolaridade  

 

Estado 

Civil 

 

Ocupação 

antes do 

ZIKV 

 

Ocupação 

depois do 

ZIKV 

 

Número de 

Filhos 

Número de Pessoas 

com quem reside 

 

Recebe 

Benefício 

Social 

 

Renda 

Familiar 

Júlia 23 Católica 
Ens. Médio 

Inc. 
Casada Estudante 

Do Lar 
01 02 Sim 

1 Sal. 

Mín. 

Márcia 34 Católica 
Ens. Fund. 

Inc. 
Solteira Faxineira 

Do Lar 
03 05 Sim 

1 Sal. 

Mín. 

Flávia 35 
Sem 

religião 

Ens. Fund. 

Inc. 
Solteira Cozinheira 

Do Lar 
03 03 Sim 

1 Sal. 

Mín. 

Laura 21 
Sem 

religião 

Ens. Fund. 

Inc. 
Solteira 

Profissional 
do Sexo 

Do Lar 
02 02 Sim 

1 Sal. 

Mín. 

Karla 42 Católica 
Ens. Fund. 

Inc. 
Casada 

Vendedora 
de 

Cosméticos 

 

Do Lar 04 05 Sim 
1 e ½  

Sal. Mín. 

Lorena 29 Católica Ens. Médio Solteira Vendedora 
Do Lar 

03 06 Sim 
2 Sal. 

Mín. 

Ayla 38 Católica 
Ens. Fund. 

Inc. 
Casada Faxineira 

Do Lar 
02 03 Sim 

1 Sal. 

Mín. 

Kamila 30 Católica 
Ens. Fund. 

Inc. 
Solteira 

Auxiliar de 
Serviços 
Gerais 

 

Do Lar 03 03 Sim 
1 Sal. 

Mín. 
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 Quanto à escolaridade, o Ensino Fundamental incompleto destacou-se, tendo 

só duas mães que chegaram a cursar o Ensino Médio, e somente uma concluiu. 

Percebe-se que há um baixo nível de instrução nestas mães e que isso favorece 

também o baixo nível de renda. Identificou-se entre as participantes, que somente 

uma delas tem renda familiar mensal máxima de 2 salários mínimos, 1 participante 

com 1 e 1/2 salário mínimo, as demais se configurando dentro de 1 salário mínimo, 

salientando-se que todas afirmaram receber benefício social para a criança. O 

estudo assemelha-se a outras pesquisas que apresentam dados semelhantes 

quanto a rendas significativamente baixas das mulheres, indagando como fator 

prevalente serem nordestinas e pobres, as mulheres que tiveram crianças com a 

Síndrome Congênita do ZIKV associada à microcefalia (DINIZ, 2016; CABRAL et al., 

2017). 

 É importante ressaltar que, há estudos que discutem sobre outro fator que 

pode estar relacionado com o surgimento dos casos de microcefalia nesse período, 

o uso do larvicida Pyriproxyfen no controle do mosquito Aedes aegypti, sendo este 

um análogo do hormônio juvenil que tem como mecanismo de ação a inibição das 

características adultas do inseto, e durante o desenvolvimento causa microcefalia 

(ABRASCO, 2016). Embora o Ministério da Saúde reconheça a associação entre a 

microcefalia e o ZIKV (BRASIL, 2016), estudiosos realizam estudos que apresentam 

dúvidas sobre esta associação com o ZIKV, apresentando indícios de uma forte 

associação com o larvicida Pyriproxyfen (BAR-YAM, 2016; EVANS, 2016). 

 A partir dessa perspectiva, segundo relatos de profissionais que têm 

acompanhado estas crianças na Paraíba, algumas delas, mediante exames 

laboratoriais, não foram infectadas pelo ZIKV e, no entanto, tem apresentado 

sintomatologia de extrema semelhança aos casos de crianças com a infecção. 

Partindo desse pressuposto, ainda há dúvidas sobre a real causa do surto de 

crianças com microcefalia no Brasil, com ênfase, no nordeste do país. 

Sendo assim, para que a criança possa dispor de recursos para o tratamento, 

as mesmas recebem o Benefício da Prestação Continuada (BPC), proveniente da 

Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), tratando-se de um benefício social que 

garante à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais o recebimento de 

um salário mínimo mensal, sendo necessária a comprovação de que esta não 

possui meios de prover a própria manutenção, nem de tê-la provida por sua família 

(MASSON, 2011). A criança com Síndrome Congênita do ZIKV apresenta várias 
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limitações, o que a impede de ser uma criança autônoma, com prejuízos nas suas 

habilidades físicas e cognitivas, tendo em vista que a mesma necessita de um 

tratamento intensivo e continuado e que, nesse caso, esse benefício facilita o 

custeio do tratamento. 

Nesse caso, as participantes estão inseridas numa camada social de extrema 

pobreza, não dispondo de outra renda, e o benefício passa a ser o sustento da 

família e, muitas vezes, é insuficiente para manter as condições mínimas no 

tratamento da criança. Isso, tem desfavorecido, ainda mais, no aspecto 

socioeconômico da família, pois as mães que tinham um trabalho remunerado antes 

do nascimento da criança, já não contam mais com essa renda, pela necessidade de 

deixarem o trabalho para cuidarem da criança, acrescentando nesse contexto, as 

despesas financeiras com à saúde da criança doente, minimizando, 

consideravelmente, as condições econômicas da família. 

Assim, a renda que uma pessoa possui está intimamente relacionada com o 

seu grau de instrução, tendo em vista que o indivíduo com um baixo nível de 

escolaridade comprometerá seu futuro profissional, não sendo absorvido pelo 

mercado de trabalho e contribuindo para o aumento da pobreza (FERRO; LOPES; 

PONTILLI, 2013). Nota-se, na configuração dos perfis escolares e na renda que as 

participantes possuem, uma aproximação com a colocação de Ferro et al. (2013), 

tendo em vista que a maioria abandonou a escola ainda no Ensino Fundamental e, 

segundo relato das mães, antes de deixarem de trabalhar para cuidar da criança 

com deficiência, todas trabalhavam informalmente, sem vínculos trabalhistas e com 

atividades manuais, que exigiam força e desgaste físico, exceto uma participante 

que estudava quando engravidou, mas que não continuou os estudos após o 

nascimento da criança. 

Em termos de ocupação, todas as mães exercem somente as atividades do 

lar. Apenas uma relatou que, além das atividades do lar, revende produtos de 

beleza, mas de forma limitada, pois o tempo que tem para a atividade é quando o 

filho está dormindo, período no qual ela divulga via WhatsApp os produtos para suas 

clientes. As demais relataram terem deixado o emprego pelo fato de a criança 

necessitar de cuidados contínuos e não haver a possibilidade de conciliar o trabalho 

com os cuidados ao filho.  

Estudos realizados por Pontes (2008) com mães de crianças com doenças 

crônicas e, Daltro (2015) com cuidadores de crianças e adolescentes com 
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transtornos mentais, apresentam dados semelhantes ao desta pesquisa, em que 

mães que tiveram filhos doentes deixaram sua vida profissional em prol de cuidarem 

dos seus filhos, havendo um aumento significativo no número de mães que 

passaram a destinar suas vidas para cuidar do filho, deixando de lado os desejos e 

realizações profissionais. Assim, esta pesquisa aponta para os dados apresentados 

pelo autor, em que todas as participantes tiveram que deixar suas ocupações que 

tinham antes da criança, para assumir o papel de cuidadoras principais dos cuidados 

com os filhos. 

Quanto ao número de filhos, 1 participante afirmou ter 1 filho, as demais 

relataram terem de 2 a 4 filhos e, somente 1 delas tem criança infectada pela 

Síndrome Congênita do ZIKV, que é o filho mais velho. O fato de uma criança ter 

uma doença crônica, e sendo ela a Síndrome Congênita do ZIKV, que acarreta uma 

série de prejuízos à criança, gerando grandes dificuldades para a mãe, isso se 

potencializa quando esta mãe tem outros filhos pequenos, que também dependem 

de cuidados e atenção. Uma das mães relatou que, além do filho mais velho, de três 

anos, que teve diagnóstico da síndrome confirmado, o seu filho mais novo, de 9 

meses de idade, também tem hipótese diagnóstica, mas que ainda não houve 

confirmação por parte dos médicos que o acompanham. 

Em relação ao número de pessoas com quem a mãe mora, 3 mães relataram 

morarem com o esposo e os filhos. As demais mães afirmaram morarem só com 

seus filhos; com seus filhos e pais da participante; e outra mãe disse morar com 

seus filhos, pais da participante e irmão. As participantes relataram que a principal 

fonte de renda da família parte do benefício social que recebem da criança, sendo 

este para suprir todas as necessidades da família. Elucidaram passarem por muitas 

dificuldades para administrar esse dinheiro para as necessidades básicas da família 

e suprir as necessidades do tratamento da criança. 

O fato das 7 mães terem outros filhos, diferente da realidade de uma única 

mãe, que relatou ter somente um filho, a dificuldade em administrar as 

responsabilidades maternas com os outros filhos, têm sido algo perceptível nos 

relatos das participantes, pois, muitas vezes, não têm redes de apoio que possam 

lhe auxiliar nos cuidados com as demais crianças. Assim, esse é um fator que gera 

desconforto e sobrecarga ainda maior nas tarefas que necessitam executar, bem 

como anseios, por não conseguir dar suporte a todos os filhos como gostariam, já 

que, a criança com necessidades especiais necessita de mais cuidados, atribuindo, 
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inclusive, atividades domésticas às outras crianças, como uma forma de apoio nas 

atividades de casa. 

 

 

5.2 CATEGORIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS 

 

 

A partir da análise dos relatos das participantes, emergiram 3 categorias, 

sendo elas: 1) Diagnóstico de Síndrome Congênita do ZIKV e significados maternos; 

2) Repercussão da Síndrome Congênita do ZIKV: experiências maternas; 3) Os 

cuidados recebidos pela criança dos profissionais de saúde: percepções maternas. 

As subcategorias que surgiram destas categorias estão dispostas no Quadro 2, 

assim como é estabelecida na análise de conteúdo sistematizada por Bardin (2011). 

Nessa perspectiva, cada categoria apresenta trechos de relatos das mães como 

protótipo para que se possa compreender melhor esse universo.



46 
 

 

 

Quadro 2 – Categorias e subcategorias das análises 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

 

 

1) Diagnóstico de Síndrome Congênita do ZIKV e 

significados maternos 

- Expectativa em relação à gravidez (planejamento); 

- Momento do diagnóstico e significados maternos; 

- Sentimentos em relação ao bebê após o diagnóstico; 

- Significados atribuídos em ter uma criança com Síndrome 

Congênita do ZIKV e influências religiosas. 

 

 

 

2)  Repercussão da Síndrome Congênita do ZIKV: 

experiências maternas 

- Sentimentos atuais no convívio com a criança e mudanças 

ocorridas na vida da mãe; 

- Percepção materna sobre si mesma dentro do contexto; 

- Cuidados realizados pela mãe no dia a dia com a criança; 

- Mudanças na dinâmica familiar e o apoio recebido pela família. 

 

 

3) Os cuidados recebidos pela criança nos serviços de 

atenção à saúde: percepções maternas 

- Orientações dos profissionais de saúde sobre o diagnóstico e 

prognóstico da Síndrome Congênita do ZIKV; 

- Necessidades específicas da criança e os cuidados recebidos 

pelos serviços de saúde onde é atendida. 
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5.2.1 Categoria 1 – Diagnóstico de Síndrome Congênita do ZIKV e significados 

maternos 

 

 

 Antes de apresentar os significados maternos, segue um breve relato da 

descoberta da gravidez pelas participantes e do diagnóstico Síndrome Congênita do 

ZIKV, no Quadro 3. 

Esta categoria refere-se a vivências de mães que, durante a gestação, 

estiveram expostas à epidemia do ZIKV e foram infectadas pelo vírus, transmitindo a 

infecção para o feto, ocasionando a Síndrome Congênita do ZIKV. A partir disso, 

buscou-se identificar como foi para essas mães o conhecimento do diagnóstico e 

quais significados foram atribuídos a essa vivência. Com isso, foram originadas as 

seguintes subcategorias: expectativa em relação à gravidez (planejamento); 

momento do diagnóstico e significados maternos; sentimentos em relação ao bebê 

após o diagnóstico; significados atribuídos em ter uma criança com Síndrome 

Congênita do ZIKV e influências religiosas. 

Nesta categoria, a partir da análise realizada nas subcategorias a seguir, o 

diagnóstico trouxe consigo inúmeros significados para as participantes, desde a 

criança que era desejada pelos pais, ou pela mãe, àquela que foi rejeitada durante 

toda a gestação e, à que foi aceita pela mãe somente a partir dos vínculos que 

foram construídos ao longo do tempo, por meio dos cuidados exercidos pela mãe 

com a criança. O Diagnóstico, quer queira quer não, está arraigado por sentimentos 

e percepções negativas por parte das mães, mesmo aquelas que afirmaram não ter 

se impactado com o mesmo. Esses significados construídos inicialmente, foram 

adquirindo novas formas ao longo do tempo, por meio das estratégias de coping por 

parte das mães, adquirindo novos significado, buscando enfrentar do diagnóstico 

com menos carga emocional negativa. A partir das subcategorias seguintes, pode-se 

analisar a categoria detalhadamente. 

Quanto à subcategoria “expectativa em relação à gravidez (planejamento)”, 

apresenta o discurso das mães sobre os sentimentos com a descoberta da gravidez, 

sendo planejada ou não, além dos seus sentimentos e expectativas em relação à 

gestação. Das 8 mães entrevistadas, 3 afirmaram que a gravidez foi desejada e que 

se sentiram muito felizes quando descobriram a gestação. Já 5 mães relataram que 
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a gravidez não foi planejada e que se preocuparam ao descobrir, pois não faziam 

planos de terem filhos naquele momento. 

Em estudo realizado por Prietsch et al. (2011), os autores ressaltam que a 

gravidez não planejada trata-se de uma gestação que não foi programada pelo casal 

ou pela mulher, a qual é considerada indesejada por não corresponder às 

expectativas e ao desejo do casal, ou inoportuna, por ocorrer em um momento 

desfavorável à vida dos mesmos, gerando angústias e estresse. Assim, a partir do 

momento em que um ser é gerado sem satisfazer os desejos e a espera dos pais, a 

angústia permeia esse período, podendo haver um impacto significativo nos 

cuidados realizados pela mãe com a criança, desde o pré-natal até o pós-

nascimento, momentos em que a mãe precisa dar uma atenção maior ao seu filho. 

No entanto, quando esse significado é reestruturado e passa a abranger um olhar 

positivo sobre a criança, os cuidados podem ser realizados com mais atenção. 

 Assim, vários fatores podem influenciar o vínculo mãe-bebê, originados do 

nível de estresse que a mãe vivencie. E, a partir do momento em que a mãe 

apresenta um nível de estresse significativamente elevado, ela passa a concentrar-

se somente no momento que está vivendo junto com os seus anseios, não 

conseguindo ficar atenta às necessidades do bebê, nem dispondo de cuidados para 

ele, prejudicando a relação mãe-bebê ainda na barriga até após o seu nascimento 

(FIGUEIREDO; COSTA, 2009). Contudo, com as mães participantes, essa relação 

modificou-se após o nascimento da criança, na qual foram desenvolvidos laços de 

afetividade e os cuidados da mãe com o bebê.  

Quanto ao planejamento e à desejabilidade da gravidez por parte da mãe, 

pode-se perceber, nas falas das participantes, o quanto a gravidez foi bem-vinda por 

algumas e, por outras, a notícia foi permeada por momentos de desgaste emocional. 

Constata-se nas seguintes falas: 

 

“Assim, planejada foi, a gente colocou na cabeça que queria ser pais, 
mas a gente ainda não era casado, a gente era noivo já estava pra 
casar, aí aconteceu [...] eu me senti muito feliz, porque sempre foi 
meu sonho, tive sentimento de medo sim, porque eu não era casada, 
morava com meus pais e eu não tinha como falar pra eles isso, que 
até eu não falei, me casei, aí que eles ficaram sabendo, fiz o pré-
natal tudo direitinho, aqui mesmo na unidade de saúde, minha 
gestação foi tranquila, não tive problema algum, fazia tudo normal.” 
[Júlia] 
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“Foi planejada, eu me sentia alegre eu queria né, fazia dois anos que 
eu tentava e não conseguia pegar [...] eu queria a gravidez né, mas... 
eu me sentia normal, mas ao mesmo tempo eu sentia que eu iria ter 
uma criança especial, juro que eu sentia, eu não sei de que forma 
mas eu já sentia, era de mim mesmo, eu não sei se era a minha 
vontade, eu sempre falava que tinha vontade de ter.” [Márcia] 
 
“Eu me senti feliz, era o meu primeiro filho e era muito desejado entre 
a gente, eu me senti muito feliz [...].” [Ayla] 
 
“Não foi uma gravidez planejada, assim eu tomei os remédios, aí 
engravidei né, fiquei sabendo que estava grávida com dois meses, 
fiquei feliz com a notícia, fazer o que né?! Eu queria demais, mesmo 
sem ser planejada mas foi desejada”. [Karla] 

 
“Não foi planejada e eu não queria outro filho. Logo no início eu fiquei 
meia assim né?!, Porque eu já tinha outro menino aí o pai não 
assumiu, foi complicado, eu tive que lidar com tudo isso sozinha, 
porque eu era casada e me separei, aí arranjei um namoro e 
engravidei, e depois ele não quis nem saber de mim. Foi muito 
difícil!” [Lorena] 
 
“Foi horrível, eu descobri, tava com três meses já, eu ia fazer 
endoscopia porque achava que era gastrite e tava menstruando 
normal, aí ela [enfermeira] pediu um exame de sangue no postinho, 
aí nisso, deu que eu tava grávida, aí pronto, desabou o mundo 
porque eu tinha dois pequeno já, e tive que trabalhar até os oito 
meses. [...] eu só vim fazer o pré-natal com seis meses, eu não tava 
aceitando a gravidez, eu não aceitava que tava grávida, só vivia 
chorando, quase com depressão, e nem marido eu tenho né?! [...] Eu 
só tinha vontade de morrer, porque ficava imaginando quem é que ia 
ficar com esse monte de menino, já tinha dois, foi difícil viu?!” [Flávia] 
 
“Quando eu descobri, eu resolvi que ia dar, porque eu já tinha uma 
filha que vivia com minha mãe, e eu vivia numa casa de mulheres da 
vida, tu sabe né? Mas na hora eu fiquei com muita raiva, eu num 
aceitava a gravidez.” [Laura] 
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Quando 3 – Breve resumo da história das participantes 

Júlia 

Júlia é casada e tem um filho. Engravidou quando era noiva, aos 21 anos, casou e tudo ocorreu bem durante a 

gestação. O bebê já fazia parte dos planos do casal antes mesmo da descoberta da gestação. O diagnóstico de 

Síndrome Congênita do ZIKV se deu após 2 meses do nascimento da criança. Inicialmente, os pais sofreram muito 

com a notícia, principalmente por ser o primeiro filho. 

Márcia 

Márcia atualmente é solteira, mas foi casada por volta de 8 anos. Já tinha dois filhos com o seu antigo companheiro e 

planejavam o terceiro. Por dois anos, várias tentativas foram feitas até conseguir engravidar. Soube do diagnóstico de 

Síndrome Congênita do ZIKV da criança logo após o seu nascimento. Depois da chegada da terceira criança na 

família, houve a separação do casal, que já tinha ocorrido outras vezes, e que até o momento ainda se encontram 

separados.  

Flávia 

Flávia tem 3 filhos, é solteira e tem relacionamento instável com o pai das duas crianças mais novas. Desesperou-se e 

rejeitou a criança ao saber da gestação e foi demitida do restaurante em que trabalhava. Teve depressão durante toda 

a gravidez e só iniciou o pré-natal por volta do sétimo mês, percebendo a laqueadura das trompas como ganho 

secundário. O diagnóstico de Síndrome Congênita do ZIKV só foi obtido quando a criança tinha 4 meses de idade. 

Atualmente, tem um relacionamento conflituoso com o pai das crianças e não recebe apoio do mesmo. 

Laura 

Laura tem 2 filhas, é solteira e morava numa casa de prostituição até meados da segunda gestação. A primeira filha 

mora com a mãe de Laura desde o nascimento. A segunda criança foi fruto de um relacionamento instável quando 

ainda se prostituía. Resolveu doar a criança e já tinha um casal que adotaria a criança. Após o nascimento da criança 

e o diagnóstico de Síndrome Congênita do ZIKV, o casal desistiu da adoção, e Laura resolveu ficar com a criança, 

pois teria um ganho secundário, o benefício que receberia da filha. Atualmente, mora em uma casa de aluguel com a 

filha e tem companheiros instáveis. 
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Karla 

Karla é casada há 21 anos e tem 4 filhos. Nunca trabalhou com vínculos trabalhistas e não planejava outra criança, 

realizou o pré-natal regularmente e nunca apresentou nenhum indício da síndrome durante a gestação. Soube do 

diagnóstico de Síndrome Congênita do ZIKV assim que a criança nasceu, sendo informada pelos médicos. Recebe 

apoio dos outros filhos e do esposo. 

Lorena 

Lorena tem 3 filhos, é solteira e não trabalha. Foi casada por alguns anos e teve dois filhos. Após a separação, iniciou 

um relacionamento com outro rapaz e engravidou, sendo rejeitada por ele quando soube da gravidez. Foi julgada pela 

família e só passou a receber apoio desta, quando souberam que o bebê é do sexo feminino. Soube do diagnóstico 

alguns meses após o nascimento. Atualmente, mora com suas crianças na casa dos pais, onde residem, também, 

alguns irmãos de Lorena. 

Ayla 

Ayla é casada e tem dois filhos. O primeiro filho possui diagnóstico de Síndrome Congênita do ZIKV, e o segundo filho 

também tem hipótese diagnóstica da síndrome.  A primeira criança teve o diagnóstico já na segunda ultrassom que a 

mãe realizou. Após o nascimento, a criança precisou fazer uma cirurgia na coluna e outra na cabeça. Recebe apoio do 

esposo nas tarefas domésticas e cuidados com as crianças, o que o impede de ter um vínculo empregatício. 

Kamila 

Kamila é solteira, mãe de três crianças e mora com os filhos. Nunca teve um relacionamento duradouro, e as três 

crianças são frutos de relacionamentos diferentes. Deixou de trabalhar ainda gestante. A criança foi rejeitada desde a 

gravidez até após o nascimento. Foi diagnosticada após o nascimento, o que aumentou a rejeição da mãe pela 

criança, que tinha crenças estigmatizantes em relação ao diagnóstico. Depois de certo tempo ao cuidar da criança, 

passou a desenvolver um vínculo e aceitar a criança. Recebe ajuda dos vizinhos nos cuidados com as crianças.  
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Comparando os dados com o estudo realizado por Milanez (2016), percebe-

se que o desejo por uma gravidez não parte isoladamente dos sentimentos da mãe, 

mas pelas relações afeto-sexuais e familiares que a permeiam. Pode-se constatar, 

nas falas das mães, que aquelas que possuem um companheiro, ou possuíam na 

época, como era o caso de Márcia, a qual o esposo deixou após o nascimento do 

filho, a notícia da gravidez foi de grande alegria, pois havia um planejamento, e tanto 

a mãe quanto o pai da criança, durante dois anos, desejavam uma nova gravidez. 

Quanto as mães que não tinham um relacionamento conjugal e que engravidaram 

sem nenhum planejamento, a gravidez foi vista de forma conflituosa, sendo estas, 

algumas vezes, rejeitadas, como o caso de Flávia e Laura, que não conseguiram 

aceitar a criança durante a gestação. 

A gravidez não desejada apresenta influências diretas na saúde da mulher, 

bem como na sua estrutura familiar, desencadeando sentimentos de negação e 

fatores que interferem nos planos que haviam para o futuro (RODRIGUES; LOPES, 

2016). Nessa perspectiva, muitas mulheres sentem-se angustiadas por não saberem 

qual o rumo sua vida dará após o nascimento da criança, proporcionando vários 

sentimentos de frustrações e desamparo.  

 

“O mundo desabou sobre mim, eu já tinha dois filhos, estava 
trabalhando, tinha acabado de conseguir um emprego que era o que 
eu mais queria, trabalhava de cozinheira num restaurante, quando eu 
recebi essa notícia. Meu Deus, como eu sofri! Me desesperei, ainda 
pensei em tirar o menino, mas fiquei com medo de um castigo, mas 
eu tinha abuso até de olhar pra barriga crescendo, como se aquela 
criança fosse a desgraça da minha vida. Hoje eu me arrependo e 
peço perdão a Deus pelas minhas loucuras, mas eu me vi doida, sem 
ninguém pra me socorrer [...]”. [Kamila] 

 

Em relação à subcategoria, “momento do diagnóstico e significados 

maternos”, refere-se ao momento em que a mulher recebeu o informe do diagnóstico 

do filho, se antes ou após o nascimento. Ressalta-se ainda como se deu o 

recebimento do diagnóstico por parte das mães e que significados foram construídos 

sobre ter uma criança com deficiências. A partir das verbalizações das mães, é 

possível entender que sentimentos estiveram presentes durante a chegada do 

diagnóstico. 

Sobre isso, Vendrusculo (2014) enfatiza que a mãe e, na melhor das 

hipóteses, o pai também se enquadram dentro desse processo, pois há uma 



53 
 

 

 

projeção da criança perfeita, e vários planos são traçados para o futuro da mesma, 

formulados para uma criança que apresenta boas habilidades físicas e cognitivas. 

Entretanto, ao se receber uma criança com deficiências, todos os sonhos são 

desconstruídos, sendo acompanhados de angústia e receio. Assim, pode-se 

perceber nos seguintes relatos:  

 

“Assim, eu esperava uma criança saudável, né?! Achava que quando 
ele nascesse eu ia ter aquele contato, de amamentar, a gente não 
esperava nada disso, ele já começou a ter complicação já no parto e 
foi direto pra UTI [...]. A gente só recebeu o diagnóstico quando ele 
tinha 2 meses, foi um sofrimento só, muito sofrimento, saber que ele 
era meu primeiro filho, a gente quer pegar no colo, quer amamentar e 
eu não tive esse contato com ele logo nos primeiros dias. Se eu 
peguei ele foi uma vez, eu sempre ia visitar de manhã, ele tava bem, 
a tarde, já não tava, era sempre uma surpresa a cada dia [...]”. [Júlia] 
 
“Eu soube do problema dele quando eu fiz a segunda ultrassom, na 
primeira não deu nada, mas na segunda já acusou. Fiquei muito 
preocupada porque não sabia o que era essa doença e na hora não 
me explicaram, foi muito complicado pra mim, até porque era o meu 
primeiro filho, aí a pessoa sempre espera uma criança saudável, né?! 
Aí de repente se depara com uma situação dessa, aí a pessoa fica 
preocupada[...]”. [Ayla] 
 
“Depois que ele nasceu, eu fui aceitando mais, era meu mesmo, 
tinha que dar de conta, né?! Aí eu fui notando que a cabecinha dele 
era diferente, aí levei ele pra pesar e o médico do postinho já foi 
dizendo: “Mãe, vá cuidar que ele tem microcefalia”. Aí eu disse ‘tem 
nada’, [eles já dão esse choquinho na pessoa, eles não querem 
saber não] a cabeça dele vai ajeitar, eu disse a ele. Aí perguntou se 
eu fazia uns exames no menino, e eu disse que fazia. Mas a pessoa 
fica abalada, fica chocada [...]”. [Flávia] 
 
“Quando ele nasceu, aí, com pouquinho tempo, o médico disse que 
ele tinha nascido com uma anormalidade na cabeça, pra mim 
também não foi espanto, porque cabeça pequena a gente tinha, aí 
quando fez o exame que deu atrofiamento, eu não vou dizer que eu 
não tive aquele choque, no momento eu tive, mas também pra mim 
não mudou em nada [...]”. [Márcia] 

 

A deficiência da criança apresenta uma grande complexidade e 

imprevisibilidade no contexto familiar, em que o impacto da notícia causa marcas 

profundas, gerando fantasias sobre a deficiência do filho e de como será vista pela 

sociedade, quando, na realidade, são imagens que estão ligadas ao próprio 

imaginário pessoal e na forma de pensar da pessoa (FALKENBACH; DREXSLER; 

WERLER, 2008). A participante Márcia, que intimamente já imaginava que teria uma 
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criança com necessidades especiais, quando soube do diagnóstico, impactou-se 

com a notícia, preocupando-se com o que a doença acarretaria no filho, mas não 

houve mudanças sobre os sentimentos pela criança. 

Nessa perspectiva, há possibilidades de que a mãe, ao receber o diagnóstico 

da deficiência do filho, possa desenvolver várias crenças disfuncionais, de acordo 

com suas percepções, generalizando o modo como será visto seu filho pela 

sociedade. Os pais, ao perceberem que a criança não terá uma vida plena e que 

houve a perda dos sonhos e projetos que foram realizados anteriormente à 

deficiência da criança, apresentam uma tendência a aprisionar a criança e a própria 

família numa rede formadora de barreiras atitudinais, permeadas de preconceitos, 

estereótipos e estigmas (SÁ; RABINOVICH, 2006). 

Assim, como uma forma de defender o filho e ao mesmo tempo concordando 

com o significado que é construído pela sociedade e que influenciou o seu próprio 

julgamento de uma criança que não corresponde aos padrões de “crianças normais” 

e que pode não ser aceita pelas outras pessoas, a mãe, muitas vezes, não permite 

que a criança possa ter uma vida social, buscando evitar confrontos externos, que 

na realidade partem dela mesma. É possível perceber isso nas falas ilustradas a 

seguir: 

 

“Eu tinha medo que o povo rejeitasse ele, ficasse mangando2. Minha 
filha pedia pra levar ele na pracinha, eu dizia: Vai levar não, porque 
eu sei como eu sou e, se eu visse alguém mangando, eu tinha 
certeza que era briga na certa. Mas tu acredita que o povo adora 
ele? Aí eu tinha medo disso, do povo mangar muito dele [...]”. [Flávia] 
 
“Menina, eu morria de medo de como era que as pessoas iam olhar 
pro meu filho, ver que ele não era normal e ficar rindo dele, como eu 
vejo muita gente ainda fazendo isso. Foi difícil viu aceitar que ele não 
ia ser igual a outras crianças. De início eu já não queria, aí quando 
eu soube foi assim que ele nasceu, aí era que eu não queria mesmo, 
e imaginar que o povo ia ficar falando de mim, aí era que eu sofria. 
Mas, graças a Deus, foi tudo diferente, as pessoas me apoiam muito, 
meus vizinhos mesmo me ajudam bastante [...]”. [Kamila] 

 

Diante disso, nota-se a preocupação das mães sobre uma necessidade de 

serem mães de crianças a partir de um padrão que a sociedade estabelece, de 

crianças saudáveis e cheias de vida. Assim, o nascimento de uma criança com 

                                                                 
2 Comportamento estigmatizante de risos diante de outra pessoa. 
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deficiência fragiliza os sentimentos e o sentimento de capacidade da mãe, 

provocando uma lenta e profunda ferida narcisista, em que a mãe não poderá mais 

mostrar para os outros o quão perfeita é sua “cria” (GUERRA et al., 2015). 

Já a subcategoria “sentimentos em relação ao bebê após o diagnóstico” 

discute sobre como as mães se sentiram em relação à criança, após saberem que o 

filho tem Síndrome Congênita do ZIKV, e como isso repercutiu na forma de perceber 

a criança. Nessa subcategoria, algumas mães relataram que após saberem que os 

bebês apresentavam a síndrome, o amor e os cuidados aumentaram, com exceção 

de Kamila que, só conseguiu desenvolver afeto pela criança depois de determinado 

tempo em contato com a mesma. Tal afirmativa pode ser vista nas falas seguintes:  

 

 “O que mudou pra mim foi o amor, porque hoje eu sei o que é amar 
de verdade, porque eu amo meu filho e cuido dele com todas as 
minhas forças, hoje eu cuido dele normal, porque ele se alimenta por 
sonda, já sei cuidar dele direitinho, já sei aspirar e tudo[...]”. [Júlia] 
 
“Assim, a pessoa fica com pena, né?! Mas foi se passando os dias e 
eu vou fazer tudo o que eu puder fazer por ela, me apeguei cada vez 
mais, ás vezes eu perguntava: Meu Deus porque comigo? [...], mas 
hoje eu já vejo ela normal.” [Lorena] 
 
“Desde que eu soube, meu amor só aumentou, então pra ela eu só 
tenho amor e carinho [...]”. [Karla] 
 
“Eu não conhecia a microcefalia, mas eu sabia que uma criança 
especial precisa de cuidado, atenção, não me senti insegura não, pra 
mim não foi o fim do mundo não, que é cansativo é, mas é 
compensador [...]”. [Márcia] 
 
“No começo, eu fiquei um pouco triste, mas depois eu fiquei feliz. 
Porque já que Deus me deu uma criança assim, é porque ele sabe 
que eu tenho capacidade para cuidar do meu filho, então meu amor 
só cresceu. É tanto que, depois que o meu outro filho nasceu, as 
pessoas perguntam de qual é que eu gosto mais, e eu respondo que 
amor de mãe é tudo igual, não tem diferença.” [Ayla] 
 
“Mudou muita coisa, antes era um filho que eu não queria, e à 
medida que eu fui cuidando, fui me apegando e hoje eu amo demais 
ele. Minha vida é em função dele, onde precisa tá com ele eu tô, e 
não reclamo, porque meus filhos são a minha vida [...]”. [Kamila] 
 
“Quando eu soube, meu amor triplicou, não tem como a gente não 
querer ter mais cuidado, porque a gente sabe que vai precisar da 
gente por toda vida [...]”. [Flávia] 
 
“[...] quando eu soube, resolvi ficar com a menina, as pessoas que 
iam ficar com ela que eu já tinha arranjado também num quiseram 
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ela, aí eu também num tive muita escolha na hora não [...], mas hoje 
eu amo demais a minha menina[...]”. [Laura] 
 

Numa pesquisa com pais de crianças com deficiência, Melo et al. (2017) 

ressaltam que os pais passam por um processo até adaptarem-se e aceitarem a 

deficiência da criança, conseguindo chegar a ter uma “certa calma emocional”. Os 

mesmos conseguem, a princípio, olhar o caso de forma realista e desenvolver 

estratégias que possam ajudar o filho. Assim, a partir do momento em que os pais 

percebem que o problema não é do jeito que eles imaginam, os vínculos começam a 

firmar-se, sendo necessário esse vínculo para que os cuidados com a criança sejam 

realizados com mais atenção. 

Nos achados de Quintana et al. (2011), os autores trazem que, o vínculo que 

é construído dos pais e, em destaque, as mães, com o filho adoecido, 

desencadeando um cuidado excessivo e a percepção de que ninguém é capaz de 

cuidar tão bem do filho quanto a mãe, configurando uma relação de extremo zelo e 

proteção e, em alguns casos, apresentando características simbióticas. O medo de 

perder o filho faz com que a mãe dedique-se ainda mais a ele, colocando em 

segundos planos outras condições de sua vida e, assim, desenvolvendo vínculos 

ainda maiores do que os que já se tinham anteriormente à doença. 

Sendo assim, é necessário que a família se prepare para receber uma criança 

com restrições físicas e/ou cognitivas, para que assim possa dar o suporte 

necessário para que essa criança se sinta acolhida no seu meio familiar, e que, 

mesmo com suas limitações, seja vista como uma criança, e sejam potencializadas 

as suas qualidades. Destarte, é importante ressaltar que na família seja trabalhado o 

processo de receber uma criança e não o “defeito”, como é visto por muitos 

(TRINDADE, 2004). 

A subcategoria “significados atribuídos em ter uma criança com Síndrome 

Congênita do ZIKV e influências religiosas” reflete em como as mães têm atribuído 

para si o significado de ter uma criança com o diagnóstico da síndrome e a influência 

da religião para essa construção. Assim, os significados revelados por meio das 

representações sociais apontam que as mães enxergam seus filhos como uma 

continuidade sua, além de poderem dar novos significados à vida (BARBOSA; 

CHAUD; GOMES, 2008). 
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Ao passar por um processo de reestruturação do significado da doença que 

se vive durante o recebimento de um diagnóstico, o significado do diagnóstico vai 

tomando novas formas pelas quais as pessoas vão percebendo e atribuindo outros 

sentidos, mediante o novo quadro em que se encontram. Nesse contexto, estão 

inseridas as mães de crianças que receberam diagnósticos da Síndrome Congênita 

do ZIKV. Estas esperavam uma criança, mesmo não sendo planejada ou desejada, 

mas que já existia uma percepção, por mínima que fosse, de uma criança com 

condições de saúde perfeita e, após o diagnóstico, novas formas de pensamentos 

foram sendo tomadas (LUZ; SILVA; DEMONTIGNY, 2016), assim como é retratado 

na fala das mães adiante sobre o significado de se ter uma criança com a síndrome. 

 

“[...] era o meu primeiro filho, a gente sempre espera um filho 
saudável que a gente possa pegar no colo, amamentar. No começo 
foi muito difícil, a partir do momento que eu soube da doença dele, 
eu sabia que tudo ia mudar na minha vida [...]. Pra mim não muda 
em nada do meu sentimento, o sentimento de mãe é o mesmo, se o 
filho é especial, para mim não importa, um filho já é especial.” [Júlia] 
 
“Assim, é uma criança especial também, porque não é fácil não, é 
muito cansativo, mas eu gosto. Pra mim não tem diferença para os 
meus outros filhos, a única diferença é que precisa de um pouco 
mais de atenção que os outros, só isso.” [Lorena] 

 

A doença, muitas vezes, é vista como um desafio, fazendo-se necessário lutar 

com todos os recursos necessários, demandando uma energia e empenhando toda 

a necessidade de superação. É importante concentrar-se na recuperação, deixando 

as preocupações e deveres em ordem secundária, acreditando nos poderes da 

mente sobre o corpo (ALBUQUERQUE; OLIVEIRA, 2002). Enfrentar a realidade é 

algo que nem todas as pessoas conseguem, o que pode desencadear desequilíbrio 

na saúde de ordem biológica e psicológica, provocando o adoecimento. Assim, as 

pessoas utilizam de estratégias cognitivas e comportamentais para enfrentar as 

adversidades as quais estão vivenciando. 

A estratégia de coping reflete na busca em aprender a lidar com os 

estressores e tentar atingir formas de enfrentamento adequadas, com o objetivo de 

ressignificar o estímulo que causa estresse, utilizando uma ação de forma 

intencional, seja ela física ou mental, como uma possibilidade de recuperar o bem-

estar e o equilíbrio emocional (ANTONIOLLI et al., 2018). Sendo assim, as 

estratégias variam de pessoa para pessoa e facilitam na adaptação a um novo 
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contexto de vida, apresentando-se como uma forma de minimizar os impactos que 

os níveis de estresse causado por uma determinada situação possam acarretar na 

vida do indivíduo, desencadeando outros problemas. 

Estas estratégias são desenvolvidas pelas participantes de diversas formas, 

na busca de amenizar o impacto do diagnóstico e, poder conviver com o mesmo de 

com mais leveza. Algumas das estratégias de coping percebidas nas falas das mães 

são enfrentadas por meio da negação da doença, ao comparar com outras crianças 

sem diagnóstico, na aceitação do diagnóstico como algo que não tenha provocado 

mudanças na vida da família, bem como conformar-se com a doença por meio de 

influências religiosas. Pode-se observar nas falas abaixo, algumas estratégias de 

enfrentamento das mães com a doença: 

 

“Pra mim, ter uma criança com microcefalia, não muda em nada, o 
sentimento de mãe é o mesmo [...]”. [Júlia] 
 
“[...] assim é uma criança especial, também, porque não é fácil não, é 
muito cansativo, mas eu gosto.” [Lorena] 
 
“Pra mim, ele é uma criança normal, como qualquer outra [...]”. [Ayla] 
 
“[...] na família, não mudou nada não, tá do mesmo jeito. Só meus 
outros filhos que tiveram que me ajudar mais, e meu marido teve que 
sair do trabalho pra me ajudar a cuidar dos meninos, sozinha eu não 
dou conta”. [Karla] 
 

A religiosidade é um fator que está intimamente ligado com as crenças das 

participantes, mesmo aquelas que se consideram sem religião, tendo em vista que 

todas mencionam, em algum momento da entrevista, Deus como o provedor de 

esperança, confirmando-se nas falas abaixo: 

 

“[...] tem que aceitar de todo jeito, é do jeito que Deus manda [...] se 
não fosse Deus, eu não sei o que seria de mim [...]”. [Karla] 
 
“[...] graças a Deus, ele (a criança) não é muito comprometido, mas 
eu sei que ele vai ajudar ainda mais meu filho a ficar melhorzinho.” 
[Lorena] 
 
“[...] fiquei feliz, porque já que Deus me deu uma criança assim, é 
porque sabe que eu tenho capacidade de cuidar dele [...], só peço 
muita paciência a Deus, saúde e coragem pra cuidar dele.” [Ayla] 
 
“[...] graças a Deus, eu tenho ajuda da minha família [...], mesmo ele 
assim, eu tenho certeza de Deus tem promessas na vida dele, e eu 
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ainda vou ver meu filho fazendo coisas que ele não faz hoje [...]”. 
[Júlia] 
 
“[...]graças a Deus ele come tudo [...]no almoço ele se alimenta bem 
graças a Deus [...], eu tenho esperança em Deus que coisas melhor 
vão vir [...]”. [Flávia] 
 
“[...] se Deus me desse uma criança assim, eu ia amar e querer do 
mesmo jeito [...], eu peço coragem a Deus pra poder cuidar dele 
[...]com dois anos ele nem anda nem fala, nem pega nada com a 
mão, tá entregue a Deus e aos fisioterapeutas [...]graças a Deus eu 
não tenho o que reclamar não, os profissionais que acompanha ele, 
não tenho do que reclamar [...]”. [Márcia] 
 
“[...] a luta tem sido grande, mas Deus tem me sustentado todos os 
dias, Deus é bom demais, ele sabe tudo [...] graças a Deus eu tenho 
o benefício, porque se não as coisas eram piores [...]”. [Kamila] 
 
“[...] foi Deus que me deu ela pra me tirar daquela vida (prostituição), 
hoje eu vivo bem [...] graças a Deus, minha mãe me ajuda muito [...]”. 
[Laura] 
 

A partir das falas das participantes, percebe-se que Deus, um ser divino e 

espiritual, tem trazido algum tipo de conforto emocional para elas, que veem em 

Deus uma possibilidade de crença de que as dificuldades foram ou serão vencidas. 

Nessas condições, Faria e Seidl (2005) afirmam que vários estudiosos apresentam 

associações entre religiosidade – práticas, afiliação ou crença – e saúde, tanto na 

sua dimensão física como mental, e que, mediante pesquisas regionais 

demográficas, a maior parte da população adulta dos Estados Unidos e do Brasil 

declara acreditar em Deus.  

Sendo assim, as pessoas buscam, por meio de suas estratégias de coping, 

uma forma de reconhecer que a maneira como se vê o problema, potencializando ou 

não, influencia em como os sentimentos emergirão. Então, deixar de focar na 

doença e ressignificar esse processo, focando na recuperação e reabilitação, passa 

a ser uma estratégia de enfrentamento, e o peso, que até então era insuportável, 

passa a ser algo que não carrega mais sofrimento intenso. A doença, por si só, já 

carrega uma estimativa de dor e sofrimento, mas, quanto mais se potencializa a dor 

e o sofrimento, mais fortes eles serão sentidos. É possível identificar essas 

afirmativas na seguinte fala:  

 

“[...] quando eu deixei de ver meu filho como o problema e passei a 
ver que ele era uma criança como qualquer outra, que só ia precisar 
de cuidados a mais, meu coração se acalmou mais, aí eu deixei de 
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sofrer como eu tava sofrendo. [...] hoje pra mim, ele é o meu filho 
como qualquer um dos outros, é o motivo da minha vida [...]”. 
[Kamila] 
 

A angústia faz, por muitas vezes, as pessoas buscarem ajuda na religião e no 

sentimento de amparo pela fé, ao acreditarem que algo superior a todas as coisas 

do mundo (Deus) possa ajudá-las a suportar a dor que sentem e superar os 

desafios. Algumas mães entrevistadas relataram que buscaram Deus para suportar 

o momento que vivenciaram com o recebimento do diagnóstico e que a criança é 

uma benção divina. Abaixo, falas que elucidam as afirmativas:  

 

“[...] eu sonhava que ele ía ser especial, às vezes, quando eu via 
uma criança passando, eu dizia: Se Deus me desse uma criança 
assim, eu ia amar e querer do mesmo jeito! Minha irmã também 
sonhou tendo uma criança especial na família, era como se fosse um 
sinal pra nós, meu filho foi enviado por Deus e eu agradeço todos os 
dias [...]”. [Márcia] 
 

“[...] eu não me preocupei com nada, porque não era muito 
avançado. Eu ia me preocupar pra quê? Tem que aceitar de todo 
jeito, é do jeito que Deus manda, e Deus viu que eu era capaz de 
cuidar de uma criança assim [...] tudo é da vontade de Deus.” [Karla] 

 

Com base nesses dados apresentados, o presente estudo dialoga com os 

achados das autoras Faria e Seidl (2005), que trazem a religião como provedora de 

suporte emocional, instrumental e informativo, e que suas diversas implicações têm 

relação direta com o fenômeno da doença e como isso é representado. É perceptível 

que a crença promove um estado emocional mais equilibrado para as pessoas, 

fazendo com que elas acreditem que tudo dará certo, desenvolvendo uma forma de 

enfrentamento por meio da religião – coping religioso. 

As crenças e valores que são advindos da religião proporcionam um suporte 

emocional e social, além de motivação e recursos de cuidado com a saúde, 

promovendo estilos de vida saudável (BOUSSO et al., 2011).  Assim, as mães têm 

encontrado na religião um refúgio para aceitar a condição de saúde da criança e 

lidar melhor com o diagnóstico e suas implicações. 
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5.2.2 Categoria 2 - Repercussão da Síndrome Congênita do ZIKV: experiências 

maternas 

 

 

Esta categoria está relacionada às experiências maternas sobre o impacto do 

diagnóstico de Síndrome Congênita do ZIKV nas suas crianças e que repercussões 

isso teve em suas vidas. A partir disso, surgiram as seguintes subcategorias: 

sentimentos atuais frente ao diagnóstico no convívio com a criança e mudanças 

ocorridas na vida da mãe; percepção materna sobre si mesma dentro do contexto; 

cuidados realizados pela mãe no dia a dia com a criança; mudanças na dinâmica 

familiar e o apoio recebido pela família. 

A partir das subcategorias, descritas posteriormente, foi possível analisar com 

maior profundidade esta categoria. Nessas condições, percebeu-se que tanto o 

diagnóstico quanto o significado atribuído ao mesmo, acarretaram repercussões 

significativas nas vidas das mães, passando por modificações ao longo do tempo, 

mas que, ainda, impactam a vida das participantes. Por meio das análises, 

destacam-se o quanto estas mulheres necessitam abdicarem de suas vidas 

pessoais, profissionais e sociais para dedicar-se aos cuidados, de modo especial, 

aos filhos diagnosticados, além dos outros filhos. Lidar com novas rotinas e novas 

configurações familiares, são fatores de intensos níveis de estresse e elevada baixa 

autoestima, configurando-se em fatores de vulnerabilidade emocional e biológica à 

estas mães. É possível entender melhor, a partir das análises realizadas a seguir, 

por meio das subcategorias. 

A subcategoria “sentimentos atuais frente ao diagnóstico no convívio com a 

criança e mudanças ocorridas na vida da mãe” retrata as condições emocionais 

atualmente da mãe frente ao diagnóstico e que impactos ele tem acarretado na sua 

vida. Lidar com uma criança com deficiências acarreta um grande esforço físico e 

emocional, em que a mãe, como principal ou única cuidadora, dedica-se 

intensivamente aos cuidados com a criança, já que um filho com necessidades 

especiais demanda cuidados específicos e prolongados e de forma continuada, 

desde os cuidados diários com a criança, como a busca de cuidados nos serviços de 

saúde (LUZ et al., 2016). Assim, os relatos das participantes elucidam as afirmativas: 
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“[...] hoje eu já me sinto estabilizada, eu consigo ver ele como uma 
criança normal, pra mim é.” [Júlia] 
 
“Eu me sinto preparada pra cuidar dele, para enfrentar o que vem 
pela frente, eu peço coragem a Deus pra poder cuidar dele, eu me 
sinto normal como uma mãe normal, mas só que é um normal que 
mudou minha vida, deixei de viver para viver para ele e pra mim isso 
não é coisa de outro mundo não, pra mim isso é uma maior alegria 
[...]”. [Márcia] 
 
“Sinto dificuldade em seguir a vida, porque os cuidados são 
dobrados, ela só quer ficar com eu e, outra, ela aperreia demais[...]”. 
[Karla] 
 
“Assim, muitas pessoas olham assim, né?! Hoje eu tenho orgulho de 
mostrar que ela tem esse problema, mas tá aqui contando a história 
a todo mundo, não tá mais precisando mais de cuidado especial de 
fisioterapia né?! Graças a Deus, ela não tem problema grave não 
[...]”. [Lorena] 
 

Nessa perspectiva, os relatos apontam para a mudança com respeito à 

aceitação das mães e também para o desenvolvimento alcançado por essas 

crianças. A mudança de percepção frente ao diagnóstico favorece no 

desenvolvimento de sentimentos que proporcionem às mães viverem com uma 

carga emocional menos angustiante.  

Com isso, a mulher é considerada uma cuidadora excelente, e assumindo 

esse papel, passa a ser a principal cuidadora, mas, para ser cuidador, é necessário 

praticamente uma exclusividade, pois a mulher deixa de lado alguns compromissos 

da vida social para assumir a responsabilidade de cuidar integralmente do outro, no 

caso o seu filho (MILBRATH, 2008; MAÇOLA; VALE; CARMONA, 2010). Quanto às 

dificuldades e mudanças ocorridas, as participantes relatam não terem mais tempo 

para “serem mulheres”, o tempo que se tem é somente para cuidar da criança, como 

pode se constatar nos relatos a seguir: 

 

“Assim, mudou tudo! Eu não posso trabalhar mais, eu gostava de 
festa, não vou mais. Eu não vou deixar ele em cima de uma cama e 
vou pra uma festa, eu não vou, o que mudou foram os meus 
cuidados com ele, porque eu tenho que ter cuidado com ele[...], eu 
não tenho ajuda de ninguém, até se eu for no banheiro, tenho que 
levar ele junto [...]”. [Márcia] 
 
“O que mudou é porque ela precisa muito de mim, 24 horas no braço, 
tem que tá com ela direto, ela quer tá comigo direto, aí eu me sinto 
muito presa [...]”. [Lorena] 
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É perceptível, ao longo das entrevistas, contradições nas falas das 

participantes, à medida que em alguns momentos, relatam conseguir lidar com o 

diagnóstico e as adversidades que ele trouxe para a vida da mesma e da sua 

família. Em outros momentos, nota-se que há um desabafo das mães quanto ao 

fardo que permeia a doença e seus impactos na rotina. Assim, a mãe, por ser vista 

socialmente, como uma figura de proteção e atenção à criança, e que, pelos 

vínculos que são construídos, desenvolve na criança uma segurança fortalecida 

influenciada pela segurança que recebe da mãe (WINNICOTT, 2011), passa a 

instigar na mãe, a necessidade de se perceber como uma mãe “suficientemente 

boa” para o filho, que, efetuará uma adaptação ativa, minimizando a preocupação e 

ressentimentos (LOBO, 2008). 

A partir dessa análise, pode-se observar nas falas das mães a necessidade 

de não perceberem o filho como que lhe trouxe alguns desconfortos e cansaço, mas 

sim, algo que promoveu mudanças em um contexto positivo, contradições que 

podem ser percebidos nas seguintes falas: 

 

“[...] minha vida hoje é muito difícil, sou só eu pra cuidar dela, tem dia 
que eu tô tão cansada, que eu não tô aguentando [...]. Minha filha é 
tudo pra mim, eu gosto de cuidar dela, eu tenho prazer, ela é minha 
vida [...]”. [Kamila] 
 
“[...] às vezes eu sinto falta de antes, tinha minha vida, vivia pra mim, 
hoje eu tenho muitas obrigações com ela, tudo tem hora certa [...].  
Ela me tirou daquela vida, hoje eu sou muito feliz [...]”. [Laura] 
 
“[...] dizer a você que é uma maravilha, isso não é. Exige muito de 
você, eu vivo pra cuidar dela, ela aperreia muito [...]. Minha filha é 
tudo de bom [...]”. [Karla] 
  

Ainda nesta categoria, as participantes relataram sobre a necessidade de se 

sentir mulher, de cuidar de si e de ter uma autoestima elevada, na medida em que o 

contexto de vida no qual estão inseridas, atualmente, não proporciona esse 

sentimento, sendo uma realidade distante. A função de mãe tem estado em 

evidência nos últimos anos para essas mães, não obtendo espaço para cuidarem de 

si mesmas e terem momentos de lazer. 

Nessa perspectiva, uma autoestima elevada é de suma importância para a 

mulher, já que representa a percepção que a pessoa tem de si mesma e como é 

aceita, correspondendo ao peso que as valorizações que a pessoa atribui aos seus 
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pensamentos e sentimentos, avaliando seus comportamentos como em positivos ou 

negativos, a partir do que se coloca como valores (CABRAL, 2016). Ou seja, a 

autoestima é o conjunto de imagens que a mulher tem de si acerca de como se 

enxerga em meio aos seus valores e como isso tem refletido na sua imagem. É 

perceptível, nas seguintes falas, a baixa autoestima nas participantes: 

 

“Ixe, pra mulher que eu era e pra que sou hoje, isso aí mudou 
bastante, principalmente minha autoestima. Mulher, ela tá lá em 
baixo! Na verdade, eu não tenho tempo de arrumar os cabelos, de ir 
ao dentista [...] eu não tenho ânimo pra nada, me sinto muito 
cansada.” [Márcia] 
 
“Me sinto sempre feia, sempre horrorosa, antes eu só vivia arrumada, 
cabelo arrumado, mas hoje sou um bagaço [...]”. [Flávia] 

 

Uma elevada autoestima materna é essencial para o desenvolvimento dos 

vínculos maternos com a criança e tem relação positiva com a saúde mental. 

Quando a autoestima materna é considerada insatisfatória, ela está relacionada 

significativamente com os custos percebidos com a chegada de uma criança e os 

impactos que isso tem causado (TAUBMAN-BEM-ARI et al., 2009). A forma como as 

mães se enxergam interfere significativamente nos cuidados que as mesmas tem 

com seus filhos, como se pode perceber na fala seguinte: 

 

“[...] eu só queria morrer, só queria chorar, não sabia como eu ia 
viver. Só comecei a fazer o pré-natal por causa da minha amiga 
Kaline3, ela é enfermeira. Eu já tava com seis meses, aí ela me 
incentivou a fazer pelo menos umas seis consultas pra conseguir a 
minha ligação, mas aí fui fazendo, fui fazendo, me estressei muito 
nessa gravidez, mas, depois que ele nasceu, ele é muito amado [...], 
hoje eu num tenho tempo pra nada, só vivo desarrumada, num dá 
tempo se arrumar4, minha autoestima tá lá embaixo, me acho 
horrorosa, nem vontade de se arrumar a pessoa tem [...]”. [Flávia] 

 

A fala da participante Flávia elucida de forma clara a ausência de cuidados 

com a criança ao não realizar as primeiras consultas do pré-natal, só aceitando 

realizar as consultas por ganhos secundários, que seria a ligadura das trompas. A 

ligadura de trompas se trata de um procedimento cirúrgico realizado para a 

                                                                 
3 Nome fictício. 

4 Cuidar da aparência. 
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esterilização feminina definitiva, sendo este um meio de controle de fecundidade 

(NICOLAU et al., 2011). É visível ainda, na fala da mãe, que a chegada da criança 

mudou a sua rotina, na medida que em que a mãe relata ter a autoestima muito 

baixa e não sentir vontade de cuidar de sua aparência. 

Na subcategoria “percepção materna sobre si mesma dentro do contexto”, as 

participantes referem-se a como as mães se enxergam a partir de um novo contexto 

no qual estão inseridas e como isso tem refletido nas suas práticas de cuidado com 

seus filhos. Assim, as mães que conseguem ter uma rotina normal como tinham 

antes da chegada do bebê, afirmam terem uma rede de apoio por parte da família, 

como é o caso de Karla, Júlia e Ayla, pois seus esposos e os parentes lhes dão 

suporte, já Flávia não tem uma rede social de apoio, dificultando as suas atividades 

diárias. Os discursos das mães relatam suas percepções sobre si, como se pode 

conferir a seguir: 

 

“Eu me vejo uma mãe cuidadosa, porque eu só vivo cuidando dela 
[...] meu esposo e meus outros filhos me ajudam com as coisas em 
casa [...]”. [Karla] 
 
“[...] no comecinho foi complicado, hoje eu levo uma vida normal, eu 
tenho tempo de me arrumar, tenho tempo de sair, eu tenho ajuda dos 
meus familiares, eles ficam com ele, eles sabem cuidar dele 
direitinho, fazer todos os procedimentos [...], só que é diferente, 
porque hoje eu tenho a responsabilidade de ser mãe [...]”. [Júlia] 
 
“[...] ele (o pai da criança) não me ajuda em nada, quando eu digo 
um monte de coisas com ele, é que ele fica com os meninos pra eu ir 
em algum lugar, mas tem que ser ligeiro, porque senão ele começa a 
ligar mandando eu vir embora que ele precisa ir [...], eu não tenho 
mais tempo de me ajeitar, de ajeitar o cabelo, porque a pessoa 
precisa, né?, roupa, calçado, essas coisas assim [...]”. [Flávia] 
 
“Eu me sinto bem, eu tento dar o máximo que eu posso pra cuidar 
dele, só peço muita paciência a Deus, saúde e coragem pra cuidar 
dele[...], minha sorte é que meu marido me ajuda muito, só sai de 
casa quando já deixa tudo encaminhado[...]”. [Ayla] 

 

O processo da maternidade é um momento de transição de vida da mulher, 

pois são várias as suas responsabilidades e nem sempre as pessoas estão 

preparadas para lidar com isso, mesmo quando já se tem outros filhos (ZAGONELI 

et al., 2003). Assim, a mulher que, mesmo sem ter o desejo de ser mãe pela primeira 

vez ou ser mãe novamente, experiência a frustação de receber uma criança que não 

desejaria, e ainda com diagnóstico da síndrome, percebe que sua vida não chegará 
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próxima ao que era. E se enxergar dentro desse processo é algo muito importante 

para a ressignificação das crenças iniciais e construção de um novo significado para 

a sua vida, como pode ser comprovado nas falas seguintes:  

 

“[...] a gente tem que entender que tem certas coisas que ele não 
pode fazer, né?, aí eu já volto atrás, eu tenho que medir as 
consequências das coisas que ele pode fazer e me adaptar a ele.” 
[Ayla] 
 
“No início eu não aceitava, mas depois eu fui vendo o quanto ele 
dependia de mim, aí é como se tivesse havido uma mudança em 
mim, aí fui vendo que eu conseguia dar conta. Hoje, diferente do 
começo, eu me sinto muito bem, hoje eu vejo que realmente sou uma 
mãe, que ama, que cuida, que faz o que for necessário pra ver bem 
[...]”. [Kamila]  

 

Sendo assim, a atitude positiva de se perceber como alguém que consegue 

enfrentar as adversidades, proporciona ao indivíduo um maior controle sobre suas 

emoções e comportamentos, proporcionando coragem e determinação para 

identificar realmente quais são os seus problemas e desenvolver estratégias que 

favoreçam o seu enfrentamento (MARQUES, 2012).  

A mãe, que está à frente dos cuidados com a criança, vivencia um processo 

de reconstrução dos seus sentimentos, desde o recebimento do diagnóstico aos 

sentimentos desencadeados ao longo do tempo em que cuida da criança, 

provocando reflexões e, muitas vezes, alterações nos seus comportamentos e 

sentimentos quanto aos cuidados realizados com a criança. No processo de 

adoecimento da criança, as famílias se deparam com inúmeras dificuldades, as 

quais jamais imaginaram passar ou experienciá-las, não estando preparadas para 

enfrentar as adversidades e necessitando de um tempo para que possam 

amadurecer seus sentimentos e enfrentá-los com mais firmeza (SCHULTZ, 2007).  

Na subcategoria “cuidados realizados pela mãe no dia a dia com a criança”, 

as mães retratam sobre os cuidados diários realizados com as crianças e como 

acontecem. As mães afirmam que os cuidados são contínuos e que exigem muita 

dedicação das mesmas, podendo ser observado nas seguintes falas: 

 

“Mulher, o que eu faço é o que eu sei e o que eu posso, dar atenção, 
dar banho, dar comida pra ele não ficar com fome, brincar com ele, 
os meus cuidados são esses. Se ele adoecer, eu tento levar para o 
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hospital, nesse termo de andar com ele e de cuidar só é eu [...]”. 
[Márcia] 
 
“Eu acordo, dou a alimentação dele, no almoço ele se alimenta bem 
graças a Deus! Aí, antes da tarde, ele dá um cochilo de 12h até 1h 
da tarde, em ponto, ele acorda, tem dia que ele tá agitado, aí eu dou 
um pouquinho de dipirona. À tarde, dou o lanche e, quando vai 
anoitecendo, aí dou a janta, a gente dá uma voltinha com ele, aí, 
umas 9h da noite, eu dou o remédio dele, que é antes de dormir. À 
noite, ele acorda várias vezes, ontem foi 10 vezes contada que ele 
acordou de madrugada, acho que é por causa do calor, geralmente é 
umas 3 a 4 vezes. Umas 5:30h da manhã, ele já tá acordado, eu me 
sinto muito cansada, tem dia que eu não estou aguentando [...]”. 
[Flávia] 
 
“[...] eu dou banho nele, arrumo ele, quando é dia de fisio, a gente 
chega, eu faço o almoço arrumo a casa. No período da tarde, vou 
alimentar, tem que dar banho de novo, a noite tem medicação dele 
pra fazer, tem que fazer aspiração, tem hora certinha da medicação 
[...]”. [Júlia] 

 

É perceptível, nas falas anteriores das mães, o quanto as crianças dependem 

delas para serem cuidadas, sendo estas as principais cuidadoras, e isso gera um 

desgaste físico e mental, na medida em que todo o seu tempo é dedicado à criança. 

Em pesquisa realizada sobre sobrecarga e qualidade de vida de mães com filhos 

com doenças crônicas, Macedo et al. (2015) apresentam uma associação entre a 

sobrecarga e a qualidade de vida das mães cuidadoras, observando as variáveis 

como a qualidade do sono, saúde mental, estresse, ansiedade, sintomas 

depressivos, percepção da doença do filho, impacto das estratégias de 

enfrentamento e da autoeficácia, diferenças étnicas e regionais e dados 

sociodemográficos.  

A sobrecarga da cuidadora pode desenvolver na mesma distúrbios físicos e 

psicológicos agudos e crônicos, desencadeando o isolamento e a depressão, além 

de desequilíbrio emocional, financeiro e minimização da libido (BROWN, 2010). Sair 

da rotina a que o indivíduo está adaptado gera desconforto emocional, 

principalmente quando a mudança está atrelada a uma condição da saúde 

desfavorável e crônica, não havendo expectativa de cura e em que os cuidados 

deverão ser realizados com cautela e atenção, em que o cuidador necessitará 

colocar em outros planos as suas necessidades, principalmente quando não há uma 

rede social de apoio, em especial, a família. 
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Nessa perspectiva, embora haja um reconhecimento das mães quanto ao seu 

papel fundamental nos seus cuidados ao filho, elas também demostram o quanto 

isso tem impactado sua qualidade de vida. Nesse contexto, as mães relatam sobre o 

desgaste físico e emocional que tem surgido com os cuidados diários com a criança, 

e algumas têm que viajar todos os dias da semana para a realização dos 

tratamentos da criança, como mostram as falas seguintes: 

 

“O dia a dia dele é hospital, é viagem. Na terça, ele fica aqui, quarta 
pra Campina Grande, nas quintas tem aqui e tem na minha cidade, 
na sexta também, tem dia que eu chego em casa às sete da noite, de 
terça a sexta-feira, ele tem alguma coisa, eu me sinto cansada, 
extremamente cansada [...]”. [Márcia] 
 
“Hoje a gente tem uma vida totalmente dedicada a ele, a gente tem 
que se deslocar daqui pra ir pra Patos porque ele faz fisioterapia 
todos os dias da semana. A rotina da gente é em função dele, porque 
a gente procura ter uma rotina com ele, procura fazer tudo direitinho 
pra dar uma vida melhor pra ele no futuro, mas dizer a você que é 
uma vida fácil, num é não viu, é dose [...]”. [Júlia] 
 
“[...] ele é quem me sustenta, porque tem dia que me dá um 
desengano, de não ter tempo pra nada sabe?, de se sentir esgotada, 
mas, quando eu olho pra ele, passa tudo, ganho forças pra lutar de 
novo.” [Ayla] 

 

Assim, o valor atribuído pela mãe às suas condições físicas está intimamente 

relacionado com as exigências delas com a criança que necessita de cuidados 

especiais, o que se torna sua prioridade.  Assim, por mais que a mãe se veja em 

vulnerabilidade quanto às suas condições de saúde, negligencia os cuidados com 

ela mesma, suprimindo a percepção do seu próprio bem-estar (MIURA; PETEAN, 

2012). 

Na subcategoria “mudanças na dinâmica familiar e o apoio recebido pela 

família”, são identificadas as mudanças que ocorreram no contexto familiar e como 

as mães receberam apoio da família. Algumas mães relatam que foram muito 

apoiadas pela família, recebendo suporte emocional e ajuda nas atividades 

rotineiras despendidas para o cuidado com a criança.  Enquanto isso, outras 

afirmaram terem sido abandonadas pelo companheiro com a descoberta da 

gestação ou após o nascimento da criança, ocasionando o sentimento de abandono 

e falta de apoio. Uma mãe relatou ter sido apoiada pela família após descobrirem 
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que se tratava da chegada de uma menina, mas que o seu companheiro apresentou 

rejeição à gestação, omitindo-se no suporte para a mãe e o bebê.  

A chegada de uma criança na família muda totalmente a rotina familiar, 

principalmente quando a criança apresenta algum diagnóstico comprometendo a sua 

saúde e o seu desenvolvimento contínuo. Assim, a condição crônica da saúde de 

uma criança causa uma desestruturação e uma desorganização familiar, provocando 

influências, tanto nas relações internas da família como nas relações sociais, as 

quais ficam prejudicadas e desequilibradas. A família passa a experimentar uma 

desorganização na rotina familiar, além do sofrimento e do medo que é gerado pela 

convivência limitada (NÓBREGA et al., 2010; SILVA et al., 2010). A seguir, pode-se 

comprovar as afirmativas nos seguintes relatos: 

 

“É, mudou assim, o que mudou é que eu não tenho mais tempo para 
as outras coisas, o tempo é para ele, todo mundo entende porque vê 
ele, não sei se é porque ele é muito manhoso, desde que ele nasceu, 
ele não fica no chão e se a gente colocar, ele chora, não sei se isso é 
dele, com certeza é dele. Pra você vê, eu num tenho tempo de 
conversar com o pai dele [...]”. [Márcia] 
 
“Assim, é todo mundo preocupado, até minhas tias de fora são 
preocupadas. Com o pai dele, nossa relação desgastou, com os 
meninos não, querendo ou não, ele precisa de mais atenção, porque 
a pessoa tem medo dele colocar uma sandália na boca, em tudo ele 
precisa mais de mim.” [Flávia] 
 
“Ah, mudou muito, nem se compara ao que era. Agora tudo o que eu 
penso em fazer, primeiramente já penso se dá certo pra ele. Porque, 
antes, eu fazia o que queria, na hora que queria, agora minha 
realidade é outra, mulher. Eu num tenho mais tempo pra nada. 
Agora, sabe o que é nada?” [Kamila] 

 

Percebe-se, nas falas anteriores das participantes, que a rotina mudou 

totalmente, na qual a mãe já não costuma fazer as mesmas coisas que fazia antes 

do nascimento da criança, interferindo também na relação com os pais da criança. 

Entretanto, algumas mães relataram que, embora tenha havido mudanças, a 

chegada da criança fortaleceu os vínculos com os pais das crianças, como se pode 

constatar nas seguintes falas, respectivamente:  

 

“Primeiramente, vem a ajuda do meu esposo, na luta de casa, no 
cuidado com ele e ajuda financeira, ele recebe o benefício dele e o 
bolsa família e meu esposo trabalha, não é um emprego fixo, assim 
porque ele não pode porque a gente tem que tá cuidando dele, ele só 
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sai de casa pra trabalhar depois que já tem organizado bastante 
coisa pra mim poder ficar com ele. Graças a Deus, hoje ele é minhas 
pernas e meus braços, depois da chegada dele, eu e meu marido 
ficamos até mais unidos, acredita?” [Ayla] 
 
“Uniu mais ainda, eu não consigo ver diferente porque, não sei, mas 
eu acho que seria bem diferente, mas não positivamente, porque 
hoje a ligação que a gente tem é bem maior que antes, tudo que a 
gente faz tem um sentido maior, nossa vida é voltada para ele, 
deixou a gente cada vez mais firme, nunca interferiu de maneira 
alguma, pelo contrário, nos uniu mais ainda.” [Júlia] 
 
“Não, em relação à família, não mudou nada não, está do mesmo 
jeito.” [Karla] 

 

Ao analisar a fala das três mães, constata-se que são as três participantes 

que se classificam como casadas, que enfatizam a manutenção e fortalecimento dos 

vínculos familiares, na medida em que recebem o apoio dos companheiros, dividindo 

a sobrecarga do dia e não interferindo nas relações familiares. Nessa perspectiva, 

quando os cuidados realizados com a criança que apresenta necessidades 

especiais de saúde são promovidos pela parceria familiar, na qual todos estão 

empenhados para o bom desenvolvimento da criança, há reflexos significativos no 

prognóstico da criança, além de apresentar para os próprios pais uma satisfação 

maior em cuidar das mesmas (LOPES, 2015). 

Entretanto, é possível perceber, nas falas de Márcia, Lorena, Flávia, Laura e 

Kamila, que são solteiras, o fato da chegada da criança, ou até mesmo a descoberta 

da gestação, promoveu uma ruptura nas relações com os pais das crianças, não 

havendo apoio dos pais das crianças nos cuidados realizados de forma parcial ou 

integral, fragilizando ainda mais as relações da família. Quando a família não 

caminha de forma contínua, quando o apoio deixa de ser encontrado uns nos outros, 

há uma fragilidade na qual se rompem de forma mais simples os seus laços. Pode 

se confirmar isso nas seguintes verbalizações, respectivamente: 

 

“Ele vai e vem sempre, ele voltou a morar lá porque a gente vive em 
uma crise, sabe?, de tipo vamos nos separar, mas ele não quer, ele 
é um pai carinhoso, cuidadoso. Quando ele está aqui, ele me ajuda 
com ele, assim ele segura ele pra eu arrumar a casa, alguma outra 
coisa, porque eu não tenho tempo pra fazer isso com ele, porque ele 
não deixa, mas quando ele tá lá num manda nem sinal de vida. Aí 
pronto, a gente vive assim, pra lá e pra cá [...]”. [Márcia] 
 
“[...] quando eu disse que tava grávida, o pai dele não quis me 
assumir, até hoje ele não quer nem saber dela. É difícil cuidar só, 
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mas eu tenho o apoio da minha família que, graças a Deus, hoje é 
minha salvação.” [Lorena] 
 
“Cada um vive na sua casa, ele me ajuda assim, dá alguma coisa, 
quando eu preciso mesmo de sair, ele vem e fica com eles pra eu ir, 
mas sou eu sozinha. É tanto que, quando eu engravidei, eu fiquei 
com depressão e tudo, mas era imaginando como era que eu ia dar 
conta desse tanto de menino sozinha, mas, sinceramente, às vezes 
eu preferia num ver nem ele, só me faz raiva e me perturbar.” [Flávia] 
 
“Eu era mulher da vida, sabe? Quem cuida da minha outra filha é 
mãe. Aí eu vivia nessas casas que você sabe, que as mulheres da 
vida moram. Aí engravidei, minha filha, quem disse que o pai quis 
assumir? Num quer nem saber da menina até hoje, antes não me 
tratava bem, só tu vendo, mas, depois disso, não quis mais nem 
saber de mim, aí, pronto, vivo minha vida, né? Fazer o quê.” [Laura] 
 
“Eu e o pai dos meninos nunca tivemos uma boa relação, depois que 
eu tive a última criança, nossa relação piorou ainda mais, 
principalmente, quando as dificuldades começaram aumentar, por 
causa do problema dele, aí desandou tudo, ele já não vivia em casa 
direito, aí foi embora de vez, é tanto que o tratamento dele com as 
outras crianças, a pessoa percebe que é diferente, é como se esse 
num fosse filho dele também. Hoje em dia, não faço mais nem conta 
dele, vivo minha vida sozinha, com meus filhos e pronto.” [Kamila] 

 

Identifica-se a necessidade das mães em terem um apoio para que possam 

realizar novas atividades que desejam, buscando modificar o estilo de vida em que 

se encontram e desenvolver habilidades que as ajudem no enfrentamento da 

cronicidade dos seus filhos, favorecendo a sua qualidade de vida e, 

consequentemente, melhorando a qualidade dos seus cuidados maternos com a 

criança (BARBOSA et al., 2011). É importante destacar que, quando uma mãe 

recebe do seu companheiro, um suporte favorável para que possa lhe auxiliar no 

desenvolvimento das suas atividades e dos cuidados com a criança, esses cuidados 

são percebidos como mais leves e mais satisfatórios do que as mães que estão 

sobrecarregadas e com um baixo nível de satisfação com sua vida em um contexto 

geral. Destaca-se ainda, que, no caso das mães que têm seus companheiros e 

foram apoiadas por eles, a relação conjugal melhorou após a chegada do bebê, com 

exceção de Márcia e Kamila cujo companheiro abandonou a família alguns meses 

após a chegada da criança, embora atualmente não aceite a separação e, em 

algumas vezes, “some” e não dá notícias à família. 

Assim, o status em que a relação conjugal se configura após a chegada da 

criança é oriundo de vários fatores que influenciam a dinâmica familiar, provocando, 
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algumas vezes, mudanças irreparáveis e desgastantes para o casal e a família. 

Nessas condições, a família precisa dar um suporte funcional à mãe que cuida do 

filho doente, mediante a sobrecarga que a síndrome acarreta em toda a família, 

principalmente na mãe, que é a principal cuidadora da criança. 

 

 

5.2.3 Categoria 3 - Os cuidados recebidos pela criança nos serviços de atenção à 

saúde: percepções maternas 

 

 

Esta terceira categoria está relacionada às percepções das mães em relação 

aos tratamentos e aos atendimentos realizados pelos profissionais de saúde, bem 

como à rede de atenção à saúde na qual os serviços são disponibilizados. Nesta 

categoria, surgiram as seguintes subcategorias: orientações dos profissionais de 

saúde sobre o diagnóstico e prognóstico da síndrome; necessidades específicas da 

criança e os cuidados recebidos pelos serviços saúde onde é atendida. 

Nesta categoria, as mães apresentaram suas visões frente aos atendimentos 

que seus filhos recebem, nos serviços de saúde, onde são atendidos, enfatizando à 

falta de centralização das especialidades nos centros de atendimentos, além da 

necessidade de viajarem vários quilômetros em busca de tratamento para os filhos. 

Relatam, ainda, a falta de conhecimento, por parte dos profissionais, sobre o 

diagnóstico e prognóstico da doença, evidenciando que, trata-se de uma doença que 

ainda está sob investigação, por ser algo novo e, que, ainda não se sabem os danos 

que a infecção pode causar, ainda, no desenvolvimento da criança. As mães 

elucidaram, também, sobre a falta de humanização de alguns profissionais em 

apresentar o diagnóstico da criança, a qual houve a utilização de termos pejorativos 

ao referir-se à criança. Outras mães afirmaram terem sido bem instruídas pelos 

profissionais sobre os diagnóstico. Nas análises das subcategorias seguintes, é 

possível compreender melhor a categoria. 

A subcategoria “orientações dos profissionais de saúde sobre o diagnóstico e 

prognóstico da Síndrome Congênita do ZIKV” refere-se às informações que as mães 

receberam sobre a síndrome no momento em que foram informadas sobre o 

diagnóstico das crianças e à conduta dos profissionais com as mães. Essa 

subcategoria tem como objetivo analisar como foram informados os diagnósticos e 
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quais reações as mães tiveram de acordo como os profissionais anunciaram, além 

da percepção das mesmas em relação aos profissionais. 

Identificou-se a falta de preparação dos profissionais de saúde no momento 

em que informaram as mães sobre as necessidades específicas do filho, não 

avaliando os prejuízos futuros para a mãe na recepção da criança. Pode-se 

observar, nas seguintes falas, a forma como os profissionais de saúde informaram 

para as mães sobre a microcefalia da criança: 

 

“Logo após que ele nasceu, o médico disse assim: hein, hein, seu 
menino parece um boneco! Aí eu pensei assim: não é normal! Aí, eu 
vi quando um médico olhou com cara de espanto para o outro, eu 
senti que tinha alguma coisa diferente, não fiquei preocupada de jeito 
nenhum, mas eu sabia que tinha alguma coisa diferente.” [Márcia] 
 
“[...] foi o médico, quando a criança nasceu, ele foi logo dizendo, a 
criança nasceu com microcefalia, fiquei normal, “assim”, não era 
muito avançado pelo que ele disse, mas fiquei meio receosa [...]”. 
[Karla] 
 
“[...] foi após o nascimento, foi assim porque era como eu tava 
dizendo, ela nasceu normal, aí não tinha nada, chorou o chorinho 
tudo normal, não era chorona, aí, quando ela tinha uns dois meses, 
todo mundo já falava que a cabeça dela era pequena. Quando ela 
era novinha, a cabeça dela era bem peladinha, aí a agente de saúde 
perguntou se eu não achava a cabeça dela muito pequena? Aí eu 
disse que eu achava, aí o médico foi e me deu o diagnóstico, até 
chorei. Eu tinha medo porque eu não sabia como era essa doença, 
eu até perguntei a ele, mas ele me disse por cima. Depois foi que eu 
fui sabendo, mas porque eu ficava perguntando a um e a outro como 
era mesmo.” [Lorena] 

 

A Organização Mundial de Saúde – OMS - (2016) alerta sobre a necessidade 

do fornecimento de informações precisas sobre a Síndrome Congênita do ZIKV para 

as pessoas e suas comunidades, sendo importante, tanto por razões da saúde 

pública, como sendo propulsor na redução de ansiedade pela população, tendo em 

vista que a mídia tem propagado de forma errônea e confusa sobre síndrome. A 

OMS ainda esclarece que novas informações sobre os impactos que a doença tem 

causado estão sendo construídas ao longo do tempo, tendo em vista que é algo 

novo e está sob estudos, sendo necessária a atualização dos profissionais 

constantemente para que não haja confusão sobre tais informações.  

Assim, o fato de ser algo novo e que, ainda, está sob investigação, os 

próprios profissionais se sentem inseguros acerca das informações sobre a 
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síndrome, não sabendo, em alguns momentos, passar as informações necessárias à 

família. Nessa perspectiva, pode-se perceber a despreparação dos profissionais na 

percepção das mães nos seguintes relatos:  

 

“[...] eles diziam que tinha que fazer a fisioterapia, que ela precisava 
da fono, tinha coisa que a gente perguntava e nem eles sabiam, a 
gente foi descobrindo no dia a dia, porque eu já conheço o jeitinho 
dela todinho, aí eu sei como ela é agora, mas, no começo, era como 
se eu tivesse no escuro.” [Lorena] 
 
“[...] mulher, o que a neuro disse é que nem eles sabem como vai ser 
o futuro dele, pra crescer, mas nem eles sabem como vai ser, o que 
eu sei é que pode ser que ele ande, pode ser que ele não ande. Com 
7 meses é que eu fiquei sabendo pelas reportagens e aí que eu 
comecei a ter uma noção. O que eu sei é que eu perguntei à neuro 
se ele ia andar, e ela respondeu: olhe, nem a gente sabe qual vai ser 
o futuro dele, ele tem tudo para crescer, mas...  Mas nem eles sabem 
como vai ser, o que eu sei é que pode ser que ele ande, pode ser 
que ele não ande, nunca chegaram para explicar não, o que eu sei é 
que ele é especial e vai ter suas diferenças, nem eu sei bem o que é 
essa doença, só sei que é o cérebro pequeninho, não sei se ele vai 
falar, se ele vai andar.” [Márcia] 
 
“[...] não, nunca falaram nada, nadinha como era a microcefalia, 
como cuidar dele não, é como eu já disse, ele, em certas coisas, não 
iria ser como uma criança normal, muitas coisas eu ia estranhar, eu 
ia ver que as outras crianças já, como, por exemplo, a fase de ir para 
a escola, essas coisas, o desenvolvimento dele ia ser mais lento do 
que as outras crianças normal, foi isso que explicaram.” [Ayla] 
 
“Não, num me disseram nada. O parto ocorreu em Catolé, a única 
coisa que os profissionais disseram era que era para cuidar dela 
direitinho, como cuidar dela ninguém falou nada não, os médicos não 
falam se ela vai andar, a única coisa que vou é para a consulta, não 
tenho orientação de nada, até agora dois anos que a menina tem e 
nada.” [Karla] 

 

Pode-se perceber, também, a partir das falas, que algumas mães foram 

pouco acolhidas e esclarecidas pelos profissionais, ou equipe de saúde, em como 

cuidar dos seus filhos e quais as principais necessidades da criança. Quanto aos 

cuidados diários, as mães foram descobrindo dia a dia sobre as necessidades da 

criança, não havendo orientação ou treinamento para tais cuidados. Os dados se 

assemelham à pesquisa realizada por Milbrath (2012), que analisou as orientações 

recebidas por mães de crianças com paralisia cerebral - condição que se assemelha 

a algumas características da microcefalia associada ao Síndrome Congênita do 

ZIKV, como, por exemplo, limitações no desenvolvimento motor – por parte da 
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equipe de saúde, apontando, em seu estudo, a negligência dos profissionais em 

orientar as mães quanto aos cuidados que deveriam realizar com as crianças. 

Partindo dessa perspectiva, alguns profissionais não conseguem conduzir a 

orientação sobre o diagnóstico com clareza, além de não possuir um manejo 

adequado para informar ou explicar sobre o processo da doença aos familiares. 

Sendo assim, dentre as mães que foram informadas sobre os diagnósticos dos filhos 

e se sentiram satisfeitas com as informações recebidas - Flávia e Júlia - relataram 

que receberam informações adequadas sobre a síndrome pelos profissionais por 

quem foram atendidas, como sugerem as falas, respectivamente: 

 

“[...] foi uma enfermeira lá da maternidade, ela me explicou tudo 
direitinho, mas ela dizia: para de chorar mulher, seu filho vai ser 
normal! Essas coisas.” [Flávia] 
 
“Sim, eles explicaram direitinho o que era, e aí eu fui entendendo.” 
[Júlia] 

 

Em relação a Júlia e Flávia, as mães afirmaram terem recebido orientações 

sobre o diagnóstico e orientações de como deveriam cuidar da criança. É de suma 

importância que a equipe de saúde acolha a mãe e informe, da melhor forma 

possível, o quadro clínico da criança, buscando recomendar os cuidados específicos 

para a necessidade da criança, não deixando a mãe sem suporte e segurança, 

evitando que a mesma vá descobrindo no dia a dia meios não apropriados para os 

cuidados com a sua prole.  

Na subcategoria “necessidades específicas da criança e os cuidados 

recebidos pelos serviços de saúde onde é atendida”, as mães relatam sobre as 

necessidades especificas de cada criança e como elas percebem os cuidados 

recebidos pelos serviços de saúde em que a criança é atendida. Assim, nas falas 

seguintes, as mães elucidam as deficiências que a criança apresenta atualmente: 

 

“Ele ainda não anda, não senta, ele precisa do meu colo 24 horas, 
pra sair, pra ir para a fisioterapia, até pra sentar para assistir, para se 
alimentar, ele enxerga bem, ele escuta, entende tudo que a gente 
fala, ri, interage com a gente, e a aspiração a gente sempre tem que 
fazer.” [Júlia] 
 
“Com dois anos, ele nem anda nem fala, nem pega nada com a mão, 
tá entregue a Deus e aos fisioterapeutas. Quando ele tá com fome, 
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eu já sei o gesto que ele faz, aí eu já sei que ele quer comer.” 
[Márcia] 
 
“A dificuldade dela tá nos braços, cólica, a comida dela é passada no 
liquidificador.” [Karla] 
 
“Ela não anda, não fala, ela não pega as coisas, não senta, não se 
arrasta.” [Lorena] 
 
“A visãozinha dele, a dificuldade que ele tem de movimentar o lado 
direito dele, e ele não tem muita segurança em andar.” [Flávia] 
 
“O que ele não faz, assim, é que a gente tem medo, é esforço na 
coluna dele, já por causa da cirurgiazinha na coluna dele, aí a gente 
evita, certos tipos de brinquedos a gente não compra porque já diz 
que prejudica a coluna dele essas coisas, mas a alimentação ele não 
rejeita nada não.” [Ayla] 
 
“Assim, ele não anda, não fala, nem se arrasta, a comida eu tenho 
que deixar bem molinha e amassadinha pra poder conseguir engolir, 
não sustenta a cabecinha, essas coisas assim que ele num faz.” 
[Kamila] 

 
“Ela não anda, não fala, não segura o pescoço, mas ela entende tudo 
que eu falo, só vive no meu braço.” [Laura] 

 

A OMS (2016) elucida que ser mãe de uma criança com Síndrome Congênita 

do ZIKV é uma luta árdua, que provém de eventos estressantes e desafiadores, mas 

que podem trazer grandes alegrias. Nessa perspectiva, as mães apresentam seus 

relatos de como enfrentam diariamente as necessidades das crianças e como essas 

limitações refletem no seu dia. A seguir, algumas verbalizações que elucidam a 

afirmativa anterior: 

 

“[...] é difícil porque ela tem dificuldade pra comer, ela quer mastigar 
mas não consegue, ela só engole, aí tem que dá pra ela conseguir 
comer, não recebo nenhuma ajuda da equipe de saúde, até a agente 
de saúde mora aí em cima e não vem aqui, ela soube que eu iria 
para Fortaleza, eu que fui para lá pra ela pesar a menina, ela não 
anda nas casas não. Logo quando ela nasceu, fiz uns exames em 
Patos, aí veio uma equipe de João Pessoa para confirmar, mas faz 
tempo [...] mas, diante de tudo isso, ela é tudo de bom, Larissa5 é 
tudo na minha vida.” [Karla] 
 
“[...] ele só se alimenta por uma sonda, aí não sei como ele arrancou, 
quando acontece mulher, eu fico louca, eu não sabia que essa sonda 
saía do canto, ele puxou essa sonda, fez um ano em outubro que ele 
usa aí, quando foi esse mês, ele tirou do canto, aí precisou colocar 

                                                                 
5 Nome fictício dado à criança. 
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de novo. Aí, quando ele tá tomando banho, aí estica com bracinhos, 
aí eu já sei que ele quer massagem, aí dou massagem nele, mas ele 
gosta viu?!” [Júlia] 
 
‘O que me preocupa mais é ele não conseguir comer direito, dar 
comida pra mim é a pior parte porque eu fico com muito medo dela 
se engasgar e morrer sem conseguir respirar, porque uma vez 
aconteceu isso dele ficar roxo, roxo engasgado. Mas, toda vez que 
eu termino de dar comida a ele, pra mim é uma vitória, é tanto que 
ele já sabe que quando termina de comer é uma festa só, agarro e 
dou tanto cheiro, porque pra mim já é mais um dia de vitória [...]”. 
[Kamila] 

 

Percebe-se que há um misto de medo e alegria, as mães demonstram suas 

aflições nas falas anteriores pela oscilação de sentimentos que há em cuidar de 

seus filhos, por não haver certezas, e satisfação por conseguirem passar por 

algumas etapas no processo de doença da criança. Cada vivência experimentada é 

vista como singular é permeada de incertezas do que ainda poderá acontecer. 

Assim, há uma falta de perspectiva quanto ao prognóstico de doenças raras, o que 

se associa à Síndrome Congênita do ZIKV, já que ainda não se conhecem as reais 

complicações que a síndrome pode acarretar, sendo uma síndrome nova e que 

ainda está sob investigação de pesquisadores.  

Aureliano (2018) ressalta, em estudo realizado com familiares de pessoas 

com doenças raras hereditárias, os desafios de se ter uma doença rara, para a qual 

não há uma perspectiva de cura, sendo enfermidades com elevada alteração na vida 

da pessoa doente e dos seus familiares, tanto por parte das limitações biológicas 

que a doença acarreta, quanto as incertezas geradas sobre o seu prognóstico. Por 

não se saber exatamente quais são os danos que a síndrome acarreta na criança, 

há dúvidas que ainda não foram sanadas por parte dos profissionais, e ainda as que 

virão por ser um fato novo, que ainda está em descoberta (GALLAGHER, 2016), 

além da falta de dados históricos confiáveis no país (ZORZETTO, 2016). Comprova-

se isso na seguinte fala: 

 

“É difícil pra uma mãe não saber com o que tá lidando, né? Porque é 
uma doença nova, os cientista ainda tão estudando, num sabem nem 
direito quais são realmente os danos que podem afetar a criança, 
pelo menos é as coisas que eu vejo nos jornal, e como a neuro disse 
que não sabia como ia ser o futuro deles, eu mesmo tenho medo, 
mesmo eu me sentindo preparada, dá um medinho, né?” [Márcia] 
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Nessas condições, percebe-se ainda que tanto profissionais quanto 

cuidadores sentem-se fragilizados na construção de conhecimentos a respeito da 

síndrome. Sendo assim, é de suma importância que os profissionais de saúde 

estejam em busca constante de informações para que possam dar ao menos um 

apoio mínimo para que essas famílias possam conduzir da melhor forma possível os 

seus cuidados com as crianças. 

Quanto à percepção das mães em relação aos cuidados recebidos no serviço 

de saúde onde são atendidas, elas relatam sobre como têm visto a questão da 

assistência à saúde da criança com a síndrome. A seguir, alguns relatos: 

 

“Graças a Deus, eu não tenho o que reclamar não, os profissionais 
que acompanha ele não tenho o que reclamar, eles têm atenção, dá 
carinho, eles têm atenção até comigo, eles me tratam bem [...] 
Assim, de ser boa é, mas a pessoa tem que andar muito, sai 
peregrinando de cidade em cidade, hoje e nas quintas-feiras, eu tô 
em Patos [...], em  Campina, ele tem todo o acompanhamento que 
ele precisa de médicos, tem o fono, neuro, pediatra, ortopedista, 
otorrino, vou duas vezes na semana para Campina, vou na sexta e 
na quarta, e, na segunda tô fazendo na minha cidade [...]”. [Márcia] 
 
“Assim, até tem uma assistência, mas é muito complicado, porque 
você tem que tá correndo de um canto pra outro, um dia é numa 
cidade, outro dia é em outra, outro dia em outra, ele mesmo faz em 
três cidades diferentes, aí passo o dia todo viajando de segunda a 
sexta. A vida da pessoa já é tão difícil, aí o governo podendo 
centralizar pra ser num canto só pra fazer, aí complica ainda 
mais[...]”. [Kamila] 
 
“[...] por enquanto, o que a gente tá achando mais dificuldade é a 
cirurgia que a gente tem que fazer nos pés dele, que, até agora, ele 
foi encaminhado para a AACD6, mas, até agora, a gente não 
conseguiu, a gente tá achando um pouco de dificuldade nessa parte 
aí, mas, tirando isso, pra gente é bom.” [Ayla] 
 
“[...] comecei agora em Fortaleza, tá marcado para o dia 04 de maio 
para fazer uns exames de sangue e um eletro da cabeça, aí, em 
julho, vou de novo, dia 07 de julho. Em Catolé, é fisioterapia toda 
terça, e a fono é de Brejo pelo SUS toda semana, mas eu vou pagar, 
tem um rapaz aí que diz que faz particular, aí faz em casa a 
fisioterapia, a fisioterapia de Catolé é muito melhor, eles ensinam pra 
eu fazer em casa, mas eu não sei não, aí não faço, esse aperreio 
dela todinho tá vendo? é pra tá no peito, tenho vontade que ela 
possa amolecer mais porque ela é muito dura, as perninhas dela é 
colada.” [Karla] 

 

                                                                 
6 Associação de Assistência à Criança Deficiente 
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O que as mães trazem quanto aos serviços de saúde em que são atendidas é 

o difícil acesso dos serviços disponibilizados, sendo que não há um lugar na região 

em que se concentrem todas as especialidades que a criança necessita ter acesso, 

necessitando se deslocar cerca de 200Km para a cidade de Campina Grande, na 

Paraíba, sendo esta referência no estado para o tratamento da síndrome. No 

entanto, nem todas as participantes têm seus filhos vinculados a esta rede de 

Campina Grande que dá acesso ao tratamento. Relatam que todos os dias 

necessitam viajar para cidades diferentes para buscar atendimentos para as 

crianças, e que isso, muitas vezes, deixa a criança ainda mais estressada e 

cansada, enfatizando que o percurso da viagem é cansativo. Percebe-se a 

afirmativa na fala seguinte:  

 

“[...] é muito cansativo, às vezes ele chega estressadinho, 
agoniadinho, as mães que estão lá entendem que ele tem prioridade 
e ele é atendido, já pra aliviar o sofrimento dele e o meu também 
[...]”. [Ayla] 

 

A partir das falas acima, nota-se a inexistência de um centro de reabilitação 

que dê suporte às famílias em todas as especialidades de que a criança necessita, e 

que estas mães não fazem parte de uma rede, mas de atendimentos que são 

prestados pelos serviços de saúde, não dispondo de especialidades que 

contemplem um só local, causando desgasto físico e emocional na mãe e na 

criança, proveniente do cansaço das viagens. Além disso, causa prejuízos 

financeiros pois nem todas as famílias dispõe de recursos para as viagens, já que 

nem sempre se dispõe de um veículo custeado pelo governo para deslocar essas 

mães com suas crianças até as cidades onde serão atendidas. 

Entretanto, a profissional responsável pelo CER de Patos, relatou que 

algumas mães têm vários vínculos em serviços de saúde, que, nem sempre, é pelo 

fato de não ter os serviços de tratamento que a criança necessita em uma só 

unidade, mas, que é uma forma das mães se favorecerem quanto aos benefícios 

que recebem em algumas instituições, como cestas básicas, moradias, entre outros. 

Assim, ainda de acordo com relatos da profissional, a rede de saúde tem buscado 

fiscalizar esses vários vínculos destas famílias com a rede de saúde, com o 

propósito de minimizar os riscos para a saúde da criança, tendo em vista que alguns 

tratamentos necessitam de intervalos de tempo de um para o outro, além de poder 
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disponibilizar vagas para outras pessoas que estejam na fila de espera, aguardando 

uma vaga para tratamento. 

 Embora não tenha sido possível analisar em profundidade as condições 

socioeconômicas e os fatores de risco que estas mães estão inseridas e, ter acesso 

à outros cuidadores da família e profissionais da saúde, evidenciou-se a fragilidade 

nas políticas públicas que contemplam as crianças com a síndrome. Assim, por 

serem frutos do primeiro e único surto, até então, da Síndrome Congênita do ZIKV 

com associação à microcefalia, as crianças e familiares, ainda, sofrem por não terem 

um serviço estruturado para as suas demandas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O presente estudo buscou estudar o significado e repercussões da Síndrome 

Congênita do ZIKV sobre as práticas de cuidados maternos no sertão da Paraíba, 

tendo em vista que, o adoecimento da criança traz uma nova configuração para a 

rotina da mãe, desencadeando novos significados em se ter um filho com 

necessidades especiais. 

Ao se investigar sobre tais significados e como estes repercutiram nas 

práticas de cuidado em saúde, realizadas pelas mães de crianças com a Síndrome 

Congênita do ZIKV, têm sido uma rotina de sobrecargas e anseios, necessitando de 

amparo psicossocial e familiar para continuar conduzindo a qualidade nos cuidados 

prestados à criança. A chegada de uma criança, para muitas famílias, já constitui um 

processo delicado de mudança de vida e, quando isso está intimamente ligado a um 

fator de saúde que compromete o desenvolvimento funcional da criança e que 

dependerá de cuidados específicos, na maioria das vezes, causa nos pais e, neste 

caso, nas mães, um processo de desconstrução do filho que se desejou e que talvez 

nunca terá, e, com isso, outros fatores são desencadeados, até que se encontrem 

estratégias de enfrentamento. 

A partir da investigação e dos resultados obtidos nesta pesquisa, observa-se 

que os objetivos puderam ser respondidos ao longo da pesquisa, à medida que 

conseguiu-se analisar e verificar que, houve uma construção e reconstrução de 

significados pelas mães em ter uma criança com a Síndrome Congênita do ZIKV e, 

que, o diagnóstico influenciou nas práticas de cuidados das mães com às crianças. 

Neste sentido, em busca de conhecer o universo em que estas mães estão 

inseridas e como elas têm lidado com tamanhas dificuldades, a pesquisa permitiu 

perceber a vulnerabilidade em que as mães se encontram, tanto de ordem 

emocional, como os cuidados com a sua própria saúde, não dispondo de uma rede 

de apoio psicossocial que possa favorecer a minimização da sobrecarga que 

possuem nas suas rotinas diárias. Percebeu-se ainda que, todas as mulheres 

entrevistadas fazem parte da classe social mais pobre, tendo como renda familiar de 

1 a ½ salário mínimo, caracterizando-se como um público de vulnerabilidades 

sociais e ambientais.  
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É possível que o fato de se terem encontrado somente pessoas da camada 

social baixa, que vivem com menos de 2 salários mínimos, justifique-se por duas 

vias, uma que as pessoas menos favorecidas não têm rede particular, embora, 

alguns tratamentos voltados para esta síndrome talvez não sejam contemplados 

pela rede particular, mas, que, as mesmas têm, como único meio de acesso aos 

serviços de saúde, somente o serviço público. E, a segunda via é que, além de 

terem uma vida econômica precária, essas mães estão mais expostas a fatores de 

risco, tendo em vista que das 8 mães entrevistadas, 7 entrevistas foram realizada na 

residência das mesmas, o que pode ser observado pela pesquisadora que as áreas 

de moradia dessa população não possuem rede de saneamento básico, nem 

condições de moradia satisfatória para a saúde das mesmas, além de outros fatores 

que se caracterizam como fatores de riscos para a saúde. 

Obteve-se essa visão por meio da observação das condições físicas, sociais 

e ambientais das participantes, tendo em vista que, mesmo estando todas as mães 

notificadas na Secretaria de Saúde, independente da classe social, e que o acesso 

às mesmas também se deu pela indicação de outras mães, nenhuma das mães 

abordadas apresentava classe social acima da citada anteriormente, contemplando 

ainda mais a segunda hipótese. 

Quanto aos significados construídos pelas mães, os mesmos foram 

construídos e reconstruídos ao longo do tempo, na medida em que a não aceitação 

do diagnóstico, por mínima que fosse, passou a tomar uma forma diferente na vida 

das participantes, vendo nas crianças motivos a mais para lutar por elas, 

significados que, no período da gestação, foram vivenciados de forma dolorosa, mas 

que, após o nascimento e o convívio com a criança, outros significados surgiram. 

Assim, é possível afirmar que, por mais difícil que seja a aceitação dos pais 

quanto ao diagnóstico do filho, é necessário um tempo para que a informação possa 

ser analisada e reanalisada várias vezes, até que se chegue a uma conclusão de 

que as limitações da criança não limitam a afetividade e os cuidados que as mães 

podem ter por seus filhos. E, para que isso aconteça, é necessário respeitar o tempo 

da mulher e, principalmente, que ela se sinta acolhida por seu seio familiar, 

percebendo que não estará só nas adversidades que o diagnóstico de microcefalia 

oferece. 

Dentre as contribuições do estudo, pôde-se entender de forma mais clara 

como mães de crianças com Síndrome Congênita do ZIKV têm encarado a infecção 
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congênita e que impactos isso tem causado em suas vidas. É importante salientar 

que a maior parte dos estudos têm focado na doença e nos impactos que ela tem 

causado nas crianças, não elucidando sobre os reflexos que tem causado na vida 

das mães e estratégias que possam minimizar o impacto. Assim, o estudo 

apresenta-se com grande relevância na busca de entender o universo que estas 

mães estão inseridas e, como diagnóstico tem refletido nas suas práticas de 

cuidados com às crianças. 

Portanto, propõe-se o desenvolvimento de programas que sejam destinados à 

prevenir e minimizar a sobrecarga e, o impacto emocional negativo vivenciados 

pelas mães que, têm suas crianças vítimas da síndrome, fatores que influenciam na 

qualidade de vida das mesmas e nas práticas de cuidados exercidas com seus 

filhos. 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
 

Convidamos a Srª para participar da Pesquisa “ SIGNIFICADO E REPERCUSSÕES 

DA SÍNDROME CONGÊNITA DO ZIKA VÍRUS SOBRE AS PRÁTIC AS DE 

CUIDADOS MATERNOS EM SAÚDE NO SERTÃO DA PARAÍBA ” , sob a 

responsabilidade da pesquisadora Simone da Silva Cordeiro Davi, sob a orientação 

da Profª. Dra. Silvia Regina Viodres Inoue. Esta pesquisa pretende avaliar o 

significado e a repercussão da microcefalia sobre as práticas de cuidado em saúde 

no contexto da Síndrome Congênita do Zika Vírus associada a microcefalia. 

Sua participação é voluntária e se dará por meio de entrevista, serão feitas 

perguntas sobre a gravidez, o nascimento e a rotina da criança que está em 

acompanhamento no ambulatório. Sua participação poderá auxiliar a compreender 

como vivem ás famílias das crianças com microcefalia e como as equipes de saúde 

poderão atendê-los, além de contribuir para o enriquecimento dos dados acadêmico 

e científico. Caso sinta algum desconforto ou constrangimento durante a pesquisa 

poderá cancelar a participação a qualquer momento, ou pedir encaminhamento para 

um atendimento psicológico, tendo em vista que os pesquisadores são psicólogos.  

Se depois de aceitar participar e posteriormente desistir, tem o direito e a 

liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, seja antes ou 

depois da coleta dos dados, independente do motivo e sem nenhum prejuízo a sua 

pessoa. A Srª não terá nenhuma despesa e também não receberá nenhuma 

remuneração. Os resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas sua 

identidade não será divulgada, sendo guardada em sigilo. Para qualquer outra 

informação sobre esta pesquisa, a Srª poderá entrar em contato comigo no endereço 

(Rua Galim Assis, 93, Centro, Patos - PB), pelo telefone (83) (3422-1050), ou se 

tiver alguma dúvida sobre a Ética deste estudo poderá entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa – CEP/Unisantos, (Conselheiro Nébias, 300, Santos-

SP, telefone (13) 3205-5555.  

 

 

 

 

Consentimento Pós–Informação  
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Eu,___________________________________________________________, 

fui informado sobre o que o pesquisador quer fazer e porque precisa da minha 

colaboração, e entendi a explicação. Por isso, eu concordo em participar do projeto, 

sabendo que não vou receber nenhuma remuneração e que posso sair quando 

quiser. Este documento é emitido em duas vias que serão ambas assinadas por mim 

e pelo pesquisador, ficando uma via com cada um de nós.  

 

 

Patos, ______ de ________________ de _________. 

 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do Participante 

 

__________________________________________________ 

Simone da Silva Cordeiro Davi 

Pesquisadora 

 

_________________________________________________ 

Silvia Regina Viodres Inoue 

Orientadora 
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APÊNDICE B – Roteiro da Entrevista Semiestruturada 

 

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS 

MESTRADO EM SAÚDE COLETIVA 

 

TÍTULO: SIGNIFICADO E REPERCUSSÕES DA SÍNDROME CONGÊNITA DO 

ZIKA VÍRUS SOBRE AS PRÁTICAS DE CUIDADOS MATERNOS EM SAÚDE NO 

SERTÃO DA PARAÍBA 

  

 

DATA _____/ ______ / ______ 

 

 

 

DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

Nome: ______________ 

Idade Atual:______  

Religião:_____________  Cor/ etnia:(    ) Branca (   ) Negra (   ) Parda 

Estado Civil: (   ) Solteira (   ) Casada (   ) União Estável (   ) Divorciada (   ) Viúvo  

Cidade de residência: ___________________ 

Bairro:_________________ Com quem reside:_________________  

Nº de Filhos: _______ Sexo: __________  Idade: ________ 

Telefone.: _____________ 

 

2. DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

Escolaridade: 

(   ) Nenhuma     (   ) Alfabetizada  

(   ) Ens. Fundamental Incompleto (   ) Ensino Fundamental Completo 

(   ) Ens. Médio Incompleto  (   ) Ensino Médio Completo 

(   ) Ensino Superior Incompleto  (   ) Ensino Superior Completo  

Qual curso?_____________________  (   ) Pós Graduação: ________________ 

Situação Ocupacional atual: 
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(   ) Estudante (   ) Nunca Trabalhou (   ) Não Trabalha Atualmente (   ) Trabalho 

Informal Qual? ___________ (   )  Trabalho Formal - Qual?____________________  

(   ) Desempregada desde: ________ (   ) Aposentada  desde: ______  

(   ) Recebe Benefício Social, desde:______  

 

Renda mensal: 

(   ) 1 Salário mínimo  (   ) 2 Salários mínimos  (   ) 3 Salários mínimos   

(   ) 4 Salários mínimos  (   ) Acima de 5 Salários mínimos 

 

Renda familiar mensal: 

(   ) 1 Salário mínimo  (   ) 2 Salários mínimos  (   ) 3 Salários mínimos   

(   ) 4 Salários mínimos  (   ) Acima de 5 Salários mínimos 

 

 

 

 

Entrevista Semiestruturada 

 

 

1. Como você soube da gravidez e como se sentiu com a notícia? Houve 

planejamento? 

2. Você fez pré-natal? Como foi? 

3. Quais foram seus sentimentos com o bebê desde o início da gravidez até o 

nascimento? 

4. Quando você soube do diagnóstico de microcefalia, antes ou após o nascimento 

da criança?  

a. Como você se sentiu após o diagnóstico?  

5. Como se sentiu em relação ao bebê? Mudou algo em relação ao seu sentimento 

com o bebê? Você sentiu medo, tristeza, raiva, insegurança algo nesse sentido 

ou diferente? 

6. O que é para você ter um filho com microcefalia? 

7. Como se sente atualmente frente ao diagnóstico?  

8. O que mudou na sua vida após o nascimento do seu filho, pelo fato de ele ter a 

microcefalia? 
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9. Como você se enxerga dentro desse novo processo? 

10. Fale um pouco sobre como se dão os cuidados no dia a dia com sua criança. 

Como você cuida da saúde do seu filho? Você recebe ajuda de alguém no 

processo de cuidado? 

11. Fale um pouco da relação familiar após vocês receber seu filho. (De que forma o 

nascimento da criança e os cuidados necessários com a mesma interferem na 

sua rotina e na da família? ). 

12. Que orientações profissionais você recebeu sobre a microcefalia quando soube 

do diagnóstico? 

13. Que necessidades específicas a criança possui que você consegue descrever? 

Como tem lidado com tais necessidades? 

14. Onde e como tem sido o tratamento do seu filho? Por quais especialidades ele é 

atendido? 

15. Fale um pouco sobre como vê o cuidado da rede de serviço das unidades para 

crianças com microcefalia (bom/ruim). Justifique. 

16. Como você vê o cuidado prestado a seu filho nos serviços em que ele é 

atendido? 

17. Como você vê o cuidado dos profissionais/equipe de saúde nos serviços em que 

ele é atendido? Há diferença do atendimento entre profissionais e serviços? 
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APÊNDICE C- Termo de Responsabilidade e Compromisso do Pesquisador 

Responsável  

 

 

Eu, Simone da Silva Cordeiro Davi, responsável pelo projeto de pesquisa intitulado 

“significado e repercussões da Síndrome Congênita do Zika Vírus sobre as práticas 

de cuidados maternos em saúde no sertão da Paraíba” sob orientação da Profª. Dra. 

Silvia Regina Viodres Inoue, comprometo-me a assegurar que sejam seguidos os 

preceitos éticos previstos na Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde e 

demais documentos complementares.  

Responsabilizo-me também pelo fiel acompanhamento das atividades de 

pesquisa, pela entrega do relatório final ao Comitê de Ética da Universidade Católica 

de Santos e pelos resultados da pesquisa para sua posterior divulgação no meio 

acadêmico e científico.  

 

 

Patos – PB, ____ de ___________ de ______. 

 

 

 

________________________________ 

Simone da Silva Cordeiro Davi 

Pesquisadora 

________________________________ 

Silvia Regina Viodres Inoue 

Pesquisadora 

 

 


