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RESUMO

CRUZ, G.V.S.F. “Microcefalia não é o fim”: experiência de famílias no contexto da
condição crônica. Cuiabá: Faculdade de Enfermagem, UFMT; 2019.
A microcefalia é uma das manifestações estruturais mais citadas e descritas na Síndrome
Congênita do Zika Vírus, sendo evidenciada pela diminuição acentuada do perímetro
cefálico e localizada dentro da Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF)
devido as possíveis deficiências decorrentes dela. O nascimento de crianças com
microcefalia impactou diversos setores da sociedade gerando preocupação em território
nacional e internacional, através de notícias amplamente veiculadas na mídia (jornais,
televisão, internet, entre outros). O presente estudo buscou compreender a experiência de
diferentes pessoas e famílias em relação ao agravo (gestantes, gestantes diagnosticadas,
respectivos cônjuges e familiares de crianças afetadas). Trata-se de uma pesquisa
qualitativa com abordagem compreensiva, inspirada em conceitos da Fenomenologia e
da Sociologia da Vida Cotidiana, realizada nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande, na
qual foram utilizadas técnicas de observação, grupos de discussão e entrevistas
individuais para produção dos dados, no período de janeiro de 2017 a abril de 2019,
envolvendo 31 entrevistados (homens e mulheres). Os dados produzidos foram tratados
pela análise de conteúdo na modalidade temática, buscando os núcleos de sentidos e os
significados dos relatos. A presente pesquisa possui aprovação do Comitê de Ética em
Pesquisa (CEP) mediante parecer nº 1.842.018. A experiência na vida cotidiana pôde ser
compreendida como o resultado de múltiplas vivências sedimentadas e condensadas em
significados particulares e compartilhados. De tal forma que, os saberes e as impressões
diagnósticas são elementos que fazem parte da experiência e estão circulantes na vida
cotidiana, servindo à cada pessoa como um esquema interpretativo, disseminados nas
interações e também fornecidos por profissionais de saúde. Os elementos simbólicos
antecipados sobre a microcefalia, mobilizados antes mesmo do nascimento, participam
da construção da experiência propriamente, mediando as expectativas e condições do
futuro e ajustando certos parâmetros para o conviver com e apesar do agravo. A
experiência familiar foi marcada por repercussões sobre a família: maior vulnerabilidade
social, aumento de custos com a manutenção da saúde, empobrecimento e rearranjos
familiares; e sobre mulheres e crianças: rotina exaustiva, condições que levam à
dependência das crianças por cuidados contínuos, responsabilização da mulher pelo

cuidado familiar e marcas visíveis do cuidar. A partir das rotinas do cuidado se fez a
reflexão sobre as implicações morais para o cuidado das crianças, evidenciado pela
predominante atribuição do cuidar como um trabalho relegado às mulheres (e não aos
homens) e que expressa socialmente a distribuição desigual e injusta do cuidado. Outro
ponto de discussão, nesse contexto, relaciona-se à ética do cuidado, cujo prisma reflexivo
revela a importância do cuidar da cuidadora, fornecendo base e motivação para atender o
bem-estar de quem cuida. Nesse sentido, foi necessário atentar-se nas relações e nas
práticas mais invisibilizadas, que trouxeram à tona as necessidades das cuidadoras que
são, muitas vezes, desvalorizadas social e historicamente, bem como, ocultadas no âmbito
familiar e excluídas das políticas públicas. Para o avanço das garantias sociais que visam
a equidade e a justiça, é preciso discutir a distribuição desigual das atividades de cuidado
na sociedade, que se expressa também pela desigualdade de gênero. O cuidado – as suas
demandas e as múltiplas dimensões do cuidar, precisa, então, ser levado com maior
abrangência ao escopo das políticas públicas para ser (re)desenhado e implementado pelo
Estado, ao invés de ser naturalizado e relegado ao campo da invisibilidade, do descaso e
do âmbito privado.

Palavras-chave: Experiência, zika vírus, microcefalia, condição crônica, deficiência,
ética do cuidado.

ABSTRACT

CRUZ, G.V.S.F. “Microcephaly is not the end”: experience of families in the context
of the chronic condition. Cuiabá: Faculdade de Enfermagem, UFMT; 2019.

Microcephaly is one of the most cited and commonly described structural manifestations
in Congenital Zika Virus Syndrome, being evidenced by the marked decrease in the head
circumference and located within the International Classification of Functioning (ICF)
due to possible deficiencies resulting from it. The birth of children with microcephaly has
impacted various sectors of society, generating concern in national and international
territory through news broadly published in the media (newspapers, television, internet,
among others). The present study sought to understand the experience of different people
and families regarding the problem (pregnant women, pregnant women diagnosed, their
spouses and relatives of affected children). This is a qualitative research with a
comprehensive approach, inspired by concepts of Phenomenology and Sociology of
Daily Life, conducted in the cities of Cuiabá and Várzea Grande, in which observation
techniques, discussion groups and individual interviews were used to produce data, from
January 2017 to April 2019, involving 31 interviewees (men and women). The data
produced were treated by content analysis in the thematic modality, searching the
meaning cores and the meanings of the reports. This research is approved by the Research
Ethics Committee (CEP) by number 1,842,018. The experience in everyday life could be
understood as the result of multiple sedimented and condensed experiences in particular
and shared meanings. Thus, the knowledge and diagnostic impressions are elements that
are part of the experience and are circulating in everyday life, serving each person as an
interpretative scheme, disseminated in interactions and also provided by health
professionals. The anticipated symbolic elements about microcephaly, mobilized even
before birth, participate in the construction of the experience itself, mediating the
expectations and conditions of the future and adjusting certain parameters to live with and
despite the grievance. Family experience was marked by repercussions on the family:
greater social vulnerability, increased health maintenance costs, impoverishment and
family rearrangements; and about women and children: exhaustive routine, conditions
that lead to children's dependence on continuous care, women's responsibility for family
care and visible marks of care. From the routines of care, reflection was made on the

moral implications for child care, such as the predominant attribution of care as a
relegated work to women (and not men) and which socially expresses the unequal and
unfair distribution of care. Another point of discussion in this context relates to the ethics
of care, whose reflective prism reveals the importance of caring for the caregiver,
providing the basis and motivation to meet the well-being of those who care. In this sense,
it was necessary to pay attention to the most invisible relations and practices, which
brought to light the needs of caregivers who are often socially and historically devalued,
as well as hidden in the family and excluded from public policies. To advance social
guarantees aimed at equity and justice, it is necessary to discuss the unequal distribution
of care activities in society, which is also expressed by gender inequality. Care - its
demands and the multiple dimensions of care, then need to be taken more broadly within
the scope of public policy to be (re) designed and implemented by the state, rather than
being naturalized and relegated to the field of invisibility. of neglect and the private
sphere.

Keywords: Experience, zika virus, microcephaly, chronic condition, disability, ethics of
care.

RESUMEN

CRUZ, G.V.S.F. "La microcefalia no es el fin": experiencia de las familias en el
contexto de la enfermedad crónica. Cuiabá: Faculdade de Enfermagem, UFMT;
2019.

La microcefalia es una de las manifestaciones estructurales más citadas y descritas con
más frecuencia en el síndrome congénito del virus del Zika, y se evidencia por la marcada
disminución en la circunferencia de la cabeza y se encuentra dentro de la Clasificación
Internacional de Funcionamiento (ICF) debido a posibles deficiencias derivadas de ella.
El nacimiento de niños con microcefalia ha impactado a varios sectores de la sociedad,
generando preocupación en el territorio nacional e internacional a través de noticias
ampliamente publicadas en los medios de comunicación (periódicos, televisión, internet,
entre otros). El presente estudio buscó comprender la experiencia de diferentes personas
y familias con respecto al problema (mujeres embarazadas, mujeres embarazadas
diagnosticadas, sus cónyuges y familiares de niños afectados). Esta es una investigación
cualitativa con un enfoque integral, inspirada en los conceptos de Fenomenología y
Sociología de la Vida Cotidiana, realizada en las ciudades de Cuiabá y Várzea Grande,
en la que se utilizaron técnicas de observación, grupos de discusión y entrevistas
individuales para producir datos, desde enero de 2017 hasta abril de 2019, con la
participación de 31 entrevistados (hombres y mujeres). Los datos producidos fueron
tratados mediante análisis de contenido en la modalidad temática, buscando los núcleos
de significado y los significados de los informes. Esta investigación es aprobada por el
Comité de Ética en Investigación (CEP) por numero 1,842,018. La experiencia en la vida
cotidiana podría entenderse como el resultado de múltiples experiencias sedimentadas y
condensadas en significados particulares y compartidos. Así, el conocimiento y las
impresiones diagnósticas son elementos que forman parte de la experiencia y circulan en
la vida cotidiana, sirviendo a cada persona como un esquema interpretativo, difundido en
interacciones y también provisto por profesionales de la salud. Los elementos simbólicos
anticipados sobre la microcefalia, movilizados incluso antes del nacimiento, participan
en la construcción de la experiencia misma, mediando las expectativas y condiciones del
futuro y ajustando ciertos parámetros para vivir con y a pesar de la queja. La experiencia
familiar estuvo marcada por las repercusiones en la familia: mayor vulnerabilidad social,
mayores costos de mantenimiento de la salud, empobrecimiento y reordenamiento

familiar; y sobre mujeres y niños: rutina exhaustiva, condiciones que conducen a la
dependencia de los niños del cuidado continuo, la responsabilidad de las mujeres por el
cuidado familiar y las marcas visibles de cuidado. A partir de las rutinas de la atención se
reflexionó sobre las implicaciones morales para la atención infantil, como la atribución
predominante de la atención como un trabajo relegado a las mujeres (y no a los hombres)
y que socialmente expresa la distribución desigual e injusta de la atención. Otro punto de
discusión en este contexto se relaciona con la ética de la atención, cuyo prisma reflectante
revela la importancia de cuidar al cuidador, proporcionando la base y la motivación para
satisfacer el bienestar de quienes se preocupan. En este sentido, era necesario prestar
atención a las relaciones y prácticas más invisibles, que revelaron las necesidades de los
cuidadores que a menudo están socialmente e históricamente devaluados, además de estar
ocultos en la familia y excluidos de las políticas públicas. Para avanzar en las garantías
sociales dirigidas a la equidad y la justicia, es necesario discutir la distribución desigual
de las actividades de atención en la sociedad, que también se expresa en la desigualdad
de género. Atención: sus demandas y las múltiples dimensiones de la atención deben ser
tomadas de manera más amplia dentro del alcance de las políticas públicas para ser (re)
diseñadas e implementadas por el estado, en lugar de ser naturalizadas y relegadas al
campo de la invisibilidad. de abandono y la esfera privada.

Palabras clave: Experiencia, virus zika, microcefalia, afección crónica, discapacidad,
ética de la atención.
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APRESENTAÇÃO

Em atuação na área da Enfermagem em Saúde da Criança e do Adolescente, por
mais de 10 anos, foram vários os momentos em que foi possível perceber como o
adoecimento crônico afeta as diversas dimensões da vida das crianças e de suas famílias.
Dinâmica que, muitas vezes, é permeada por percalços e desafios, dada a necessidade de
aprendizagem por parte de crianças, adolescentes e famílias para reelaboração de outros
modos de viver.
Certamente, os quadros crônicos não exigem somente da família a capacidade para
enfrentamento desses outros/novos modos de vida. Como profissional de saúde, por
inúmeras vezes, foi necessário reinventar práticas do cuidado e reelaborar modos de agir
perante ela, pois é evidente que cada família tem seu próprio funcionamento e ritmo no
processo de enfrentamento, e não há como enquadrar situações que demandam um olhar
mais minucioso às nuances e aos detalhes que são tão íntimos e, ao mesmo tempo, tão
expostos.
Digo famílias porque no atual contexto de cuidados à criança e ao adolescente se
faz necessária a presença de um adulto responsável, assumida em grande parte pelos pais
e/ou familiares diretos, sendo muito comum a presença marcante das mulheres (mãe, avó,
etc.), capaz de suportar os longos períodos de internação, reinternações e terapias
restritivas (SOUZA, 2006). Nas relações familiares, os pais, predominantemente as mães,
são os nós mais ativos na prestação de cuidados diretos (PORTUGAL; NOGUEIRA;
HESPANHA, 2014), contudo, por vezes, seus potenciais para o cuidado podem se exaurir
devido à sobrecarga e ao cansaço das intensas rotinas.
Nesse contexto, nota-se que, especialmente no cenário da assistência à saúde, a
Síndrome Congênita do Zika Vírus (SCZV) tem gerado grandes desafios ao cuidado
integral e qualificado. Gestores, profissionais de saúde e principalmente as famílias das
crianças afetadas se deparam com a necessidade de atualizar e adequar as práticas
cotidianas do cuidado, lançando mão ao estoque de conhecimentos prévios para
interpretar e agir diante das mais diversas situações (SCHUTZ, 2012).
Na vida cotidiana, “Microcefalia não é o fim” é um mote utilizado pelas mães de
crianças com microcefalia por ZIKV, que tem circulado, principalmente, nas redes sociais
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através de hashtags1de fotos compartilhadas mostrando o dia-a-dia e as rotinas de
cuidado, sobretudo, expressando que essas famílias estão entre nós e querem ser vistas.
No contexto acadêmico, a oportunidade de participar do grupo de pesquisa sobre
Saúde, Experiência, Cultura e Sociedade (SECS)2, do Departamento de Saúde
Coletiva/UFMT, despertou o olhar instigante para a compreensão dos fenômenos que
envolvem a subjetividade, os significados e a vida cotidiana. O referido grupo de pesquisa
tem produzido vários estudos compreensivos utilizando métodos qualitativos de pesquisa
dentro da vertente socioantropológica.
Na docência, tenho orientado diversas pesquisas com abordagem qualitativa,
valorizando o ponto de vista dos sujeitos, sua experiência e percepções, incluindo não
apenas os adultos, mas também crianças e adolescentes, que expressam modos peculiares
de interpretar a vida. Não obstante, por questões operacionais, na presente pesquisa, o
enfoque da fala será dado àqueles que estão no entorno dos que vivem a condição crônica
– os pais.
Considero oportuno perceber como as pessoas vivenciam e interpretam o Zika
Vírus (ZIKV), a microcefalia e a SCZV, dada sua ampla divulgação no meio social, em
contextos que circulam informações que a todo tempo são atualizadas/incrementadas
pelas novas descobertas que cercam ainda os enigmas do surgimento e da distribuição
desse agravo, visto como um problema de saúde pública no Brasil. Acredito que é
inevitável que nesses cenários se mobilizem experiências individuais e coletivas,
exprimindo vivências complexas, principalmente, quando não há cura (irreversível) e
exigem esforços para o gerenciamento contínuo.
Tendo isso em mente, busquei nesta pesquisa compreender e analisar a
experiência de pessoas que vivenciam diariamente o agravo (gestantes, gestantes
diagnosticadas, respectivos cônjuges e familiares de crianças afetadas) na tentativa de
conhecer os significados ou matrizes de significados (VELHO, 2003) e promover
reflexões do cuidado, no que diz respeito a uma condição crônica recente.
Todavia, nesta apresentação, reconheço o que foi apontado por Serge Paugmam
(2015): que o pesquisador ao interessar-se por um tema de pesquisa o faz, em amplo
aspecto, frequentemente por sua experiência de vida, por seu ambiente social (passado e
1

Hashtag é uma palavra-chave antecedida pela cerquilha (#) que as pessoas utilizam para identificar o tema do conteúdo
que estão compartilhando nas Redes Sociais.
2 Criado em 2017 seu objetivo é desenvolver enfoques teóricos e metodológicos das Ciências Sociais e Humanas em
Saúde, com destaque aos estudos sobre experiência (abordagem e conceito) em dois eixos temáticos: adoecimentos
crônicos e saúde em instituições de privação de liberdade. O grupo está registrado no Diretório de Grupos de Pesquisa
do Brasil CAPES/CNPq <http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/3498987541904733>.

4

presente), pelos encontros que manteve (ou mantém), pelas dificuldades e pelos
problemas encontrados com que se deparava (ou ainda depara) em seu cotidiano.
Como profissional de saúde, enfermeira pediatra, tive que enfrentar os
“inconvenientes” de uma análise feita de dentro, por já conhecer um pouco por dentro a
realidade estudada (da qual também faço parte!), que exigiu muito esforço para distanciar
das prenoções, dos prejulgamentos e do senso comum (PAUGMAM, 2015),
principalmente, do lugar que ocupo, marcado pela posição de poder e de dominação
(BOURDIEU, 2010) que há entre profissionais de saúde e pacientes (mesmo não
conhecendo previamente os participantes desta pesquisa, nem, tampouco, tendo qualquer
tipo de relação profissional com os mesmos).
No caminhar desta pesquisa, de natureza sociológica, a minha relação pessoal com
o objeto estudado poderia até ter ampliado a dificuldade de objetivação, contudo, não a
tornou inviável, mas sim inevitável. Trazer questões que marcaram a minha vida social
(profissional), formulá-las com a finalidade de compreendê-las por meio da pesquisa, me
fez desconstruir e reconstruir minha visão de mundo, como um ofício intelectual sobre
mim mesma (muito trabalhoso, por sinal), exercitando (ou, pelo menos, tentando) um
olhar mais crítico.
Quanto ao objeto estudado, para desenhá-lo, fui levada a um trabalho artesanal de
juntar as peças pedaço por pedaço, para que pudesse dar forma a ele, detalhadamente, na
tentativa de compreendê-lo como um “todo”– esse artesanato, certamente, ao ser feito e
refeito, pode ser (re)arranjado e (re)interpretado por quem o fizer ou o possa refazer
(ORTIZ, 2002).
Para tanto, propus e realizei este estudo sob a vertente compreensiva, como parte
do Projeto de Pesquisa Matricial do Curso de Enfermagem da Universidade Federal de
Mato Grosso (UFMT), no qual sou docente, intitulado: “Microcefalia: estudo qualitativo
de experiência de condição crônica”, devidamente registrado sob o nº PROPEq-UFMT
408/2016.
Desse modo, apresento esta tese, resultado de 04 anos de pesquisa, para que,
potencialmente, provoque reflexões necessárias às mudanças e possibilidades do agir em
saúde (e do enfermeiro), ampliando a perspectiva para o cuidado e para o
desenvolvimento na infância – que pode ser, também, marcada pela condição crônica que
envolve a deficiência.
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Microcefalia não é o fim do mundo, microcefalia é amor.
(Laura, mãe de Clara, 3 meses)

Imagem 1 – Postagem de divulgação do grupo da rede social “Microcefalia não é o fim”3
Fonte: Acesso público (https://brasil.babycenter.com/thread/2314507/microcefalia-nao%C3%A9-o-fim-)
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Existem várias páginas de redes sociais, entre eles, o grupo do Facebook, criado em 18 de dezembro de
2015, que possui atualmente 8.153 membros (https://www.facebook.com/groups/717335208402498/).
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ASPECTOS INTRODUTÓRIOS AO TEMA DE PESQUISA

A condição crônica é um problema de saúde ou agravo que requer gerenciamento
contínuo por um período de vários meses, anos ou décadas (MENDES, 2012;
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2003). Nesta pesquisa, será tomada no
sentido mais amplo: definida como uma circunstância adversa que ocorre no estado de
saúde das pessoas e que se apresenta de forma mais ou menos persistente e/ou prolongada,
que exige respostas sociais reativas ou proativas, episódicas ou contínuas e fragmentadas
ou integradas, dos serviços e profissionais da saúde, além dos próprios usuários dos
serviços – aqueles que são diretamente afetados (CASTELLANOS et al., 2015).
Por premissa, acredita-se que a experiência da condição crônica é repleta de
significados e, especialmente na infância, é vivida também por aqueles que estão à sua
volta, principalmente os pais – os principais cuidadores das crianças, tornando a
experiência familiar. Portanto, acredita-se que é na família que se repercutem os seus
efeitos, seus desafios e seus aprendizados. A experiência, sob a forma de saberes e
conhecimento, é capaz de penetrar os espaços da vida cotidiana, sendo mediada por
elementos históricos e socioculturais.
No Brasil, a divulgação recente de notícias sobre o ZIKV e o nascimento de bebês
com microcefalia não se restringiram ao campo científico e centros de pesquisa. As
informações repercutiram em todos os setores da sociedade, gerando especulação
nacional e internacional, e causando preocupação de gestores e profissionais da saúde,
sobretudo, incidindo sobre a família, principalmente nas mulheres, com o surgimento de
um agravo à saúde, em forma de epidemia, que ocorre no período da gestação (BRASIL,
2015a; CAYLÀ et al., 2016).
Na sua amplitude, o contexto global que envolve a circulação do Zika Vírus
(ZIKV), concomitantemente ao aumento dos casos de microcefalia em recém-nascidos,
chamou a atenção por sua relação. O ZIKV é um arbovírus identificado pela primeira vez
em 1947, na floresta Zika, na África, em macaco do gênero Rhesus – daí sua denominação
(OEHLER et al., 2014). Nas pessoas, o vírus foi detectado somente em 1952, na Uganda
e Tanzânia. Em 2007, ocorreu uma epidemia na Micronésia e em 2013 foi registrado um
surto na Polinésia Francesa (VASCONCELOS, 2015; ZANLUCA et al., 2015).
Já no Brasil, em 2014 e 2015, houve uma alerta do Ministério da Saúde para casos
de febre acompanhada por exantema (pequenas manchas vermelhas na pele) como sinais
indicativos de infecção pelo ZIKV (BRASIL, 2015a). Os dados da Organização Mundial
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da Saúde (OMS) (2016a) revelaram a rápida dispersão do vírus nas Américas4, sendo que,
nesse período, 48 países e territórios notificaram casos de transmissão autóctone5 do Zika
por mosquitos e, desde 2015, países já vem relatando transmissão sexual do vírus –
Argentina, Chile, Canadá, Estados Unidos e Peru (CHAVES FILHO et al., 2016).
Quando os casos foram investigados mais detalhadamente, constatou-se que a
denominada infecção congênita por ZIKV ia muito além da diminuição do perímetro
cefálico (PC) em bebês – microcefalia (VENTURA et al., 2016). De fato, foi identificada
uma gama de tantos outros sinais e sintomas incomuns, quando comparados às demais
infecções congênitas similares, bem como, importantes alterações neurológicas com
ausência de microcefalia, surgindo a necessidade de utilizar apropriadamente o termo
Síndrome Congênita do Zika Vírus (SCZV) (MEHRJARDI et al., 2017).
Assume-se neste estudo que a SCZV é uma condição crônica que tem gerado um
conjunto de repercussões clínicas e sociais, materiais e imateriais nas crianças afetadas,
mas, para além delas, potencialmente, alcançam outras pessoas ao seu entorno – família,
e que ela não é definida somente por aspectos técnicos (antropométricos e
morfofisiológicos), mas por

alterações

que

geram

incapacidades/dependência

(deficiência), psicomotoras e cognitivas.
Como referência, a microcefalia por ZIKV não será tomada aqui como uma
doença, mas como um dos sinais clínicos associados à SCZV, contudo, em virtude das
alterações físicas e funcionais, será compreendida como uma condição crônica infantil
que envolve deficiência, pelas suas peculiaridades e aspectos incapacitantes que lhes são
inerentes e, também, por suas consequências clínicas (comorbidades e agravamentos).
A microcefalia/SCZV está localizada dentro da Classificação Internacional de
Funcionalidade (CIF) devido as deficiências que são dela decorrentes: física, auditiva,
visual e intelectual (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2004). A CIF foi
proposta pela OMS, que concebeu o conceito de deficiência para além da consequência
da doença, ampliando sua aplicação para os domínios da saúde que se baseiam no corpo,
no indivíduo e na sociedade (DINIZ, 2003).
Assim, serão utilizados aqui os termos: criança com deficiência e/ou criança com
condição crônica para se referir à uma situação de vida marcada duplamente pela
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De maio de 2015 a dezembro de 2016, foram relatados mais de 710 mil casos de Zika nas Américas, dos quais 177,5
mil (25%) confirmados, embora se saiba que a quantidade é maior, uma vez que há casos assintomáticos e
subnotificação (OPAS/OMS, 2017).
5 Quando a transmissão do vírus ocorre dentro do próprio território (NEVES, 2002).

8

deficiência e pela cronicidade. Esses termos serão acionados à medida que sua referência
se torne necessária para a compreensão do contexto em análise.
A deficiência e a dependência estão intimamente ligadas e nessa relação encontrase o cuidado, que é compreendido aqui como uma prática múltipla e complexa (FIETZ;
MELO, 2018) que envolve vários elementos que estão além da criança que recebe
cuidados e da pessoa que a cuida (familiar), compondo um conjunto intricado de relações
sociais a ele relacionado.
A experiência, enquanto abordagem, é conceito básico dos estudos realizados
pelos cientistas sociais, que tem como base teórica a Fenomenologia, na qual se revela o
modo do sujeito ser no mundo e o meio pelo qual o mundo se coloca em nossa face e
dentro de nós, localizando-o no tempo e no espaço (ALVES, 2006).
Nos estudos da experiência da enfermidade e condição crônica, enfatiza-se o
processo subjetivo daqueles que a vivenciam bem de perto, seja no seu próprio corpo,
seja no corpo daqueles que os cercam, valorizando a perspectiva dessas pessoas que
cotidianamente interpretam diversas situações concretas, privilegiando seu ponto de vista
e os seus aprendizados/conhecimentos diante das incertezas e impotências geradas
(BARSAGLINI, 2008; CANESQUI, 2007; HERZLICH, 2004).
A experiência, enquanto fenômeno – suspenso em parênteses pelo ato reflexivo
(intencional), é aquilo que afeta os sujeitos e permanece em decorrência das vivências
significantes e interações sociais (SCHUTZ, 2012). Nos termos de Jorge Larossa Bondía
(2002, p. 21), é traduzida por “o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca”.
Todavia, esse movimento cotidiano tem como referência uma pluralidade de
matrizes de significados e de práticas que convivem na sociedade contemporânea e são
diversamente apropriadas e internalizadas pelas pessoas, sendo culturalmente
construídas, (re)elaboradas e articuladas (VELHO, 2003).
Em estudos sobre a experiência da condição crônica, as multivariadas
repercussões sobre a vida cotidiana dos sujeitos e seu entorno têm se mostrado marcantes.
Estas não podem ser explicadas por elementos isolados ou estáticos, pois em seu
enovelamento podem ser “amenizadas, exacerbadas, ocultadas/invisibilizadas, realçadas
por outros elementos que interagem no espaço social” (BARSAGLINI, 2019, p. 03).
Assim, no presente estudo, almejou-se dar foco sobre as ideias, os significados e
as atitudes, bem como as repercussões no cotidiano das pessoas que vivenciam o agravo,
considerando os seus contextos socioculturais específicos. E diante disso, emergiram os
seguintes questionamentos: como homens e mulheres vivenciam, interpretam e agem
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diante do ZIKV, da microcefalia e SCZV em seu cotidiano? E quais matrizes de
significados (elementos que compõem a experiência) sustentam tais ações?
Esses questionamentos foram a bússola que nortearam o olhar da pesquisadora
sobre essa problemática ao horizonte, mantendo no caminhar/caminhando a premissa de
que toda experiência é singular, pois nem mesmo a sua repetição se constitui na mesma
experiência (SCHUTZ, 2012), sobretudo, sensível e moldada por elementos
socioculturais (VELHO, 2013).
Para tanto, respalda-se na abordagem das Novas Sociologias de Philippe Corcuff
(2001) para utilizar combinações teóricas que convergem pela perspectiva
socioantropológica, quais sejam: a Fenomenologia e a Sociologia da Vida Cotidiana.
A tese está organizada em capítulos e por seus respectivos desdobramentos, os
quais se perfazem: Capítulo 1 – A infecção pelo zika vírus e os aspectos epidemiológicos
e clínicos da microcefalia e da síndrome congênita do zika vírus; Capítulo 2 – Método;
Capítulo 3 – Conhecendo participantes e contextos; Capítulo 4 – Zika Vírus e
microcefalia: significados e repercussões na gestação; Capítulo 5 – O corpo, a
microcefalia e a deficiência: o nascer e o conviver; e Capítulo 6 – Cotidiano, cuidado e
moralidades no contexto familiar.
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CAPÍTULO 1 – A infecção pelo zika vírus e os aspectos epidemiológicos e clínicos
da microcefalia e da síndrome congênita do zika vírus

Neste momento, realiza-se um apanhado de informações sobre os aspectos
epidemiológicos e clínicos desse agravo, que são relevantes para a organização dos
serviços oficiais de saúde e por constituir importante matriz (saber biomédico, científico)
de significados e de práticas para os envolvidos (profissionais ou não), portanto, parte
constitutiva da experiência da vida cotidiana.
A princípio, parte-se da explanação sobre o Vírus Zika - o ZIKV. Trata-se de um
velho conhecido no contexto internacional, que somente no início do ano de 2015, no
Brasil, provocou o registro dos primeiros casos confirmados de infecção. Até esse
referido ano, o conhecimento sobre a história natural da febre zika era limitado e a sua
ocorrência era esporádica, em forma de surtos em outros continentes (ZANLUCA et al.,
2015).
Além do grande aumento dos casos notificados no Brasil, a infecção pelo ZIKV
durante a gestação foi o que chamou atenção de profissionais de saúde e das autoridades
sanitárias, devido a sua relação com o aumento das notificações de bebês nascidos com
microcefalia, principalmente na região Nordeste (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE
SAÚDE, 2015a). A detecção de ZIKV no tecido cerebral fetal e no fluido amniótico
sustentou a constatação da transmissão vertical - gestante para o feto (REIS, 2015). Logo,
estudos evidenciaram que o vírus possui um neurotropismo maior do que outros
arbovírus, capaz de atravessar a barreira placentária (ARAÚJO et al., 2016;
MEHRJARDI et al., 2017; TETRO, 2016; VICTORA, 2016).
Para se ter uma ideia da dimensão que esse agravo atingiu, no Brasil, no período
de 2010 a 2014, 156 casos de microcefalia foram registrados no Sistema de Informações
sobre Nascidos Vivos (SINASC). Porém, até o dia 1° de dezembro de 2015, já havia
1.247 recém-nascidos com microcefalia registrados em todo País, sendo que o Estado
com maior número de registros foi o de Pernambuco, com 646 casos, enquanto a sua
média anual, até então, referente ao período de 1999 a 2014, era de aproximadamente 09
casos notificados. Assim, um número cada vez maior de casos e as evidências disponíveis
fizeram o Ministério da Saúde declarar estado de emergência de saúde pública (BRASIL,
2015a; VARGAS et al., 2016).
Segundo o informe epidemiológico n°52 da Semana Epidemiológica 52/2016: o
total acumulado de casos notificados de microcefalia de 2015 até dezembro de 2016 no
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Registro de Eventos em Saúde Pública (RESP) – foi de 10.867 casos. Desses, 2.366
(30,8%) casos foram confirmados, sendo que 1.804 (76,2%) são do Nordeste, 298
(12,6%) do Sudeste, 145 (6,12%) do Centro-Oeste e 92 (3,8%) do Norte (BRASIL,
2016a).
O Boletim Epidemiológico nº 08/2019 trouxe o Monitoramento integrado de
alterações no crescimento e desenvolvimento relacionadas à infecção pelo vírus Zika e
outras etiologias infecciosas, entre as Semanas Epidemiológicas nº 45/2015 e nº 52/2018
(08/11/2015 a 29/12/2018). Nele, o Ministério da Saúde confirma a notificação de 17.041
casos suspeitos no País, destes, 3.332 (19,6%) são confirmados. Dos casos confirmados,
1.739 (60,7%) crianças estavam recebendo cuidados em puericultura, 1.000 (34,9%) em
estimulação precoce e 1.828 (63,8%) acompanhados no serviço de atenção especializada.
Em Mato Grosso, no mesmo período, acumularam-se 447 casos suspeitos, 115 casos em
investigação, 79 casos confirmados e 22 casos prováveis (BRASIL, 2019).
Todos os casos notificados pelos serviços de saúde do País são investigados
seguindo critérios rigorosos de protocolos institucionais para que sejam considerados
confirmados, descartados ou inconclusivos. Envolve uma série de laudos periciais
baseados em exames clínicos e laboratoriais, portanto, não se restringe à diminuição do
perímetro cefálico dos recém-nascidos – isto é, a verificação da microcefalia ao nascer
não define oficialmente a SCZV.
Por isso, ressalta-se que a microcefalia é um achado clínico e não uma doença ou
deficiência em si. Esse achado clínico é definido como uma circunferência occipitalfrontal da cabeça menor do que o esperado para a idade gestacional e sexo, indicando
alterações morfológicas importantes, relacionadas à malformação do cérebro (ARAÚJO
et al., 2016; PEÑAS; ANDÚJAR, 2007). Até então, já era bem conhecida, sua ocorrência
é multifatorial, desde a desnutrição da mãe e abuso de drogas, até infecções adquiridas
nos períodos: pré-natal, perinatal ou pós-natal, como rubéola, toxoplasmose,
citomegalovírus, entre outras (CIPRIANO; MONTEIRO, 2016; PEÑAS; ANDÚJAR,
2007; REIS, 2015).
Nas investigações sobre a associação do ZIKV e a microcefalia, outras alterações
neurológicas começaram a ser identificadas, tais como as malformações osteomusculares,
visuais e alterações auditivas em fetos e recém-nascidos. Estas poderiam estar
relacionadas com o momento em que ocorreu a infecção intrauterina, o que reforçou a
necessidade de maior investigação para caracterizar clinicamente a SCZV (BRITO,
2015).
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Pesquisas recentes evidenciaram que o ZIKV interrompe o desenvolvimento
normal do cérebro fetal em qualquer fase da gestação e que as células progenitoras neurais
são o principal alvo do ZIKV no cérebro em desenvolvimento, justificando as graves
anomalias cerebrais observadas nos achados de neuroimagem relatados até o momento
(MEHRJARDI et al., 2017; SMITH et al., 2016).
Portanto, a variedade das características clínicas dessa condição crônica é
consequência do dano neurológico direto e da perda do volume intracraniano grave. Os
achados clínicos podem ser divididos em: manifestações estruturais – que inclui
morfologia, anomalias cerebrais, anomalias oculares, auditivas, e contraturas congênitas;
e manifestações funcionais – relacionadas ao comprometimento neurológico que,
dependendo do agravo estrutural, pode levar a: convulsões, comprometimento cognitivo
e comprometimento do desenvolvimento (BRASIL, 2017a; CARVALHO et al. 2016a;
MOORE et al., 2017).
A microcefalia é uma das manifestações estruturais mais citadas e mais descritas
na SCZV. É evidenciada pela diminuição acentuada do PC, mais de 2 desvios-padrão
abaixo da média para idade gestacional e sexo. Para os recém-nascidos a termo foi
definido o ponto de corte menor que 31,9 centímetros para meninos e menor que 31,5
para meninas (CRUZ et al., 2016), sendo adotados pela OMS e pelo Ministério da Saúde
(BRASIL, 2016b; ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2016b).
Estudos de Aragão et al. (2016) e Mehrjardi et al. (2017) evidenciaram
características neurológicas diferenciadas em neuroimagens de crianças com microcefalia
pelo ZIKV para as outras STORCH6, com danos cerebrais extremamente graves,
indicando um prognóstico ruim para a função neurológica. Com o crescimento e
desenvolvimento dessas crianças as possíveis disfunções neuromotoras surgem
expressando uma condição crônica que envolve a deficiência.
Nas crianças acometidas pela microcefalia e a SCZV foi verificada perda auditiva
neurossensorial (LEAL et al., 2016) e anormalidades oculares graves (FREITAS et al.,
2016). Além disso, estudos descrevem a artrogripose em recém-nascidos com SCZV com
envolvimento crônico de neurônios motores centrais e periféricos, levando a posturas
fixas no útero e, consequentemente, deformidades como: contraturas nos braços e pernas,

6

STORCH é um acrônimo usado para o conjunto de infecções que podem causar alterações congênitas quando
presentes na gravidez: sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus e herpes simples (MIRANDA et al., 2012;
BRASIL, 2016).
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pé torto congênito, contratura do joelho, deslocamento bilateral do quadril e subluxação
do joelho associada ao valgo (LINDEN et al., 2016).
Segundo Botelho et al. (2016), após o nascimento, no primeiro trimestre de vida,
já é possível identificar sinais de lesões cerebrais graves. Os bebês apresentam
desempenho motor atípico: o tônus muscular e a motricidade espontânea alteradas. Em
relação às funções fonoaudiológicas, observa-se que a maturação e coordenação das
funções de sucção, deglutição e respiração se encontram em grau de maturidade não
correspondente à idade (BOTELHO et al., 2016).
Outros estudos também relataram: hipertonia e espasticidade, irritabilidade
manifestada por choro excessivo, disfagia e, com menor frequência, hipotonia, tremores
e posturas consistentes com disfunção extrapiramidal. Além de frequente relato de crises
epilépticas e convulsões (ALVES et al., 2016a; MOORE et al., 2017).
Todos os aspectos epidemiológicos/clínicos mencionados até aqui são
considerados relevantes para compreensão da dinâmica da gravidade e da necessidade de
acesso aos serviços de saúde, denotando o impacto social, principalmente familiar, gerado
por essa condição. Como resposta, são formuladas políticas públicas relacionadas ao
agravo como um importante elemento do conjunto de externalidades que podem interferir
e impactar a vida desses sujeitos (CANESQUI, 2007), envolvidos direta e indiretamente
com a microcefalia e a SCZV.
Em geral, as crianças com a SCZV e seus familiares que vivenciam a condição
crônica possuem contatos constantes ou episódicos com serviços e profissionais de saúde,
de modo que estes últimos intermediam a relação dessas pessoas com os serviços de
saúde, orientados por políticas, programas e ações de saúde que também mereceram
atenção nesta pesquisa.
No Brasil em 2015, em resposta ao agravo, foi lançado o Plano Nacional de
Enfrentamento à Microcefalia, mediante a proposta das três frentes em torno do controle
vetorial do Aedes aegypti: mobilização e combate ao mosquito; atendimento às pessoas,
por meio das orientações para condutas dos profissionais de saúde; e o desenvolvimento
tecnológico, a educação e a pesquisa (BRASIL, 2015b).
Para o atendimento às pessoas, o Plano garantia o cuidado adequado à gestante e
aos bebês por meio do “Protocolo e Diretrizes Clínicas para o Atendimento à
Microcefalia”, ampliando a cobertura de tomografias e apoiando a criação de centrais
regionais de agendamento dos exames. Para o tratamento dos bebês nascidos com a
malformação foi ampliado o atendimento do Plano “Viver sem Limite” (BRASIL, 2013),
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voltado ao atendimento da pessoa com deficiência, com a implantação de novos centros
de reabilitação, além dos que, até então, já existiam (BRASIL, 2015b).
O Ministério da Saúde também desenvolveu materiais informativos em 2016, como
o “Protocolo de Vigilância e Resposta à ocorrência de microcefalia e/ou alterações do
sistema nervoso central (SNC)” (BRASIL, 2016b) e o “Protocolo de Atenção à saúde e
resposta à ocorrência de microcefalia” (BRASIL, 2016c).
Os protocolos e manuais de serviços do Ministério da Saúde servem para organizar
as práticas de saúde em uma rede de atenção. Estes têm sido atualizados, conforme o
surgimento de evidências científicas e adequações de práticas de saúde, como a “Diretriz
para a Estimulação Precoce de Crianças de zero a 3 anos com Atraso no Desenvolvimento
Neuropsicomotor Decorrente de Microcefalia” (BRASIL, 2016d).
Os três últimos documentos citados acima foram unificados e substituídos por um
documento mais recente: “Orientações Integradas de Vigilância e Atenção à Saúde no
âmbito da Emergência de Saúde Pública”, elaborado em 2017 pelas Secretarias de
Atenção à Saúde (SAS) e Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) (BRASIL, 2017b).
Outros documentos voltados ao atendimento de famílias foram publicados em
2017: “Orientações às famílias e aos cuidadores de crianças com alterações no
desenvolvimento” (FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A INFÂNCIA, 2017a); “Metodologia para multiplicadores: Estimulação de crianças com alterações no
desenvolvimento no ambiente domiciliar e escolar - Curso para qualificação de
profissionais de saúde, educação e assistência social” (FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS
PARA A INFÂNCIA, 2017b); “Redes de Inclusão: Garantindo direitos das famílias e das
crianças com Síndrome Congênita do Zika Vírus e outras deficiências” (FUNDO DAS
NAÇÕES UNIDAS PARA A INFÂNCIA, 2017c), todos esses elaborados pelo Projeto
Rede de Inclusão do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) com apoio do
Ministério da Saúde.
Além do mais recente: “Apoio Psicossocial a mulheres gestantes, famílias e
cuidadores de crianças com Síndrome Congênita por vírus Zika e outras deficiências”,
que é um guia de práticas para profissionais e equipes de saúde, elaborado pelo Ministério
da Saúde (BRASIL, 2017c).
A partir dos dados epidemiológicos, clínicos e das políticas públicas voltadas ao
atendimento de crianças e famílias afetadas pela microcefalia e SCZV, será apresentado,
a seguir, o estado da arte relacionado ao tema.
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1 Estado da arte: revisão narrativa sobre a síndrome congênita do zika vírus e a
microcefalia

Para uma revisão bibliográfica relacionada ao tema, foi realizada para a presente
pesquisa uma busca eletrônica, entre os meses de dezembro de 2017 e janeiro de 2018,
por artigos científicos nacionais e internacionais, em texto completo e acesso gratuito,
publicados e indexados nos bancos de dados virtuais de acesso direto: Literatura LatinoAmericana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), National Library of Medicine's
– NLM (MEDLINE) e Google Scholar, que abordassem a temática nos idiomas inglês,
espanhol ou português, publicados entre 2014 e 2017.
Esta revisão, do tipo narrativa, utilizou os Descritores em Ciências da Saúde
(DeCS) na língua inglesa: “Microcephaly”, “Zika Vírus” e “Parents”; e para a obtenção
de resultados mais precisos utilizamos o operador booleano “AND”. A pergunta
norteadora foi: O que trazem os artigos científicos publicados no período de 2014 a 2017
que tangenciam a experiência de pessoas/famílias de crianças com microcefalia por Zika
Vírus? Foram localizados 1940 artigos, destes 42 foram pré-selecionados pelo título,
sendo que 21 foram excluídos por não atenderem os objetivos após a leitura dos resumos,
perfazendo no total: 21 artigos científicos.
Para a revisão narrativa, elencou-se dois grandes eixos temáticos que trouxeram
as principais ideias extraídas do conteúdo dos artigos selecionados, a saber:
Conhecimentos, atitudes e comportamentos de pessoas no manejo do Zika
Vírus/Síndrome Congênita do Zika Vírus; e Notas, histórias e experiências de familiares
de crianças afetadas pela Síndrome Congênita do Zika Vírus.
Sobre o primeiro eixo, os estudos revelaram a experiência das pessoas com relação
à epidemia do ZIKV e suas considerações sobre as implicações e consequências na
gestação e planejamento reprodutivo, como modo de vivenciar o fenômeno.
Pesquisas internacionais como o de Arief et al. (2017), Doolabh et al. (2017) e
Mochtouri

et

al.

(2017)

utilizaram

abordagens

quantitativas

(questionários

autoaplicáveis) sobre o conhecimento, atitudes e práticas relacionadas ao ZIKV, entre
elas a contracepção e medidas de prevenção. Os pesquisadores afirmaram que ainda
existem lacunas importantes para conhecimento e atitudes em relação ao ZIKV e sua
prevenção para população em geral (ARIEF et al., 2017; DOOLABH et al., 2017). Com
as gestantes, a maioria delas (63,3%) demonstrou falta de conhecimento sobre a
transmissão sexual e boa parte (24,1%) desconhecia os riscos para o feto, evidenciando,
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portanto, lacunas de conhecimento/informações nesse grupo social, tornando-se útil para
o planejamento de medidas de prevenção de potenciais infecções por ZIKV na gestação
(MOUCHTOURI et al., 2017).
Com relação às mulheres em idade fértil, dois artigos de reflexão abordaram o
tema do planejamento familiar em contraposição à orientação do adiamento dos planos
de gravidez em tempos de ZIKV, trazendo reflexões com base na discussão bioética e
sobre o paradigma do paradoxo: mulheres, mulheres grávidas e os encargos desiguais da
pandemia de vírus Zika (CARVALHO et al., 2016b; HARRIS; SILVERMAN;
MARSHALL, 2016).
Além disso, estudos sobre a mídia e o zika vírus, como os de Aguiar e Araújo
(2016) e de Basch et al. (2017), revelaram a preocupação e o medo das pessoas, inclusive
das gestantes, em relação à epidemia do ZIKV/SCZV, por meio de referências que
emergem amplamente nos discursos midiáticos, tornando-se um campo fértil para os
estudos sobre a comunicação e a saúde.
Neste eixo, foi evidenciada a necessidade de empreender mais esforços para
preencher certas lacunas apontadas pelos estudos, principalmente para avançar e
aprofundar em questões mais subjetivas, lançando mão de outras opções teóricometodológicas, como os métodos qualitativos e as abordagens compreensivas, a fim de
compreender a experiência das pessoas com relação ao Zika Vírus e suas repercussões.
No segundo eixo, os estudos (nacionais em sua maioria) trouxeram a vivência e o
cotidiano de familiares/crianças acometidas pelo ZIKV e suas complicações, seja na
condição de deficiência e estigma das crianças com a SCVZ, seja na condição de
cuidadores/familiares e à necessidade de acesso a serviços de saúde especializados.
A reflexão do artigo editorial de Atalla e Rosenbaum (2016), sobre a crise da
epidemia do Zika vírus, trouxe destaque aos exemplos de casos brasileiros que
reconhecem que as famílias e crianças têm dificuldades em acessar programas de saúde
pública no Brasil. Por sua vez, Colucci (2016) em seu artigo confirma esse fato, revelando
a dificuldade das famílias em acessar cuidados necessários às crianças e a precariedade
da rede de serviço de saúde pública nos Estados da Paraíba e Pernambuco, incluindo falta
de equipamentos para exames e medicamentos de uso contínuo.
Os demais estudos com abordagens qualitativas trouxeram à tona os sentimentos
e a produção de sentidos parentais no cuidado de crianças com microcefalia por vírus
Zika, como o dos pesquisadores brasileiros Sá et al. (2017). Nessa pesquisa, os familiares
relataram a necessidade de maior atenção, compreensão e apoio psicossocial por parte
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dos serviços e dos profissionais envolvidos. Já Oliveira e Sá (2017) apontaram a
necessidade de maior apoio psicológico dos pais quando estes recebem o diagnóstico de
microcefalia e SCZV de seus filhos. Essa última pesquisa evidenciou que a experiência
vivenciada pelos pais ocasionou mudanças na estruturação familiar.
Shafique (2017), em artigo editorial sobre a gravidez com vírus Zika, discutiu os
impactos psicossociais e o alto risco para transtorno de estresse pós-traumático (TEPT).
Nesse estudo, se afirma que relacionar esta questão com a sociedade em geral, mulheres
grávidas, pais de bebês com microcefalia/SCZV poderá afetar o gerenciamento da
gravidez, redefinindo as políticas e estratégias para um melhor cuidado psicossocial.
Alguns artigos dão maior enfoque aos sentimentos que as mães das crianças
acometidas experimentam ao vivenciar essa condição crônica de vida, uns utilizando
como método entrevistas individuais ou em grupo (ALVES et al., 2016b; BARROS et
al., 2017), outros realizando resenhas de livros e documentários sobre as histórias reais
das mulheres que tiveram suas vidas afetadas pela microcefalia/SCZV de seus filhos
(LARA NETTO, 2016; NELVO, 2016).
Esses estudos nacionais trouxeram enfoque aos sentimentos (tristeza, ansiedade,
insegurança e medo de perder o filho) e as principais dificuldades relatadas (aspectos
financeiros, necessidade de dedicação exclusiva à criança, etc.) (ALVES et al., 2016b).
Além de outros problemas relacionados ao seu contexto familiar e social, como
dificuldades de comunicação no relacionamento conjugal, preconceito/estigma por parte
de familiares e outras pessoas, dificuldades de acesso a alguns serviços públicos e falta
de acolhimento por parte dos profissionais de saúde (BARROS et al, 2017).
De acordo com Lara Netto (2016), os relatos e as histórias dessas mães
evidenciaram a necessidade de serem vistas como sujeitos plenos de direitos no contexto
da epidemia do vírus Zika e, para tanto, deveriam ser ouvidas e terem suas vozes
entendidas como capazes de produzir e legitimar o discurso sobre a emergência sanitária.
Para Nelvo (2016), essas mulheres conviveram/convivem com a aflição, seja da perda,
seja da memória, ou do cotidiano da vivência com as marcas da epidemia, por isso,
conhecer essas histórias, permitiria refleti-las e repensá-las.
Diniz (2017), no relatório “Zika em Alagoas: a urgência de direitos”7, trouxe a
história de várias mulheres, denominadas como as mães da epidemia. As estatísticas,

7

O relatório Zika em Alagoas: a urgência dos direitos (2017) foi produzido por Débora Diniz, autora do
livro Zika: do Sertão nordestino à ameaça global (Civilização Brasileira, 2016) e dirigiu o documentário
Zika (2016), disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=m8tOpS515dA>.
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narrativas e imagens que foram apresentadas no relatório asseguraram que se há algum
paradoxo em curso na epidemia, este existe no silêncio sobre seus efeitos na vida das
famílias, em particular, das mulheres.
Neste último eixo, destaca-se o avanço das pesquisas brasileiras na compreensão
da experiência da família no cuidado das crianças afetadas pela microcefalia e SCZV,
valorizando aspectos de sua subjetividade, peculiaridades e contextos. No entanto, é
importante empreender estudos aprofundados para a compreensão do fenômeno em
regiões brasileiras ainda pouco estudadas, como é o caso da região Centro-Oeste, levando
em consideração os aspectos regionais e socioculturais que marcam os significados e a
produção de sentidos na vivência e no cotidiano dessa condição crônica.

2 Condições crônicas e deficiência: implicações na experiência de famílias de
crianças com microcefalia/SCVZ

De modo geral, as condições crônicas possuem um curso prolongado,
apresentando múltiplas causas, como: estilos de vida, fatores genéticos, ambientais e
fisiológicos, que podem levar aos mais variados sintomas e, em casos mais graves, à perda
de capacidades funcionais (MENDES, 2012), como na microcefalia/SCZV. Essa
condição pode ter períodos relativamente estáveis que podem ser interrompidos por
episódios agudos, necessitando acessar constantemente os serviços de saúde e
repercutindo sobre a rotina familiar (SOUZA, 2006).
No caso de crianças que vivem a condição crônica, exige-se uma maior
dependência da família com relação ao cuidado e garantias de proteção social do Estado
para promover o crescimento e o desenvolvimento, considerando, assim, a
vulnerabilidade que é inerente à própria infância. É neste ponto que se salienta um aspecto
muito importante da cronicidade infantil: a sua complexidade, pois não há apenas um
órgão ou sistema do corpo da criança afetado, mas a própria condição crônica faz parte
do viver das pessoas em seu entorno, como os familiares/cuidadores das crianças com
microcefalia/SCZV, fazendo com que todos os âmbitos da vida sejam comprometidos:
vida financeira, relacionamentos, lazer, entre tantos outros que possa existir (SILVA et
al., 2010).
Neste cenário complexo, existe um desafio ainda maior para os quadros que não
se fecham na lógica: diagnóstico/tratamento/cura (MOREIRA, 2015), mas reequilíbrios
provisórios que forjam uma normalidade possível, sua estabilização. Este é o caso da
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SCZV, pois não existe possibilidade de cura, os diagnósticos são imprecisos e sem
previsão concreta das suas consequências; acima de tudo, exige uma condição irreversível
que repercute tanto no plano assistencial, quanto no plano social. E sobre este aspecto, as
reflexões da Sociologia do Diagnóstico podem fornecer elementos importantes a essa
discussão ao trazer o diagnóstico como categoria, processo e consequência8 (JUTEL,
2011). Para Jutel (2011, p. 13), “os diagnósticos não existem ontologicamente” – são
abstrações e seus conceitos ligam “o biológico, o tecnológico, o social, o político e o
vivido”.
A microcefalia e SCZV, por apresentarem características clínicas que geram
incapacidades e dependência, também exigem o que podemos nomear como cuidado
redobrado9, que se refere ao atendimento das mais diversas necessidades das crianças (a
própria infância e a deficiência infantil) do nascimento ao longo de suas vidas. Nesse
sentido, o cuidado envolve não apenas aquele fornecido pela família, sobretudo, também,
aquele provido pelo Estado: a garantia de proteção e justiça social; o cuidado é, assim,
considerado um princípio ético e moral intrínseco da condição humana (FIETZ; MELLO,
2018; KITTAY, 2011) e um componente essencial na condição crônica.
Com relação à família, nesse contexto, existe no imaginário coletivo uma
expectativa de que ela produza os cuidados de seus entes, além dos vínculos de
afetividades, construção de identidades, sentidos e pertencimentos, para que promova
melhor qualidade de vida, ocupando assim um lugar importante na sociedade
contemporânea (CARVALHO, 2005). No entanto, é preciso situá-la na esfera do cuidado
e da proteção social, especialmente, quando conjugada às demandas amplas em quadros
crônicos infantis.
As relações familiares podem envolver os laços de proximidade, solidariedades e
prestação de cuidados entre os seus entes, principalmente entre as gerações (mãe-filho(s))
(PORTUGAL, 2007). É sobre esses aspectos que a ação da família ocupa um importante
papel no contexto das condições crônicas, no qual a ajuda familiar é acionada conforme
as circunstâncias, necessidades e arranjos cotidianos. Desse modo, a família permitiria

8

Como categoria remete ao ordenamento de sinais percebidos pelos profissionais de saúde e sintomas referidos,
traduzidos à classificação formal que gera a entidade nosológica; como processo, refere-se ao método de avaliação em
que se cotejam exames clínicos e a experiência do indivíduo, em que pese a intermediação tecnológica; como
consequência, se volta às repercussões para os envolvidos - pacientes, cuidadores, familiares, profissionais, mas
também às associações, organizações e instituições.
9
Aqui se remete ao fato de que o cuidado já está embutido e relacionado à dependência que se exibe naturalmente na
infância (necessidade de serem assistidos por adultos), sendo acrescida pela deficiência infantil.
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aos indivíduos encontrarem um sentido para a sua ação (PORTUGAL, 2014;
PORTUGAL; NOGUEIRA; HESPANHA, 2014).
No entanto, as expectativas com relação à família são possibilidades à vista e não
garantias concretas. A depender do contexto sociocultural inserido, este pode atuar como
fortalecedor ou esfacelador de suas possibilidades, bem como de suas potencialidades
(CARVALHO, 2005). Ademais, se ressalta que o cuidado, como parte da condição da
vida humana, deve ser reconhecido não somente como um problema do âmbito familiar,
mas, acima de tudo, como uma questão social e política a ser desenvolvida pelo Estado
(CARVALHO, 2005; GUIMARÃES, 2008; KITTAY; JENNINGS; WASSUNA, 2005).
Destarte, valorizar o lugar da família na política social não se trata de
desresponsabilizar o Estado – torná-lo desnecessário; ao contrário disso, não pode
significar a possibilidade de recuo de ações de proteção social que devem ser promovidas
e garantidas pelo Estado (CARVALHO, 2005).
Para Carvalho (2005), nos países da América Latina, particularmente no Brasil,
sempre se evidenciou a conjugação de um frágil Estado-providência e uma forte
sociedade-providência. Esse processo tem revelado que as solidariedades familiares
(sociedade-providência) desempenham importante função na provisão das necessidades
individuais, do bem-estar e na prestação de cuidados (PORTUGAL, 2014), associadas às
intervenções do Estado (com maior ou menor efetividade) nas políticas socias (Estadoprovidência).
Diante disso, as condições crônicas se mostram sensíveis aos contextos onde
transcorrem (BARSAGLINI, 2019). Não estão circunscritas ao aspecto fisiopatológico,
porém, relativizam-se pelas configurações nas interações socioculturais (familiares,
institucionais e profissionais). Por pressuposto, no bojo dessas relações sociais podem
existir repercussões produzidas em duas dimensões, primeiro: a necessidade do cuidadodependência, no qual estão imbricados aspectos morais dos cuidados familiares, a
distribuição do cuidado e os elementos estruturais (gênero, classe, cor, etc.) em relação à
deficiência, que recaem sobretudo nas mulheres – responsáveis pelo cuidado (KITTAY,
2011; TRONTO, 2007).
Segundo: pelo modo de significar o corpo deficiente e que pode gerar um potencial
estigmatizante à criança e às suas famílias por extensão (LEE et al., 2015), como uma
característica diferenciada daquilo que poderia ser previsto para uma determinada pessoa
e que se dá nas relações ou, nesse caso, um atributo físico que chama a atenção e afasta
as pessoas (abominações do corpo) (GOFFMAN, 2004).
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O corpo (incluindo da criança), construído socialmente, é o que chama a atenção
dos olhares e dos discursos nas relações (LE BRETON, 2007). Antes mesmo das crianças
com microcefalia/SCZV nascerem, os padrões biomédicos normativos ao corpo as
parametrizam como não normais ou não adequadas para o padrão de normalidade10, na
perspectiva da avaliação biomédica utilizada pela Semiologia e Semiotécnica 11 nos
campos da Obstetrícia, Neonatologia e Pediatria.
Na perspectiva do normal e do patológico, o termo anormal é usado para aquilo
que foge à norma, que está irregular, que está “torto”, ou como se pode dizer: está fora
dos padrões esperados (CANGUILHEM, 2015). Em outras palavras, as crianças com
malformações, deformidades, deficiências físicas e neurológicas, e atraso do
desenvolvimento cognitivo são consideradas anormais, sob a perspectiva da clínica. No
entanto, sob a perspectiva da normatividade vital (SAFATLE, 2011) podem ser
consideradas normais.
Nessa lógica, os dados técnicos fazem a distinção entre o normal e o anormal por
métodos quantitativos e qualitativos (nos termos de excesso e falta), hipervalorizando o
corpo em detrimento dos valores ligados à diferença e diversidade, bem como o
reconhecimento da dependência que atravessa a vida humana (KITTAY, 2011).
Compreende-se nesta pesquisa que o corpo é um fundamento de inserção no
mundo e o entrelaçamento entre o que natural e o que é cultural, desempenhando um
papel fundamental nas relações cotidianas (ALVES, 2006), onde a deficiência é uma das
formas corporais de estar e pertencer ao mundo (DINIZ, 2003).
O que foi proposto aqui não pôde ser percebido ou (re)significado por aqueles que
têm a própria marca da deficiência no corpo – as crianças. Elas não participaram como
sujeitos do estudo, mas sim seus pais. Acredita-se que os pais, principalmente as mães,
trazem consigo marcas que não se limitam ao corpo com a deficiência, pois carregam a
responsabilidade pelo cuidado, as consequências das desigualdades e injustiças sociais, e
falta da provisão efetiva do Estado no bem-estar social (FREITAS; DAL PRÁ, 2015).
Pretendeu-se aproximar do modo como o Outro (pai e/ou mãe) compreende a
deficiência inscrita no corpo da criança afetada pela microcefalia e SCZV, de como são
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O termo padrão de normalidade é comumente utilizado na avaliação dos parâmetros antropométricos de crianças e
adolescentes, utilizando escalas e gráficos estatísticos utilizados no Brasil e em outros países pelo mundo, para
acompanhar o crescimento e desenvolvimento infanto-juvenil.
11 Semiologia e Semiotécnica são disciplinas dos cursos da área da Saúde que comparam os dados subjetivos e objetivos
com a normalidade dos sistemas do corpo humano, utilizando, dentre eles, exame físico e avaliação de dados
antropométricos em gráficos padronizados (OLIVEIRA, 2015).
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percebidas essas questões, de como são sentidas e como agem diante desse modo
particular de viver.
Situar a família como lugar propício para proteção, socialização e criação de
vínculos importantes para as crianças, atuando em parceria na política social do Estado,
é considerar que as suas ações que envolvem o cuidado são sobremaneira possíveis
(CARVALHO, 2005); porém, existe a responsabilidade e o dever do Estado em prover
todas as garantias (direitos) previstas constitucionalmente a todos os cidadãos brasileiros
(BRASIL, 1988).

3 A experiência e a condição crônica

A experiência pode ser compreendida como o resultado de múltiplas vivências
condensadas em significados particulares e que expressam algum sentido para a pessoa
que as vivenciou (ADAM; HERZLICH, 2001). Segundo Bondía (2002, p. 21), a
experiência é marcante – “é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca” e para
o sujeito da experiência, aqueles que convivem, nesse caso, com a condição crônica
seria algo como um território de passagem, algo como uma superfície sensível
que aquilo que acontece afeta de algum modo, produz alguns afetos, inscreve
algumas marcas, deixa alguns vestígios, alguns efeitos. Em qualquer caso, seja
como território de passagem, seja como lugar de chegada ou como espaço do
acontecer (...) (BONDÍA, 2002, p. 24).

Estudos sobre a experiência da doença e do adoecimento pressupõem
analiticamente, que o social é originalmente toda a situação que se vive pelos sujeitos
sociais em contextos culturais e históricos de uma realidade concreta – o mundo da vida.
A relação entre a doença/adoecimento e as dimensões culturais e sociais, expressa uma
problemática estruturante na Antropologia Médica, pois há de se considerar o caráter
intersubjetivo de toda experiência, que aqui destaca-se: o prevenir, o adoecer/afetar e o
cuidar (ALVES, 2006; RABELO; ALVES; SOUZA, 1999).
Considera-se que tal experiência não se resuma a uma condição que seja definida
sumariamente pelos padrões biomédicos, mas a todo conjunto que tange os aspectos da
vida do sujeito - seu cotidiano, sua história, suas expectativas, suas vivências, seu modo
de viver, de pensar, de agir. No caso da microcefalia e SCVZ, relaciona-se com as
rupturas das rotinas familiares, ao gerenciamento contínuo da condição crônica e à própria
vida das crianças afetadas. Inspirado em CANESQUI (2007), pode-se afirmar também,
que as suas próprias vivências e as vivências das pessoas em seu entorno se moldam por
23

“um conjunto de externalidades às experiências, que se referem às políticas sociais e de
saúde, que lhes proporcionam acesso aos serviços de saúde e aos meios diagnósticos e
terapêuticos e a outros condicionantes” (CANESQUI, 2007, p. 20).
Assim, foi preciso considerar, para efeito de análise, os contextos específicos e as
biografias, além de sopesar a contínua circularidade e interação do mundo social (pessoas,
instituições, tecnologias, etc.). Desse modo, as repercussões da condição crônica
(materiais e imateriais) somente poderiam ser compreendidas de maneira situada,
contextualizada e provisória (BARSAGLINI, 2019).
As repercussões materiais, na experiência da condição crônica, podem se revelar
quando elas incidem nos atributos e nas características das pessoas, tais como: corpo,
aparência, condições de vida e de trabalho. Por sua vez, as repercussões imateriais são
aquelas que, ao serem vividas, são percebidas pelas pessoas no plano mais subjetivo (das
sensações – aquilo que é sentido), através das interpretações que atribuem sobre o evento
(causa, causalidade, etc.) e seus respectivos sentimentos e emoções provocados por ele
(BARSAGLINI, 2019).
Na presente condição crônica, também foi necessário considerar o fato de não
haver possibilidade de cura para as crianças com SCZV, que o tratamento demanda um
longo e, ainda, incerto curso, e que aqueles que estão em seu entorno (familiares) podem
ser impelidos a desenvolver estratégias para manejar os problemas decorrentes da
convivência com uma condição crônica como forma de agência (GIDDENS, 2003).
Trazendo esse conceito para o contexto desta pesquisa, a agência é o que confere
às pessoas a capacidade de processar a experiência social (experiência da condição
crônica infantil, por exemplo), delineando formas de enfrentamentos às adversidades do
cotidiano de vida, um vez que os seres humanos têm conhecimento (ou a menos parciais)
sobre suas realidades, sendo capazes de resolver, de intervir, de monitorar, e de
transformar suas vidas (GIDDENS, 2003). Logo, entende-se que a agência “não se refere
às intenções que as pessoas têm ao fazer as coisas, mas a capacidade delas em realizar
essas coisas” (GIDDENS, 2003, p. 10).
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CAPÍTULO 2 – Método

Este capítulo versa sobre os procedimentos teórico-metodológicos empregados
nesta pesquisa, explicitando os fundamentos teórico-conceituais, as técnicas e os
instrumentos utilizados desde seu delineamento até a produção e análise dos dados, sendo
organizados em tópicos, a saber: fundamentos teórico-conceituais; tipo e cenários de
estudo; participantes do estudo; técnicas e instrumentos de coleta de dados; organização,
tratamento e análise dos dados; e aspectos éticos e legais da pesquisa.

1 Fundamentos teórico-conceituais para uma abordagem socioantropológica

Buscou-se afinar com a corrente de pensamento compreensiva de Max Weber e
nesta, sob a perspectiva socioantropológica, fazer a aproximação e a composição entre a
teoria fenomenológica na vertente sociológica de Alfred Schutz e a Sociologia da Vida
Cotidiana de Peter Berger e Thomas Luckmann (2014). Tal composição preliminar
permitiu abordar a experiência do cotidiano de diversos segmentos sociais relacionados
à SCZV valorizando a subjetividade e incluindo os elementos objetivos e históricos na
proposta teórica.
Max Weber endossou que à Sociologia cabe a compreensão de eventos culturais,
como singulares, cujo objetivo é captar a especificidade dos fenômenos estudados e seus
significados. Para ele, a ação é definida como toda conduta humana dotada de um
significado subjetivo conferido por quem a executa e orienta a ação. Quando tal
orientação tem em vista a ação de outro ou de outros agentes (individuais/coletivos ou
conhecidos/indeterminados), a ação passa a ser definida como social (WEBER, 1982).
Nessa lógica, busca-se compreender e interpretar o sentido, o desenvolvimento e
os efeitos da conduta do(s) sujeito(s) direcionada a outro(s) – a ação social (WEBER,
1982), assim como se intencionou para este estudo: compreender a experiência de
diversas pessoas diante do ZIKV, microcefalia e SZCV, de modo a captar sua conexão
de sentido.
Ao considerar a perspectiva compreensiva de Weber e ao lançar o olhar de pesquisa,
ponderou-se não perder de vista que os fenômenos sociais, mesmo que bebidos da fonte
dos dados subjetivos e singulares, nunca se encontram descolados dos seus aspectos
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objetivos, pois a ação não é um processo cego. Ela revela tanto o seu enraizamento no
mundo social quanto à possibilidade de transcender essa situação (ALVES, 2010).
Na perspectiva fenomenológica em Schutz (2012), o mundo da vida é considerado
desde o princípio como um mundo intersubjetivo e as ações que se exercem nele são
sociais, colocando-as em relação de uns com os outros. Por sua vez, Berger e Luckmann
(2014) acrescentam que o mundo da vida cotidiana é uma realidade interpretada pelos
seres humanos e dotada subjetivamente de sentido por eles, para assim torná-lo coerente;
além disso, se origina nos seus pensamentos e nas suas ações sendo afirmado como real.
A composição desses fundamentos e vertentes teóricas, que se complementam
para construção de um referencial de pesquisa, se deu em função do próprio objeto de
estudo em foco. Procedimentos teórico-metodológicos que propõem esse tipo de
composição estão presentes no campo de estudo das chamadas Novas Sociologias. Estas
não se referem a uma nova abordagem teórica, mas um movimento de bases para a
composição teórica, inaugurando convergências, ainda que não claramente percebidas, e
manifestando-se em pesquisas que têm pontos de partida e recursos conceituais bastante
diversos, para superar as dicotomias clássicas12 (CORCUFF, 2001), e este é o caso da
perspectiva socioantropológica.
As pesquisas socioantropológicas, especialmente no campo da saúde, estão
abertas para outras racionalidades, fornecendo espaço às interlocuções entre os diferentes
campos de conhecimento, aparentemente opostas, como, por exemplo, a Epidemiologia
e as Ciências Sociais e Humanas, em um cenário aberto e fértil às investigações
(CANESQUI, 2015a). Assim, nas Novas Sociologias, é possível privilegiar o
conhecimento da realidade social a partir dos constructos históricos e do cotidiano dos
atores individuais e coletivos.
A abordagem socioantropológica da experiência da enfermidade se propõe a
ultrapassar as dimensões subjetivas, permeadas do mundo estruturado social e cultural,
balizado por aspectos bjetivos, intersubjetivos, simbólicos e morais, repletos de
significação, que “não descartam os indivíduos de carne e osso, convivendo com uma
condição crônica repleta de incertezas” (CANESQUI, 2015a, p. 17), analisando o pensar,
o viver e o lidar com o corpo/condição crônica através do ponto de vista dos sujeitos.
No movimento de composição das Novas Sociologias com base em Corcuff
(2001), Paulo César Alves (2010) fez considerações ao que denominou Sociologia
12

Corcuff (2001) enfatiza o trabalho inventivo dos sociólogos a fim de superar as clássicas dicotomias
(objetivo/subjetivo, coletivo/individual, etc.) desenhando aos poucos um novo espaço de questões e de problemas.
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Contemporânea, conceituando-a como um delinear de pesquisa que confere centralidade
na historicidade para o entendimento da ação humana no seu cotidiano (ALVES, 2010),
expandindo o campo conceitual das Ciências Sociais e, consequentemente, inaugurando
novas problemáticas (ALVES, 2010). Assim, embora se considere a singularidade dos
processos, estes foram contextualizados e historicizados, articulando os níveis:
macrossocial, microssocial e biográfico de análise, sendo oportuna, portanto, as
contribuições da abordagem socioantropológica na sua interface com a área da saúde
(BARSAGLINI, 2008).
Na perspectiva de Schutz (2012), compreende-se que a experiência é a atenção
voltada para os objetos, quer reais ou imaginários, materiais ou ideais; e todos esses
objetos são intencionados. Ou seja, não são entendidos como objetos do mundo exterior,
mas sim unidades de significados no mundo interior (SCHUTZ, 2012, p. 16). Nessa
vertente de pensamento, a experiência, então, é sempre a experiência de algo e todas as
experiências humanas são experiências do e no mundo da vida; “elas o constituem,
orientam-se segundo ele e são testadas nele” (SCHUTZ, 2012, p. 25).
O mundo da vida constitui a esfera de todas as experiências, orientações e ações
cotidianas, e por elas os sujeitos realizam seus interesses e negócios, manipulando
objetos, interagindo com outros sujeitos, elaborando e efetivando seus planos (SCHUTZ,
2012). O mundo da vida cotidiana já existia muito antes do nascer, o qual foi
“experimentado e interpretado por outros, nossos antecessores” (SCHUTZ, 2012, p.84).
Ele agora se dá na vivência e interpretação, que se baseia num estoque de experiências
anteriores, as nossas próprias e aquelas que foram transmitidas, na forma de conhecimento
à mão (SCHUTZ, 2012). Nesse sentido, o sujeito põe-se diante dessa situação como
alguém que já percorreu uma longa série de experiências que antecederam esse momento.
Tendo como base a interpretação do mundo da vida e do cotidiano, adotou-se o
conceito situação biograficamente determinada – que comporta uma história e sedimenta
todas as experiências prévias dos sujeitos, e estoque de conhecimento à mão – que são os
meios pelos quais orientam sua conduta nas mais diversas situações – seu estoque de
conhecimento disponível. Tal estoque constitui-se e reconstitui-se através das vivências
diárias e, ao mesmo tempo, é mobilizado para lidar com as situações da vida cotidiana.
Essas são as marcas legadas pelas experiências anteriores que constituem a subjetividade
– passível de revisão e reformulação em função das situações sociais do mundo da vida
(PETERS, 2011).
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Nas mais variadas situações do cotidiano, nos diversos segmentos sociais,
incluindo as famílias de crianças com microcefalia e SCZV, o estoque de conhecimento
é mobilizado e, consequentemente, agregam-se novos conhecimentos para lidar com a
situação, conectando as experiências anteriores para lidar com o presente (SCHUTZ,
2012).
Em decorrência das questões de pesquisa/objeto que se propôs investigar, foi
empreendida a composição de um referencial que combinou com os conceitos de Schutz
por meio de uma abordagem mais crítica, oriunda da Sociologia da Vida Cotidiana de
Berger e Luckmann (2014). Esses últimos autores, acrescentam ao apontado pelo
primeiro que a consciência e as experiências estão ligadas ao conteúdo delas próprias,
aproximando-se assim dialeticamente dos planos macrossociológico e microssociológico,
defendendo que não existem estados naturais puramente humanos sem o substrato
sociocultural, e as situações/construções sociais reverberam em realidades objetivas,
reações, atitudes, fatos e assim por diante (BERGER; LUCKMANN, 2014).
Nessa perspectiva, os fenômenos passam a ser concebidos como atuantes na
construção da sociedade e, independentemente da vontade das pessoas, vertem-se em
conhecimento. Tais fenômenos, ao serem interpretados relativamente em consonância
com a individualidade e subjetividade, são conferidos pelas matrizes de conhecimento.
Portanto, eles representam a vida cotidiana objetiva e impositiva sobre a consciência,
coerentemente com os contextos sociais específicos nos quais ocorrem (BERGER;
LUCKMANN, 2014).
Nesse sentido, Velho (2003) complementa trazendo a noção de cultura que
valoriza, dentre outros elementos, a rede de significados e a percepção das diferenças de
visão de mundo. A reflexão de natureza antropológica tem sido instrumento na defesa de
um pluralismo sociocultural, valorizando a liberdade existencial dos indivíduos que
transitam em diferentes domínios e mundos de significados (VELHO, 2003).
É nesse ponto que se reflete e se pressupõe que são as realidades objetivas e
subjetivas dos diversos segmentos sociais que compõem suas experiências vividas,
individual ou coletivamente, que condicionam seus posicionamentos no mundo, ao
mesmo tempo em que mobilizam e atualizam seu conhecimento e os impulsionam à ação
(prática e interpretativa), nas mais variadas situações com a microcefalia por ZIKV, com
condição crônica da SCZV e em seus contextos cotidianos específicos.
Por isso, ao buscar certa calibragem pela perspectiva socioantropológica, foi
empreendida a articulação entre o macrossocial e o microssocial no conceito ampliado da
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experiência na condição crônica. Nele, admite-se a influência do próprio curso da
condição; a persistência de construtos prévios - ideias, valores e crenças - referentes à
condição ou a que se assemelha, gerando constantes (re)explicações e (re)interpretações
ao longo do conviver; e do ambiente social expresso pelas circunstâncias da vida diária
dos sujeitos e na sua inserção na estrutura social (HUNT; JORDAN; IRWIN, 1989).
Portanto, a abordagem teórica-metodológica que foi adotada entende que os
elementos objetivos e subjetivos permeiam as experiências individuais e coletivas
(HERZLICH, 2004), sendo também moldada pelas externalidades socioeconômicas,
culturais, políticas e organizacionais em saúde (CANESQUI, 2007). Estas,
inevitavelmente, são mediações importantes da experiência singular contextualizada,
como a que se propôs investigar.
A experiência de uma condição crônica, seja da SZCV ou de qualquer outra, é
tomada como construção histórica e cotidiana, na qual o sujeito resgata, como parâmetros
ou filtros, os elementos ideativos atuais e passados sobre outros processos sociais
referentes àquela situação de vida, para interpretar e atribuir sentido à experiência
cotidiana (BARSAGLINI, 2015). E é exatamente nessa zona que se propôs explorar
densamente para, enfim, analisar e compreender o objeto de pesquisa.
Ao lançar mão da composição de outros recursos teóricos, incorporando-os ao
referencial da pesquisa, tomou-se como arte - o ofício intelectual de lapidar os conceitos
sociológicos – o artesanato. Existe a compreensão que o objeto sociológico é um artefato
feito pedaço por pedaço e ao formulá-lo é exigido arredondá-lo, poli-lo, contribuindo para
a sua explicação e buscando equacionar o problema particular (ORTIZ, 2002) – que aqui
se estende ao objeto na pesquisa qualitativa em saúde.
Diante do exposto até aqui, adaptando para a microcefalia/SCZV a reflexão feita
por López e Trad (2015) sobre a cronicidade, pode-se considerar dois pressupostos
fundamentais desta pesquisa:
(I) Os significados da experiência da microcefalia são continuamente
reconstruídos e confrontados por diferentes impressões e diagnósticos construídos por
familiares, amigos, vizinhos e profissionais de saúde, mas também por significados
culturais implícitos sobre aquela condição que influencia a própria experiência, e que
reverbera nas questões sobre a dependência, deficiência e o cuidado, especialmente o
cuidado familiar.
(II) Os fatores socioculturais representam forças que podem influenciar as ações
das pessoas, incluindo os elementos morais que envolvem a distribuição do cuidado,
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contudo, não são capazes de eliminar sua criatividade, pois podem encontrar em forma
de agenciamentos as situações circunstanciais que lhes permitem driblar as pressões
contextuais nas situações particulares (LÓPEZ; TRAD, 2015).

2 Tipo e cenários de estudo

Trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa e método compreensivo, na
perspectiva socioantropológica. Segundo Minayo (2011), o método qualitativo tem
fundamento teórico, além de permitir desvelar processos sociais ainda pouco conhecidos
referentes a grupos particulares, propicia a construção de novas abordagens, revisão e
criação de novos conceitos e categorias durante a investigação.
Buscou-se aprofundar na compreensão do problema vivenciado por gestantes e
cônjuges em geral, por gestantes e cônjuges que vivenciaram a suspeita e/ou diagnóstico
de ZIKV na gestação, além das famílias de crianças com diagnóstico de SCZV, adotando
um modelo teórico-metodológico mais aberto diante do objeto de estudo.
A pesquisa foi realizada no município de Cuiabá, capital do Estado de Mato
Grosso, com população estimada de 607.153 habitantes (INSTITUTO BRASILEIRO DE
GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2018). Fundada em 1719 por bandeirantes paulistas,
ficou praticamente estagnada desde o fim das jazidas de ouro até o início do século XX
(SIQUEIRA, 2002).
A partir de então, apresentou rápido crescimento populacional com auge nas
décadas de 1970 e 1980. Nos últimos 15 anos, o crescimento diminuiu, acompanhando a
tendência na maior parte do País. Hoje, além das funções político-administrativas, a
Capital é o principal pólo industrial, comercial e de serviços do Estado. É conhecida como
cidade verde, devido à grande arborização vista pelo alto. Situa-se na margem do rio
Cuiabá e forma uma conurbação com o seu município vizinho, Várzea Grande (CUIABÁ,
2019).
Segundo o IBGE, a Capital apresenta 80,2% de domicílios com esgotamento
sanitário adequado, 39,6% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e
34,3% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada. Conforme o
último censo de 2009, possui 312 estabelecimentos de saúde, destes 116 da esfera
administrativa pública. Com vegetação predominante pelo cerrado com arbustos e clima
tropical quente subúmido, oferece condições ambientais favoráveis para a proliferação de
vetores de arboviroses, como a Dengue, Chikungunya e Zika.
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Em Cuiabá, assim como em outros locais no Brasil, a incidência do mosquito
Aedes spp. não está relacionado somente aos fatores socioambientais favoráveis, mas
principalmente à precariedade do saneamento básico, que propicia a permanência do
vetor e dificulta o seu controle (SILVA, 2019). A hiperinfestação de Aedes spp. também
pode ser justificada, entre outros fatores, pela
supressão da vegetação natural para fins diversos que retira os predadores
naturais do mosquito do ambiente, ao acúmulo de água das chuvas no interior
dos objetos de uso humano lançados nos peridomicílios e nos descartes que
não são devidamente acondicionados para recolhimento pelo serviço de coleta
de lixo urbano, tornando-se os principais focos de proliferação de mosquitos.
(SILVA, 2019, p. 02)

Dadas essas características, acrescidas aos dados epidemiológicos já descritos
anteriormente, na rede de saúde de Cuiabá existem serviços de referência para os casos
suspeitos de arboviroses em Unidades Básicas - Estratégia de Saúde da Família (ESF) e
Centros de Saúde; e Unidades Ambulatoriais – Policlínicas e Unidades de Pronto
Atendimento (UPA).
A princípio, na entrada em campo de pesquisa, foram realizadas visitas técnicas
nos serviços de saúde para conhecer a dinâmica e fluxo de atendimento, bem como para
o diálogo com alguns profissionais, apresentando a proposta de pesquisa. Através desse
contato foi possível traçar um plano estratégico para o convite e seleção dos participantes
da pesquisa.
Optou-se por não identificar as unidades visitadas na divulgação dos dados desta
pesquisa, a fim de atender os preceitos bioéticos. Deste modo, utilizaremos nomes
fictícios para a referência dos serviços e profissionais de saúde citados nas entrevistas e
para aqueles que colaboraram com a pesquisa, os quais foram muito úteis no
esclarecimento do fluxo de atendimento e funcionamento dos serviços, cederam dados
secundários e viabilizaram o contato das pesquisadoras com os participantes do estudo.
Para o atendimento de gestantes com suspeita e diagnóstico de ZIKV e outras
arboviroses e das crianças diagnosticadas com microcefalia/SCZV as unidades de
referência visitadas foram: o Hospital Universitário Público (HUP) e o Ambulatório de
Referência para Atendimento à Criança (ARAC).
O HUP está localizado na Atenção Terciária da rede de serviços de saúde do SUS,
oferecendo atendimento hospitalar e ambulatorial em 32 especialidades médicas e
atendimento multiprofissional em 09 áreas. Na área de Atenção à Saúde da Criança,
possui 14 leitos na Clínica Pediátrica, 10 leitos em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal
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- UTINeo e 05 leitos em Unidade de Cuidados Intermediários Convencionais e Canguru
(UCinco-Ca).
Nesta unidade encontram-se dois serviços ambulatoriais: O Ambulatório de
Ginecologia e Obstetrícia (AGO), que é o serviço de referência para a triagem,
investigação e tratamento de gestantes diagnosticadas com ZIKV em Acompanhamento
Pré-natal de Alto Risco do Estado e do Município; e o Ambulatório de Doenças Tropicais
(ADT), que é o serviço de referência para o tratamento das crianças diagnosticadas com
a SCZV para o Estado de Mato Grosso.
No AGO, o local de espera para as consultas obstétricas e acompanhamento de
pré-natal de alto risco era um vão coberto de um prédio inacabado, anexo ao ambulatório
com diversos consultórios e próximo ao setor de triagem obstétrica, que funciona 24
horas. O espaço era comum para todas as outras pessoas (adultos, crianças, idosos) que
aguardavam atendimento na unidade. Entre as gestantes, era difícil saber quais delas
estavam aguardando consultas devido suspeita ou diagnóstico de infecção por ZIKV, pois
não havia consultório específico. Assim, as pesquisadoras voltaram o olhar para a sala de
triagem obstétrica, onde as gestantes, ao serem atendidas, apresentavam suas queixas para
o serviço de enfermagem.
A sala de triagem era pequena, possuía uma mesa com computador, fichas de
classificação, materiais para verificar sinais vitais, um armário e duas cadeiras. Nesse
setor a dinâmica de atendimento era rápida, a enfermeira responsável pelo atendimento
sugeriu às pesquisadoras que entrassem contato com as gestantes após o atendimento ou
levantamento da ficha de classificação de risco13.
Outro cenário visitado foi o setor de internação de Ginecologia e Obstetrícia do
HUP, onde as pesquisadoras tiveram mais oportunidades de fazer a abordagem de
possíveis

participantes

em

determinados

plantões.

Entretanto,

foi

preciso,

antecipadamente, fazer contato com a enfermeira responsável para identificar se havia
casos de internação por arboviroses. A rotatividade das internações no setor era alta, por
isso, algumas vezes não haviam gestantes internadas com esse quadro clínico,
necessitando uma maior frequência nas visitas.
Quanto à estrutura do setor de internação, a clínica foi recentemente reformada,
as enfermarias possuíam 05 leitos com poltronas para acompanhantes, havia dois
13

Protocolo de Classificação de Risco é uma ferramenta de apoio à decisão clínica que tem como propósito a pronta
identificação da paciente crítica ou mais grave, permitindo um atendimento rápido e seguro de acordo com o potencial
de risco, com base nas evidências científicas existentes. Baseia e orienta uma análise sucinta e sistematizada, que
possibilita identificar situações que ameaçam a vida (BRASIL, 2014).
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isolamentos, as paredes eram pintadas em tonalidade cor de rosa, serviço com aspecto
limpo e organizado, leitos sempre ocupados. As enfermeiras não tinham muito tempo
para conversar, não foi identificando nenhum “informante chave” nesse serviço para
indicação de possíveis participantes.
Outro local selecionado para as visitas no HUP foi o ambulatório ADT, que
também se dedicava ao atendimento de outras patologias e de outras clínicas médicas, por
esse motivo, existiam dias específicos e pré-agendados para o atendimento das crianças
com microcefalia que vinham com encaminhamento dos serviços de saúde do interior do
Estado e daquelas que já eram pacientes (seja devido pré-natal realizado no ambulatório
de ginecologia e obstetrícia por suas mães, seja pelo parto e necessidade de tratamento
em UTI neonatal do hospital).
As especialidades ofertadas para esse público eram escassas, dando ênfase para o
acompanhamento das crianças com especialistas em infectologia e neurologia pediátrica.
As famílias aguardavam em uma área coberta com pacientes de outras clínicas e
especialidades, não diferindo-se dos demais que estavam para o atendimento, e no local
sempre haviam muitas pessoas aguardando. O espaço externo era um ambiente quente e
as cadeirais eram desconfortáveis. Quanto à estrutura física interna, os corredores eram
amplos e o ambiente climatizado, as instalações foram reformadas recentemente, dando
a impressão de um ambiente limpo e organizado. Chegando ao consultório, visualizou-se
uma estrutura básica com paredes brancas, uma mesa, duas cadeiras e uma maca para
exame físico.
Na rede de Atenção Secundária do SUS, o Ambulatório de Referência para
Atendimento à Criança (ARAC) é o serviço de referência para o atendimento de crianças
com microcefalia/SCZV para a Capital do Estado (Cuiabá). Esta unidade encontrava-se
nas dependências da uma unidade de policlínicas de saúde e para ser acessado pelas
famílias era necessário identificar-se na recepção nos dias de atendimento previamente
agendado.
Passando a recepção, as famílias aguardavam atendimento no corredor próximo
aos consultórios de diversas especialidades: enfermagem, pediatria, fisioterapia,
fonoaudiologia, psicologia e nutrição. O ambiente não era lotado (como esperado para
esses locais) e a impressão foi de proximidade entre as famílias, possivelmente, por já
haverem se encontrado em outras ocasiões nesse mesmo recinto.
Quanto à estrutura e espaço físico, o setor era limpo e organizado, pintura nova,
boa iluminação, cadeiras dispostas no corredor de atendimento, destoando-se do restante
33

do prédio de infraestrutura precarizada. Porém, quando as pesquisadoras se dirigiram ao
local onde se encontravam os prontuários das crianças atendidas, a impressão foi de
escassa organização.
Por último, no serviço de atenção básica, a ESF localizada na Região Norte da
Capital foi local escolhido pela pesquisadora para realizar a entrevista coletiva com as
gestantes que faziam acompanhamento de pré-natal e seus cônjuges. Nesta unidade
notou-se uma estrutura bem simples, que necessitava de pintura, mas que, aparentemente,
era organizada e limpa.
O encontro aconteceu em uma sala de espera ampla, compartilhada com a unidade
de ESF vizinha. Nesta sala haviam várias cadeiras e um grande ventilador barulhento.
Para a realização do grupo de discussão, as cadeiras foram organizadas em círculo
permitindo observar as reações e a participação dos entrevistados. Nos primeiros minutos
os participantes estavam tímidos, porém, com o avanço das perguntas chaves, houve
entusiasmada participação. Ao final, foi realizada uma confraternização entre os
participantes e equipe de pesquisa. Para surpresa da pesquisadora responsável, o tema em
questão tornou a repercutir nesses momentos finais, de modo que alguns participantes
fizeram relatos sobre famílias conhecidas de crianças com microcefalia, outros
solicitaram o esclarecimento de algumas dúvidas sobre o tema.

3 Fluxo de atendimento dos serviços de saúde de referência para o ZIKV e a
microcefalia/SCZV

A principal estratégia para conhecer a rede a o fluxo de atendimento das gestantes
com suspeita e diagnóstico de infecção por ZIKV e de crianças com microcefalia/SCZV
na cidade de Cuiabá foi a realização de visitas técnicas 14 nos serviços de referência. A
partir do contato com os serviços de saúde e com os profissionais, almejava-se um
primeiro contato com os prováveis participantes do estudo, contudo, a estratégia para esse
último propósito se mostrou pouco eficaz.
No início do percurso investigativo, optou-se por iniciar as visitas técnicas no
ambulatório ADT pela facilidade de rápida inserção no serviço por parte das
pesquisadoras. Por diversos motivos, o informante chave nesse processo foi uma

14

A equipe de pesquisa era composta pela autora da tese (pesquisadora responsável) e membros do grupo de estudo
SECS/UFMT (alunas do curso de enfermagem FAEN/UFMT em trabalho de conclusão de curso) em serviços de saúde
alternados, totalizando cerca de 18 visitas.
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enfermeira, sendo estes: ser profissional responsável pelas notificações, alimentação e
monitoramento dos dados no Sistema de Registro de Eventos em Saúde Pública (RESP)
em todo Estado de Mato Grosso, compondo a equipe do Núcleo de Vigilância em Saúde
do HUP; por conhecer e treinar os enfermeiros de diversos níveis de atenção à saúde de
Cuiabá, devido aos treinamentos ofertados ao Município para notificação dos casos; por
último, ter contato com os enfermeiros das unidades de referência para o atendimento de
gestantes com suspeita/diagnóstico de ZIKV e crianças com microcefalia no Município.
A referida enfermeira forneceu uma planilha atualizada com os dados de gestantes
e crianças atendidas pelo ambulatório ADT e o contato da enfermeira do ambulatório de
referência para o Município (ARAC), colaborando de forma significativa ao acesso às
informações mais atualizadas sobre a rede de atenção especializada.
Dentro da estrutura da Vigilância em Saúde do HUP, existia o Núcleo de
Vigilância Epidemiológica Hospitalar, que realiza o monitoramento dos casos suspeitos
de ZIKV em todo Estado, além de outras atividades como: a investigação de óbitos
maternos declarados, óbitos de mulheres em idade fértil e causas mal definidas, ocorridos
no ambiente hospitalar. O núcleo de Vigilância em Saúde era composto por uma equipe
de vigilância: médica, biólogo, enfermeira e técnica de enfermagem. Sua estrutura física
era bem organizada e as pessoas foram prestativas aos interesses desta pesquisa.
No ADT, quando as famílias de crianças com microcefalia/SCZV chegavam para
o atendimento apresentavam o cartão de agendamento com os seus documentos pessoais,
recebendo uma senha de acordo com a ordem de chegada. Em média, eram agendadas de
04 a 05 famílias para cada especialista, perfazendo um período de 04 horas de
atendimento. Seguindo a sequência da chegada, cada família era chamada para adentrar
o ambulatório, onde eram localizadas as salas de consultórios.
Nesse serviço, a médica infectologista foi informante-chave para esclarecer alguns
aspectos sobre o atendimento das crianças e sobre o processo burocrático para a obtenção
do laudo médico15 referente ao agravo. A mesma convidou as pesquisadoras para
participar de suas consultas de atendimento às crianças com microcefalia/SCZV e,
também, indicou participantes da pesquisa.
15

A elaboração do laudo médico circunstanciado ao final do diagnóstico das crianças com microcefalia é
uma orientação do Ministério da Saúde e do Ministério do Desenvolvimento Social, deverá ser emitido de
acordo com o modelo disponível no site <www.saude.gov.br/sas> em duas vias e assinado pelo responsável
médico do estabelecimento autorizado, sendo uma via entregue a um responsável legal pela criança e a
outra encaminhada ao respectivo gestor estadual do SUS para a atualização do caso nos dados da vigilância
epidemiológica e arquivamento. (BRASIL, 2017b)
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Notou-se que no referido serviço não há atendimento multiprofissional para as
crianças. As consultas estavam concentradas em algumas modalidades médicas para fins
de diagnósticos e acompanhamento terapêutico. As terapias de reabilitação necessárias
para as crianças ficavam condicionadas aos encaminhamentos feitos para outros serviços
de referência.
No setor de triagem obstétrica do HUP, as gestantes que apresentavam algum sinal
ou sintoma de infecção por ZIKV eram encaminhadas para consulta de emergência no
pronto atendimento, onde realizavam exames laboratoriais e demais procedimentos de
atendimento protocolar. Após o atendimento, de acordo com a peculiaridade de cada caso,
as gestantes aguardavam o resultado dos exames em cuidado domiciliar (devendo retornar
em data agendada) ou em internação hospitalar. O resultado de exame laboratorial para
detecção de ZIKV demorava em torno de 15 dias.
No setor de atendimento de referência às crianças com microcefalia/SCZV
(ARAC), a enfermeira responsável pela unidade, além de desenvolver ações de gestão em
saúde, também realizava consulta de enfermagem e fazia encaminhamentos necessários.
A mesma apresentou o serviço e prestou esclarecimentos sobre o fluxo de atendimento.
As crianças residentes no Município, inclusive as que são atendidas no HUP, eram
encaminhadas

para

essa

unidade

para

receber

atendimento

ambulatorial

multiprofissional, incluindo reabilitação e estimulação precoce.
Ambos ambulatórios visitados pela equipe de pesquisa faziam encaminhamentos,
de acordo com cada caso, para o Centro Especializado em Reabilitação (CER) de Cuiabá,
que é referência estadual na Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, que integra o
Plano Viver sem Limites (BRASIL, 2013), e classificado como ponto de atenção
ambulatorial especializado em reabilitação. Tal serviço de saúde não foi selecionado para
a visita técnica na ocasião desta pesquisa, mas foi amplamente citado nas entrevistas com
os pais de crianças diagnosticadas com microcefalia/SCZV. No CER o atendimento é
prestado às pessoas com deficiência física e/ou intelectual e/ou auditiva, transitória ou
definitiva, realizando diagnóstico, tratamento, concessão, adaptação e manutenção de
tecnologia assistida por meio de equipe multiprofissional (fisioterapeuta, fonoaudiólogo,
terapeuta ocupacional, etc.).
Conhecer os serviços de referência para o atendimento de gestantes com
suspeita/diagnóstico e crianças com microcefalia/SCZV e o fluxo da rede de atenção em
saúde no Município e Estado permitiu à pesquisadora fornecer dados empíricos sensíveis
à dinâmica das relações entre os usuários e profissionais de saúde, a atuação local da
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equipe multiprofissional, e explorar os contextos onde ocorrem práticas de saúde voltadas
para esses públicos específicos.

4 O trabalho de campo: seleção das participantes, técnicas e instrumentos de
produção dos dados

Sobre os participantes da pesquisa, sua seleção foi intencional, por meio de
abordagem pessoal ou via contato telefônico, os quais, a seguir, explicitaremos no quadro
abaixo, os aspectos relevantes para a produção dos dados:
Quadro 1 – Distribuição dos participantes da pesquisa conforme estratégia para a seleção e
técnica de produção de dados, Cuiabá/MT, Brasil, 2019
Participantes
da pesquisa

Estratégia para seleção

Gestantes e
respectivos
cônjuges

No grupo de gestante de uma
unidade básica de saúde (ESF),
por meio de convite pessoal e
telefônico.

Gestantes com
suspeita ou
diagnóstico de
infecção pelo
ZIKV e
respectivos
cônjuges
Familiares
(mães e pais)
de crianças
diagnosticadas
com
microcefalia
e/ou SCZV

No serviço de referência do
HUP por meio telefônico (via
prontuário) e por convite
pessoal na sala de espera e no
setor de internação.

Técnica
Empregada

Local do
encontro

Nº de
participantes

Entrevista
Coletiva

ESF

12 mulheres
02 homens

Entrevista
Individual

Setor de
triagem e
internação
do HUP

05 mulheres
01 homem

Sala
reservada
do HUP e
residência
familiar

09 mulheres
02 homens

No serviço de referência do Entrevista em
HUP por meio telefônico (via Profundidade
prontuário),
por
convite
pessoal em sala de espera e por
indicação (via associação de
mãe
de
crianças
com
microcefalia).
Total de participantes
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Nota: Construção da autora.

Os critérios de inclusão para a escolha dos participantes foram: maiores de 18
anos, residentes em Cuiabá e Várzea Grande/MT (município vizinho), e que tivessem
disponibilidade para participar das entrevistas coletivas e individuais. No caso das
famílias de crianças com microcefalia, poderiam ser incluídas aquelas que estivessem
frequentando regularmente os serviços de referência de tratamento da Capital (em
acompanhamento semanal ou mensal).
Para alcançar as gestantes e respectivos cônjuges, foi necessária a participação da
enfermeira de uma unidade da ESF localizada na Região Sanitária Norte de Cuiabá, bem
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como de acadêmicas do Curso de Enfermagem da UFMT, que realizaram convite pessoal
e telefônico para participação de um grupo de discussão sobre o tema “A gestação e o
ZIKV”. O encontro foi realizado dia 19/07/2018, totalizando 01 hora de encontro grupal
(entrevista coletiva), envolvendo 14 participantes. Ao final, foi realizado um “tira
dúvidas” sobre o tema abordado com os participantes e uma confraternização.
Na AGO, à princípio, a estratégia das pesquisadoras era fazer a abordagem pessoal
de gestantes com diagnóstico intrauterino de microcefalia associada ao ZIKV, no entanto,
o serviço não dispunha de agendamento específico para esse público, dificultando o
contato com possíveis participantes.
Por esse motivo, optou-se por verificar a lista de atendimento de gestantes com a
sintomatologia do ZIKV feita no setor de triagem obstétrica, localizando os nomes e
respectivas datas de atendimento. Com esses dados em mãos, era feito o acesso ao
prontuário eletrônico das gestantes por meio do sistema informatizado de atendimento do
serviço, para assim, obter o contato telefônico.
Das possíveis participantes, duas agendaram entrevista, sendo que uma delas
desistiu posteriormente. A outra opção foi realizar o convite às gestantes com
suspeita/diagnóstico de arboviroses que estavam internadas no setor de ginecologia e
obstetrícia do HUP; as que aceitaram o convite tornaram-se participantes da pesquisa,
incluindo uma puérpera, cujo filho estava a poucas horas na UTI neonatal, diagnosticado
com microcefalia.
As entrevistas (individuais e coletivas) com todos os participantes do estudo
(período total) ocorreram de janeiro de 2017 a abril de 2019, totalizando cerca de 21 horas
de áudio gravados. A primeira mãe a participar do estudo, foi abordada pessoalmente no
ambulatório de atendimento às crianças com microcefalia do HUP durante o
acompanhamento de uma consulta.
No campo de pesquisa, notou-se que a estratégia do contato telefônico foi pouco
eficiente e que a abordagem pessoal nos serviços obteve baixo resultado. Diante disso,
foram realizados os convites posteriores por meio de indicação pessoal.
A enfermeira do ambulatório ADT indicou a mãe de duas crianças diagnosticadas
com microcefalia em gestações sequentes, as quais eram acompanhadas no HUP. Esta
mãe, posteriormente, indicou a presidente da Associação de Mães e Amigos de Crianças
com Microcefalia do Estado, que foi a “participante chave” que deu a indicação de 10
mães que participavam da associação, destas, 07 aceitaram participar voluntariamente do
presente estudo.
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As entrevistas individuais com as famílias participantes da pesquisa ocorreram
entre os dias 07/12/2018 e 15/04/2019, sendo que, em algumas famílias, foram
necessários mais de um encontro para a entrevista. A visita às moradias dos familiares
das crianças com microcefalia por ZIKV foi um procedimento que demandou certos
ajustes na rotina familiar para o agendamento da entrevista, devido à dificuldade de
encontrar um horário em que a mãe não estivesse acompanhando a(s) criança(s) em
terapias de reabilitação e consultas.
Para a produção dos dados, o presente estudo lançou mão das técnicas de
observação, do grupo discussão e da entrevista em profundidade, sendo uma
complementar a outra, almejando compreender a experiência de diversos segmentos
sociais com o ZIKV e a microcefalia/SCZV.
A escolha pelo uso de mais uma técnica de produção de dados e a sua combinação
metodológica permitiu à pesquisadora elaborar certas possibilidades de aproximações ao
objeto de pesquisa, propiciando uma triangulação de olhares e obtendo mais informações
sobre contextos e realidades (FLICK, 2009). Assim, foram elencados técnicas e
instrumentos de acordo com a seleção dos participantes desta pesquisa, que serão
apresentados no quadro a seguir.
Quadro 2 – Técnicas e instrumentos utilizados para a produção dos dados de acordo com os
participantes e conteúdo abordado, Cuiabá/MT, Brasil, 2019
Participantes
Gestantes e
respectivos cônjuges

Técnica
Grupo de
discussão

Gestantes com
suspeita de infecção
pelo ZIKV e
respectivos cônjuges

Entrevista
semiestruturada

Pais de crianças
diagnosticadas com
microcefalia e/ou
SCZV

Entrevista em
profundidade

Instrumento
Roteiro específico
para as gestantes
com perguntas
norteadoras
(APÊNDICE I)
Roteiro temático
semiestruturado
com questões
norteadoras
(APÊNDICE II)
Roteiro com
questões abertas e
norteadoras
(APÊNDICE III)

Conteúdo explorado
Relação do ZIKV com a microcefalia;
cotidiano da gestação; e identificação
com a situação-problema.

O impacto da notícia; conhecimento
produzido pela condição; cotidiano
familiar e rede de apoio formal e
informal.
As repercussões cotidianas ao longo
do tempo, bem como a aprendizagem
de gerenciamento que se supõe
aprimorar; cotidiano familiar e rede
de apoio formal e informal.

Nota: Construção da autora.

Para o presente estudo não foi delimitado o número de participantes pelo critério
da saturação teórica, pelo entendimento de que a amostra de uma pesquisa qualitativa
deve estar vinculada essencialmente à dimensão do objeto, ou da pergunta que, por sua
vez, “se articula com a escolha do grupo ou dos grupos a serem entrevistados” (MINAYO,
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2017, p. 04), concordando com Minayo (2017, p. 10) que uma amostra qualitativa ideal
é aquela que reflete, em quantidade e intensidade “as múltiplas dimensões de determinado
fenômeno e busca a qualidade das ações e das interações em todo o decorrer do processo”.

4.1 Grupo de discussão
Para Godoi (2015), a metodologia do grupo de discussão é uma prática de
pesquisa qualitativa na qual um grupo artificial é convocado em função dos objetivos da
pesquisa e moderado (mediado) pelo pesquisador. Ou seja, sua finalidade permite ao
participante a liberdade de expressar sua opinião sobre o sentido de suas ações
relacionadas à sua vida cotidiana, nesse caso, diante da microcefalia e da SCZV.
Segundo Weller (2006), o interesse do GD não é apenas conhecer as experiências
e opiniões dos participantes da pesquisa, mas especialmente nas experiências coletivas de
um determinado segmento social, como os que selecionamos para o presente estudo –
gestantes e cônjuges.
As discussões geradas no grupo podem corresponder à forma de como as
opiniões/saberes podem ser produzidas, manifestadas e trocadas na vida cotidiana, como
uma espécie de validação de enunciados, pontos de vista e ideias mais gerais sobre um
determinado assunto (FLICK, 2009).
Optou-se por realizar um único encontro numa unidade básica de saúde da ESF, a
partir de convite às gestantes que ali realizavam pré-natal. A sessão de GD ocorreu na
sala de espera da ESF, em data e horários programados especificamente, com a presença
de 14 participantes, coordenado pela pesquisadora responsável e com a colaboração de
duas acadêmicas do curso de Enfermagem da UFMT, as quais atuaram pontualmente na
equipe de pesquisa.
Para a realização da sessão de GD houve treinamento da equipe: a moderadora –
pesquisadora responsável - realizou a condução do grupo; a observadora realizou o
registro do encontro; e uma das pesquisadoras ficou de apoio ao grupo, sendo responsável
por qualquer eventualidade ocorrida durante as sessões, como as possíveis interferências
externas. Para nortear a entrevista em grupo, foi utilizado roteiro com quatro perguntas
abertas disparadoras ligadas ao conteúdo explorado (APÊNDICE I).
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4.2 Entrevista individual: semiestruturada e em profundidade
Utilizamos a entrevista individual com: gestantes com suspeita/diagnóstico de
ZIKV e famílias de crianças acometidas pela microcefalia/SCZV, sendo que para cada
grupo foi utilizada uma técnica específica – entrevista semiestruturada e entrevista em
profundidade, respectivamente.
As entrevistas individuais semiestruturadas dirigidas às gestantes com
suspeita/diagnóstico de ZIKV foram guiadas por um roteiro temático, valendo-se,
centralmente, da técnica do relato oral, para fornecer autonomia de expressão ao
entrevistado e relativizar os limites temáticos (QUEIROZ, 1987). O relato oral é flexível
e sensível aos imponderáveis da pesquisa qualitativa e foi considerado neste estudo
adequado para verificar como o participante situou e explicou o evento (no caso o ZIKV
e a microcefalia), e quais acontecimentos ou comportamentos vincula sua ocorrência.
As entrevistas individuais em profundidade foram realizadas com os pais de
crianças com diagnóstico de microcefalia e SCZV por meio de um roteiro com poucas
questões abertas, para que fossem apenas disparadoras (APÊNDICE III) e que pudessem
oferecer maior espaço possível para expressarem-se com liberdade (FLICK, 2009).
Segundo Silva (2005, p. 71), a entrevista em profundidade é “uma forma de apreender os
sentidos/significados nos discursos dos sujeitos” e o papel da pesquisadora ao utilizar essa
técnica consistiu em “não condicionar respostas, mas permitir ao entrevistado falar
livremente”.
A entrevista em profundidade, no contexto da abordagem compreensiva, se refere
à uma técnica de recolha de dados que se adapta às correntes de pensamentos que utilizam
a noção de construção social da realidade a partir das construções históricas e cotidianas
dos atores individuais e coletivos (KAUFMAN, 2013).
Para Kaufman (2013, p. 80), o entrevistado “não é vagamente interrogado a
respeito de sua opinião, mas por aquilo que possui, um saber precioso que o entrevistador
não tem”, valorizando sua subjetividade, seus saberes, sua forma de olhar a vida.
Nesse aspecto, tornou-se essencial durante as entrevistas evitar o formalismo
impessoal, para tomar como ponto de partida a interação entre pesquisadora e
participantes, procurando transcender a problemática identificada e dar lugar ao fluxo de
reciprocidade do conhecimento (FERREIRA, 2014).
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4.3 Técnica de observação
A técnica de observação de campo para a produção de dados promoveu a
aproximação ao campo e a interação com as pessoas ali envolvidas, serviu para uma
descrição atenta do cenário e das situações reais (MINAYO, 2011). É muito utilizada em
pesquisas sociais que buscam apreender a vida e a realidade cotidiana das pessoas.
Para sua operacionalização foi construído um diário de campo, como uma
ferramenta desta técnica para observar os cenários, os comportamentos e as interações
sociais (WEBER, 2009) na entrada em campo e na aproximação com os participantes da
pesquisa. A construção se deu a cada visita técnica e a cada encontro para as entrevistas,
registrando as impressões das pesquisadoras, os dados não verbais (gestos e expressões
corporais) e as nuances das entrevistas, os quais puderam ser utilizados na produção dos
dados do estudo de forma complementar, viabilizando a amplitude da compreensão do
fenômeno.
Cada membro da equipe de pesquisa tinha seu próprio diário de campo digital,
elaborado no dia seguinte, após a visita técnica ou encontro para a entrevista. Os dados
produzidos no intercurso da recolha foram uniformizados e compilados em um diário de
campo único por meio de notas de campo.

5 Organização, tratamento e análise dos dados

As entrevistas realizadas individualmente e coletivamente foram registradas em
gravadores de voz digitais, em seguida, procedeu-se a transcrição das falas dos depoentes
na íntegra. Os dados produzidos pela transcrição das falas dos participantes da pesquisa
foram armazenados em banco digital da pesquisa e identificados nos trechos falas de duas
formas: as gestantes com suspeita/diagnóstico de ZIKV foram codificadas com números
sequenciais (ex.: Gestante 1, Gestante 2, etc.), a puérpera e o cônjuge permaneceram com
essa denominação (Puérpera, Cônjuge); as gestantes sem suspeita/diagnóstico e os
cônjuges que participaram do grupo de discussão foram codificados apenas como Grupo
de Discussão.
Por sua vez, as mães e os pais das crianças diagnosticadas com
microcefalia/SCZV participantes desta pesquisa receberam nomes fictícios para garantir
o anonimato na divulgação dos resultados do estudo (ex.: Laura, Rogério, etc.),
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procedendo, da mesma forma, com os nomes dos profissionais e serviços de saúde aqui
mencionados.
Para a análise dos dados obtidos, optou-se pela técnica de análise de conteúdo, na
modalidade de análise temática conforme Minayo (2014), ancorada em Bardin (1979).
Essa técnica permitiu produzir dados nos contextos específicos. Para a operacionalização
da técnica foram seguidos três momentos da análise temática proposta por Minayo
(2014), a saber: pré-análise, exploração do material e o tratamento dos resultados obtidos.
O primeiro momento é subdividido em três processos: leitura flutuante, onde a
pesquisadora teve contato direto com os dados produzidos; constituição do corpus, que
diz respeito ao estudo da totalidade, respeitando as normas de validade qualitativa como
a exaustividade, representatividade e a homogeneidade; e a formulação e reformulação
de hipóteses e objetivos, que foi um processo de retomada do exploratório (MINAYO,
2014).
No segundo momento, ocorreu a exploração do material, visando alcançar o núcleo
de compreensão do texto, para que fossem encontradas as categorias de palavras ou
expressões significativas para o estudo. E o último momento, foi o de imersão e
interpretação, onde se intensificou o tratamento dos resultados obtidos (visto que o
mesmo pode ocorrer desde o início da produção dos dados).
Os resultados brutos foram levantados para que a partir deles fossem empreendidas
as interpretações relacionadas ao referencial teórico do estudo, através de um movimento
que conjuga o empírico ao teórico e vice-versa. Isto é, trata-se de um momento da análise
final para a síntese da composição entre a categoria empírica e a categoria teórica
(GOMES, 2014).
Esse procedimento demandou flexibilidade aos diversos aportes teóricos que
possibilitaram melhor compreensão dos dados empíricos. Estes, por sua vez, originaram
as categorias empíricas, construídas com finalidade operacional (fase empírica) e
as categorias analíticas, que retiveram as relações sociais fundamentais, consideradas
balizas para o conhecimento do objeto nos seus aspectos gerais (MINAYO, 2014). Destas
últimas, foram propostos temas e desdobramentos em tópicos a serem apresentados.
Dentro das categorias temáticas da análise, intencionou-se fazer a costura dos dados
empíricos com as noções e conceitos teóricos que serviram à sua análise numa articulação
empírico/conceitual, utilizada para tecer e arrematar a discussão (LEMIEUX, 2015). Uns
conceitos atravessaram os eixos de categoria, outros foram pinçados em momentos que
se fizeram necessários.
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6 Aspectos ético-legais do estudo

Para a realização da presente pesquisa, foram seguidos os princípios bioéticos
previstos na Resolução nº 466 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) (BRASIL, 2012),
referente à pesquisa envolvendo seres humanos, aprovado pelo Comitê de Ética do HUJM
(CEP/HUJM) mediante parecer nº 1.842.018 (ANEXO).
Também foram seguidos para produção de dados e divulgação dos mesmos os
preceitos da Resolução nº 510/CNS/2016, que dispõe sobre as normas aplicáveis a
pesquisas em Ciências Humanas e Sociais, cujos procedimentos metodológicos envolvem
a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes ou de informações
identificáveis (BRASIL, 2016f); e da Resolução nº 580/CNS/2018, que estabelece as
especificidades éticas das pesquisas de interesse estratégico para o Sistema Único de
Saúde (SUS), contempladas nesta resolução específica (BRASIL, 2018).
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CAPÍTULO 3 – Conhecendo os participantes e os contextos

Ao adentrar o campo de pesquisa, suas interações, cenários e impressões, a
intenção da pesquisadora foi de aproximar-se, o quanto possível, da realidade estudada
para apreender, analisar e compreender o objeto do estudo. Nesse sentido, as observações
e as impressões revelaram um flagrante das cenas e das interações que emergiram, do que
Schutz (2012) chama de atitude desinteressada ou distanciamento técnico do observador,
para uma melhor elucidação do fenômeno.
Vale

ressaltar

que

os

contextos

situacionais

apresentados

não

são,

necessariamente, determinantes na vida dessas pessoas à ponto de neutralizá-las; contudo,
podem, em certa medida, representar forças que podem potencialmente delinear sua
experiência. Assim, buscou-se lançar um olhar mais crítico, mas sempre mantendo a
abordagem compreensiva no bojo da experiência, considerando seus processos
singulares.
É necessário conhecer a situação socioeconômica dos participantes por
compreender que os contextos de vida marcados por condições desfavoráveis podem
tornar as pessoas ainda mais vulneráveis nos quadros crônicos (CANESQUI, 2007). A
vulnerabilidade, conforme definição de Ayres et al. (2003), revela três dimensões que
podem estar associadas ao ZIKV e a microcefalia/SCZV: dimensão programática
(programas e políticas específicas com articulação multisetorial), dimensão social
(relações socioeconômicas e acesso aos meios de atenção – saúde, educação, emprego,
etc.) e dimensão individual (intersubjetividade do sujeito que interage com o meio dinâmica psicossocial).
Destacam-se, dentro dessa investigação, as relações socioeconômicas, de gênero,
de raça/cor, escolaridade e crenças, por serem aspectos que compreendem o contexto
onde as vulnerabilidades individuais se inserem e que envolvem, em um plano
macrossocial, a dimensão social, capazes de moldar a experiência dessas famílias.
Estudos como o de Pimentel (2018), têm analisado a vulnerabilidade de famílias
afetadas pelo ZIKV e microcefalia, em grande parte no Nordeste, e evidenciado a
presença de elementos mais específicos relacionados (classe social, gênero e
escolaridade) que acentuam as vulnerabilidades desses casos.
Assim, neste capítulo serão apresentados os dados produzidos pela presente
pesquisa, organizados nos seguintes tópicos e seus desdobramentos: a) Caracterização
dos participantes; b) Notas sobre os pais de crianças com microcefalia/SCZV; c) Visita
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aos familiares e crianças diagnosticadas com microcefalia/SCZV; e d) Algumas
considerações sobre o percurso.
1 Caracterização dos participantes
Neste momento serão apresentadas algumas discussões sobre as caracterizações
dos participantes envolvidos, a saber: gestantes e cônjuges; gestantes com
suspeita/diagnóstico de ZIKV e cônjuges; e pais de crianças com microcefalia/SCZV. Os
primeiros participantes da pesquisa integraram o grupo de discussão realizado na ESF:
Quadro 3 – Caracterização dos participantes do grupo de discussão realizada com gestantes e
cônjuges, Cuiabá/MT, Brasil, 2019
Idade
gestacional
(semanas)
34s

Gestação
planejada

Idade

Cor*

Religião

Estado Civil

Escolaridade

Ocupação*

Sim

Parda
Pardo

Evangélica
Evangélica

Casada
Casado

Fundamental
Fundamental

Empresária
Empresário

27s

Não

24
23
(cônjuge)
24

Negra

Evangélica

Casada

Médio

30s gemelar

Não

35

Parda

Evangélica

Casada

Médio

39s

Sim

22

Parda

Nenhuma

Casada

Fundamental

Operadora de
caixa
Agente de
portaria
Dona de casa

18s

Não

25

Parda

Evangélica

Casada

Fundamental

Dona de casa

18s

Não

23

Parda

Evangélica

Solteira

Fundamental

Dona de casa

23s

Sim

37

Branca

Evangélica

Casada

Fundamental

Dona de casa

31s

Sim

28

Parda

Evangélica

Casada

Médio

Branco

Evangélica

Casado

Médio

14s

Sim

28
(cônjuge)
28

Operadora de
caixa
Eletricista

Negra

Evangélica

Casada

Médio

32s

Não

36

Amarela

Evangélica

Casada

Superior

Operadora de
telemarketing
Professora

24s

Não

37

Parda

Evangélica

Casada

Superior

Professora

18s

Não

35

Parda

Católica

Casada

Médio

Camareira

Total de participantes

12 gestantes
02 cônjuges

*autorreferida
Nota: Construção da autora.

Todas as gestantes faziam regularmente o acompanhamento pré-natal na unidade
de saúde/ESF onde foi feita a entrevista, duas delas estavam acompanhadas pelos
cônjuges, a idade gestacional variou entre 14 e 34 semanas no momento da entrevista.
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Quando os participantes foram questionados sobre o planejamento da gestação
atual, 07 responderam que a gestação foi planejada e 07 afirmaram que não. Essa é uma
informação relevante, pois em decorrência do surto em 2015, os gestores ligados ao
Ministério da Saúde deram entrevistas em veículos da mídia orientando a população ao
adiamento dos planos de gravidez16, e essa foi uma das medidas contingenciais que mais
geraram polêmica na época.
Após voltar atrás de muitas declarações, o Ministério da Saúde considerou o
planejamento reprodutivo17, uma medida considerada mais adequada para a situação, sob
o ponto de vista bioético, presente nas diretrizes já existentes da política de Assistência
em Planejamento Familiar (BRASIL, 2002; 2016c), respeitando o direito de escolha da
mulher.
Com relação ao planejamento da gravidez, é possível que no cotidiano ela não
ocorra deliberadamente (às vezes, não é questão de escolha). Todavia, se alerta que a
gestação não planejada não significa, necessariamente, gestação não desejada. A notícia
da gravidez pode impelir a mulher e o cônjuge (se houver) a fazer um ajustamento de suas
vidas (SIMAS; SOUZA; SCORSOLINI-COMIN, 2013), o que influenciará na sua
aceitação ou não, contudo, não se trata de uma certeza sobre seu desfecho.
Os participantes do grupo de discussão eram jovens, com idade entre 22 e 37 anos,
e sua maioria referiu ser de cor parda e preta. Estudos apontam que a informação sobre a
raça/cor e a etnia é útil na compreensão de diferenças sociais e desfechos em saúde,
especialmente em casos obstétricos (FAUSTINO, 2012; PACHECO et al., 2018;
PIMENTEL, 2018; ZIRBEL, 2017). A pesquisa de Pimentel (2018), em Pernambuco,
evidenciou que 77% das mães de crianças com microcefalia eram negras e estavam já
inseridas (antes do nascimento dos bebês) em programas assistenciais do Governo
Federal ligados à situação de pobreza, tornando-as, consequentemente, mais vulneráveis
socialmente.
Esse é um dado que chama atenção, sobretudo, por reafirmar a sobrerepresentação dos negros nas camadas mais empobrecidas e vulneráveis da população, ao
mesmo tempo em que se reforçam as críticas que, há muito, apontam que as formulações
Diretor do Ministério da Saúde aconselha que mulheres de PE adiem planos de gravidez – reportagem publicada em
12/11/2015, disponível em https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,diretor-do-ministerio-da-saude-aconselhamulheres-de-pe-a-adiar-gravidez,10000001872; “Adiem os planos de gravidez”, diz Ministério da Saúde - reportagem
publicada em 20/11/2015, disponível em http://blogs.opovo.com.br/imae/2015/11/20/adiem-os-planos-de-gravidezdiz-ministerio-da-saude/
17 O Ministério da Saúde preconiza que a atenção à saúde sexual e à saúde reprodutiva vá além da oferta de métodos e
técnicas para a concepção e contracepção, para também envolver a disponibilização de orientações e informações,
respeitando a autonomia e o direito de exercer a sexualidade e a reprodução.
16
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de políticas públicas de saúde e a implementação de modelos de assistência não têm
explicitado o recorte racial como uma questão a ser enfrentada na sociedade brasileira
(FAUSTINO, 2012; SILVA; FIGUEIREDO, 2005). Para o presente estudo, informações
como essas implicariam na reflexão dos elementos estruturantes na moldagem da
experiência dessas mulheres, assim como outros elementos singulares e individualizantes.
Com relação à religião que frequentavam, a maioria dos participantes do grupo se
declarou evangélica, apenas uma participante disse ser católica e outra disse não
frequentar nenhuma organização religiosa. Quanto ao estado civil, a maioria era casada e
apenas uma participante era solteira.
Os participantes do grupo apresentaram diversos graus de escolaridade,
predominando o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, seguidos do Ensino Superior. A
escolaridade é um fator que pode influenciar tanto nos potenciais de autonomia política
dessas pessoas, quanto na ocupação dos postos de emprego que, consequentemente,
influenciam a renda familiar e as condições socioeconômicas (VIEIRA et al., 2016).
As ocupações foram diversas, a maioria dos participantes, sobretudo as mulheres,
era da classe trabalhadora com renda fixa e 04 gestantes se disseram donas de casa. Essa
informação mostrou que a maioria dessas gestantes tem participação na renda financeira
de suas famílias e que, diante da possibilidade da infecção por ZIKV e,
consequentemente, nascimento de um bebê com microcefalia, sua condição de trabalho e
econômica seria também afetada.
Na sociedade contemporânea, as mulheres vêm ocupando o mercado de trabalho
e adquirindo conquistas sociais (como a licença maternidade), no entanto, as
desigualdades salariais relacionadas ao gênero e as situações de saúde que levam à
dependência dos filhos impõem à elas a responsabilidade pelo cuidado (KITTAY;
JENNINGS; WASSUNA, 2005; SOUZA; CARNEIRO, 2007).
Mulheres, negras e pardas, gestantes, trabalhadoras, compõem, então, um
conjunto de fatores que as tornam mais vulneráveis na potencial ocorrência da
microcefalia (DINIZ, 2016), no caso em questão, acrescidos pelo encargo moral e
desigual da distribuição do cuidado no espaço doméstico-familiar dado ao ser mulher
(ZIRBEL, 2017).
A seguir, apresenta-se a caracterização dos participantes da entrevista individual
realizada com gestantes e puérpera com suspeita e/ou diagnóstico de ZIKV (QUADRO
4), sendo que uma delas estava acompanhada por seu cônjuge, também entrevistado.
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Quadro 4 – Caracterização das gestantes e puérpera com suspeita e/ou diagnóstico de ZIKV e
cônjuge, Cuiabá/MT, Brasil, 2019
Participante

Idade

Idade

Estado

gestacional

Civil

Situação

Cenário

Gravidez
Planejada

Gestante 1

22

23s

Casada

Suspeita de ZIKV

Internação GO

Não

Gestante 2

30

28s

Casada

Suspeita de ZIKV

Internação GO

Não

Gestante 3

30

39s

Casada

Diagnóstico ZIKV

Triagem

Não

Obstétrica
Gestante 4

22

21s

Casada

Suspeita de ZIKV

Triagem

Sim

Obstétrica
Puérpera

28

Não se aplica

Casada

Diagnóstico ZIKV

Internação GO

Sim

Cônjuge

32

Não se aplica

Casado

Diagnóstico ZIKV

Triagem

Não

Obstétrica
Total de participantes

06

Nota: Construção da autora.

Com relação às gestantes, puérpera e cônjuge entrevistados, eram jovens com a
idade entre 22 e 32 anos, casados, e a maioria já possuía outros filhos. Entre as gestantes,
a idade gestacional encontrava-se entre o segundo trimestre e as semanas finais da
gestação. No período da entrevista duas delas estavam internadas para tratamento de
arboviroses e comorbidades, como: diabetes gestacional, hipertensão, pneumonia e
anemia.
Três gestantes apresentavam suspeita de infecção por ZIKV e aguardavam o
resultado ou a realização de outros exames, enquanto uma gestante já havia recebido a
confirmação de ZIKV na gestação e diagnóstico intrauterino de microcefalia. A puérpera,
no segundo dia de puerpério, estava internada sem acompanhante, seu bebê estava na
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal, com diagnóstico de microcefalia por
ZIKV.
O contexto de hospitalização e intervenções médicas na gestação são relevantes
na experiência, pois a suspeita e/ou diagnóstico do ZIKV, bem como as intervenções das
práticas biomédicas no corpo da gestante e o escrutínio fetal, mediadas pelas tecnologias
(exames pré-natais) (LÖWY, 2017), são fatores que não só influenciam a vida cotidiana,
como estão relacionados aos preditores de saúde/doenças em torno do diagnóstico prénatal, que condicionam futuros e cursos de ação (JUTEL, 2011).
Considerar a situação das gestantes em relação às categorias diagnósticas e
perante o agravo estudado permite a abordagem do diagnóstico como um ato, um
processo interpretativo, que se desdobra em emoções, saberes e nas interações, em
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particular, com os serviços e profissionais de saúde, produzindo efeitos que repercutem
muito além do hospital e/ou consultório do médico (JUTEL, 2011).
Quanto ao planejamento da gravidez, 03 mulheres afirmaram que não era
planejada, enquanto duas afirmaram que sim. Essa informação diz mais respeito às
projeções e aos projetos que se modificam no curso da vida (VELHO, 2013), também
sendo afetados pela suspeita, confirmação ou negativa do diagnóstico de infecção por
ZIKV ou microcefalia/SCZV – nesse caso, o diagnóstico é evidenciado como uma
consequência (JUTEL, 2011).
Ademais, o projeto, como o planejamento dos pais em relação ao nascimento dos
filhos, pode corresponder a um projeto coletivo (a ser vivido em família), e ele não deve
ser considerado homogêneo entre as pessoas, pois a sua viabilidade também depende da
dinâmica do campo de possibilidades (VELHO, 2003; 2013).
A seguir, apresenta-se a caraterização dos pais de crianças diagnosticadas com
microcefalia/SCZV (QUADRO 5). Opta-se, a partir dessas informações, empreender as
discussões sobre as condições socioeconômicas das famílias que participaram do presente
estudo, compreendendo a experiência dos pais na condição crônica que envolve a
deficiência.
Quadro 5 – Caracterização das famílias de crianças diagnosticadas com microcefalia/SCZV,
Cuiabá/MT, Brasil, 2019
Família

1

2

3

Nome fictício

Idade

Escolaridade

Religião

Laura*

34

Superior

Católica

Plano de
Saúde
Privado

Dona de casa

Emprego
formal
Não

Pedro

50

Fundamental

Católica

SUS

Caminhoneiro

Sim

Yasmin

16

Médio (cursando)

Católica

Privado

Estudante

Não

Clara

3m

---

Católica

Privado

---

---

Valéria*

35

Superior

Espírita

SUS

Aux. Contábil

Não

Rogério*

39

Fundamental

Espírita

SUS

Serralheiro

Não***

Rodrigo

12

Fundamental
(cursando)

Espírita

SUS

Estudante

---

Marina

3a 5m

Creche (frequenta)

Espírita

Privado

Estudante

---

Vitória

2a 2m

Home care

Espírita

SUS

---

---

Flávia*

32

Médio**

Evangélica

SUS

Dona de Casa

Não

Eduardo

27

Superior

Evangélica

SUS

Contador

Sim

Gabriela

9

Fundamental
(cursando)

Evangélica

Privado

Estudante

---

Ocupação

50

4

5

6

7

8

9

Matheus

2a 7m

---

Evangélica

Privado

---

---

Roberta*

26

Médio**

Católica

SUS

Téc. Seg. do
Trabalho

Não

Amanda

2a 5m

---

Católica

Privado

---

---

Taís*

41

Superior

Católica

Privado

Professora

Não***

Elvis*
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Médio

Católica

SUS

Vendedor

Não***

Elvis Júnior

20

Superior (cursando)

Católica

SUS

Estudante

Não

Guido

3a 1m

Creche

Católica

Privado

---

---

Maísa

3a 1m

Creche (frequenta)

Católica

Privado

---

---

Sônia*

29

Médio

Católica

SUS

Auxiliar de
Cozinha

Não***

Gilmar

28

Médio

Católica

Privado

Op. de
Máquina

Sim

Géssica

4

Creche

Católica

Privado

---

---

Melissa

2a 9m

Creche (frequenta)

Católica

Privado

---

---

Kátia*

22

Médio**

Cristã

Privado

Dona de casa

Não

Marcela

24

Médio

Católica

Privado

Autônoma

Não***

Guilherme

2a 7m

Home care

Cristã

Privado

---

---

Vânia*

35

Médio

Evangélica

SUS

Dona de Casa

Não

Daniel

37

Médio

Evangélica

SUS

Vendedor

Sim

Natan

13

Fundamental
(cursando)

Evangélica

SUS

Estudante

---

Estela

10

Fundamental
(cursando)

Evangélica

SUS

Estudante

---

Daniel Júnior

2a 8m

---

Evangélica

Privado

---

---

Samara*

41

Superior

Católica

SUS

Professora

Não

Lucas

42

Superior

Católico

SUS

Professor

Não***

Ellen

12

Fundamental
(cursando)

Católica

SUS

Estudante

---

Eloá

3a 1m

Creche (frequenta)

Católica

Privado

---

---

Camila

3a 1m

Creche (frequenta)

Católica

Privado

---

---

Total de crianças com microcefalia/SCZV = 11

Total de pais participantes da pesquisa = 11

*pais participantes da pesquisa
**Ensino Superior incompleto devido cuidado do filho com microcefalia
***possui trabalho informal sem renda fixa
pais das crianças
filhos não acometidos
filhos acometidos

Nota: Construção da autora.
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Ao todo somam-se 09 famílias participantes da pesquisa, sendo que destas, 11
crianças são acometidas pelo agravo, com idade entre 3 meses e 3 anos (no período da
realização de cada entrevista), permitindo à pesquisadora fazer aproximações de situação
recente à gestação e nascimento de um bebê, assim como explorar algumas situações de
anos de convivência com a microcefalia/SCZV relatadas pelos pais.
Do total de crianças acometidas, maior parte tinha irmãos mais velhos e dois
eram filhos únicos. Dessas crianças, cinco frequentavam a creche, as outras seis (a
maioria) não frequentavam unidade escolar. Duas crianças estavam em tratamento por
home care18. A maioria delas possuía plano de saúde privado e apenas uma criança
acometida dependia exclusivamente do SUS.
De modo geral, os pais das crianças com microcefalia/SCZV apresentavam
idade entre 22 e 50 anos de idade. Destes, os que aceitaram participar da pesquisa, tinham
idade entre 22 e 41 anos (09 mães e 02 pais). O nível de escolaridade dos pais foi diverso:
a maioria tinha o Ensino Médio, sendo que quatro mães tiveram que deixar seus estudos
em Nível Superior para dedicar-se ao filho com microcefalia após o nascimento.
Quanto à religião, verifica-se que a maioria dos pais era católica, seguidos de
evangélicos, espíritas e uma participante disse apenas ser cristã. Grande parte dos pais
são casados ou vivem em união estável, sendo um dos casais vivendo em relação
homoafetiva (entre mulheres); uma mãe se declarou solteira.
Na totalidade dos pais (homens e mulheres) a maior parte não possuía emprego
formal, destes, 07 estavam desempregados, 06 estavam na informalidade do mercado de
trabalho (sem renda mensal fixa) e apenas 04 possuíam emprego formal com renda
mensal fixa. Entre as mulheres, nenhuma delas tinha emprego ou renda fixa, apenas duas
delas complementavam a renda familiar com vendas de produtos. As mulheres relataram
não haver, no momento, possibilidade de trabalhar fora de casa pela dependência de seus
filhos, e mesmo para aquelas que trabalhavam com vendas diretas, sua produção era
ínfima na ocorrência de agudização dos sintomas (hospitalização, atendimentos
ambulatoriais, etc.) – portanto, era uma renda que a família não podia contar.
Considerando a demanda financeira para o sustento da família, acrescida pelos
custos da condição crônica (NEPOMUCENO et al., 2013), esses dados chamam atenção,

18

Home care é um serviço de saúde prestado aos pacientes em sua residência. Apresenta vários regimes de atendimento
(12h/dia, 24h/dia), com presença permanente (ou não) de equipe de enfermagem, terapias de reabilitação (fisioterapia,
fonoaudiologia, etc.). Existem empresas especializadas conveniadas aos planos de saúde privados e ao SUS.
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pois demonstram dois aspectos relacionados ao agravo: a situação de vulnerabilidade
social da família, em que se pode associar os fatores socioeconômicos de escolaridade,
emprego e renda; e a dificuldade das mulheres em conciliar a responsabilidade do cuidado
que é atribuído a elas (e não aos homens) com o mercado de trabalho remunerado
(FREITAS; DAL PRÁ, 2015; GUIMARÃES, 2008; ZIRBEL, 2017).
Pesquisas apontam que as mulheres que assumem as atividades de cuidado de
seus filhos, muitas vezes, se envolvem em trabalhos informais que podem ser
desenvolvidos nos espaços domésticos ou nos poucos contatos sociais existentes
(FEITAS; DAL PRÁ, 2015; ZIRBEL, 2017). Para Zirbel (2017), tais mulheres possuem
baixo rendimento de seus ganhos nas atividades informais, benefícios escassos e nenhuma
garantia e proteção social (como licença maternidade, auxílio desemprego, auxílio de
saúde, aposentadorias, etc.).
Entre as mulheres entrevistadas, apenas uma não tinha trabalho remunerado
antes do nascimento do filho com microcefalia, as demais precisaram abrir mão do
emprego

para

assumir

integralmente

o

cuidado

do(s)

filho(s).

Fato

que,

consequentemente, afetou a renda familiar. Essa evidência também foi encontrada em
outras pesquisas relacionadas a essa população específica (mães de crianças com
microcefalia), como a de Pimentel (2018), com mães nordestinas, ao analisar diversas
situações de vulnerabilidades.
Para Zirbel (2017) e Freitas e Dal Prá (2015), ao assumir toda a responsabilidade
do cuidado dos filhos que lhes é imposta socialmente, as mulheres têm suas possibilidades
e escolhas limitadas ao longo de suas vidas (abdicam do trabalho, da escola, etc.), para
dedicarem-se a um trabalho de longo prazo não remunerado e pouco valorizado
(KITTAY; JENNINGS; WASSUNA, 2005).
A maioria dos pais fazem uso exclusivamente da rede de saúde do SUS e 05 deles
contam com plano de saúde privado (04 mulheres e 01 homem). Demonstrando que a
maioria dos pais de crianças em condições crônicas – principais provedores do cuidado –
dependem das políticas e dos serviços públicos de atenção à saúde que, muitas vezes, têm
se mostrado pouco efetivos para eles (CARVALHO, 2005; FREITAS; DAL PRÁ, 2015).
Chama atenção o fato de que, em se tratando da deficiência, a política social deveria
reconhecer a importância de cuidar dos cuidadores, em grande parte constituída por
mulheres

–

mais

expostas

à

sobrecarga

das

atividades

doméstico-familiar

(GUIMARÃES, 2008; ZIRBEL, 2017).
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[...] eu tinha que trabalhar pra cuidar dessas meninas, já pensou eu adoecer?
Ela [a esposa – Valéria] já não pode trabalhar mesmo, porque tem que cuidar
das meninas... como que ia ficar? Rogério, pai de Marina e Vitória, 3 e 2 anos
Sou contadora... aí só depois que tive Vitória, que o quadro dela ficou grave,
eu já não tive mais condições de trabalhar. Aí tive que abrir mão, parei de
trabalhar e não consigo mais fazer nada, só cuidar dela. Valéria, mãe de
Marina e Vitória, 3 e 2 anos
[...] eu não posso trabalhar, eu não trabalho, porque eu que cuido dele e não
tem como eu deixar ele, até por causa de todas as terapias e também pelo fato
dele sempre tá ruinzinho, né. Kátia, mãe de Guilherme, 2 anos

Descrever as condições sociodemográficas das famílias participantes permitiu,
então, conhecer o contexto familiar e situacional familiar como parte de sua realidade
social, pois, além dos contextos socioculturais, os contextos socioeconômicos também
conformam a experiência na condição crônica – integrando o conjunto de externalidades
(CANESQUI, 2007). Estes, se referem à capacidade econômico-financeira da família em
prover meios e recursos para o cuidado do(s) filho(s).
Quadro 6 – Situação socioeconômica dos pais de crianças diagnosticadas com
microcefalia/SCZV, Cuiabá/MT, Brasil, 2019
Família

Cidade onde
reside

Situação de
Moradia

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sorriso
Cuiabá
Cuiabá
Várzea Grande
Cuiabá
Cuiabá
Várzea Grande
Várzea Grande
Cuiabá

Cedida
Alugada
Alugada
Cedida
Própria
Própria****
Própria
Cedida
Própria

Nº de adultos que
contribuem com a
renda familiar
01
01
01
00
02
02
02
01
01

Renda familiar (em
salário mínimo)*
03
01
03
00
04
02
02
02
02

Benefício
Social
(BPC)
Não
Não
Não
Não**
Sim***
Não**
Sim
Sim
Sim**, ****

Renda per
capita (em
reais)
598,80
199,60
748,50
75,00
798,40
541,50
665,30
399,20
415,20

* Valor do salário mínimo de R$ 998,00 - inclui a renda do BPC
**Criança recebe apenas Bolsa Família
***As crianças gêmeas recebem BPC
***Apenas uma das crianças gêmeas recebe BPC
****Residência contemplada pelo Projeto Minha Casa, Minha Vida
Nota: Construção da autora

Entre as famílias entrevistadas, apenas uma morava no interior do Estado, a
maioria delas residia em Cuiabá e Várzea Grande. Das famílias que foram visitadas, uma
morava na região central de Cuiabá – localização escolhida propositalmente pela família
devido sua mudança do interior do Estado para a Capital, a fim de atender a rotina das
terapias de reabilitação da criança. As demais famílias moravam em bairros mais
afastados do centro da Capital e da cidade vizinha.
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No contexto estudado, a maior parte dos serviços de saúde acessados pelas
famílias concentravam-se na região central de Cuiabá; no caso da família de Roberta,
eram necessários cerca de 20 km a serem percorridos em cada trecho de deslocamento
para as terapias, exigindo a necessidade de carro e despesas com combustível diariamente.
Quanto à situação de moradia, 04 famílias moravam em casa própria, 03 em casa
cedida e 02 em casa de aluguel. Algumas casas precisavam de reformas e pinturas,
principalmente, aquelas de bairros mais afastados. Uma família morava em situação de
ocupação urbana, não possuindo renda mínima:
A casa era bem pequena, sem muros, sem vidros nas janelas. Dentro da casa
não havia muitos móveis, apenas duas cadeiras e uma pequena mesa. Roberta
logo justificou que havia pouco tempo, cerca de um mês, que estava morando
ali, que casa era cedida por um conhecido e que se mudou com pouquíssimas
coisas que ganhou. Não havia pia, nem geladeira. Somente um pequeno fogão
no lugar da cozinha. O banheiro e os quartos não tinham portas. Nota de
campo, 07/12/2018

Nas famílias com maior renda familiar, notou-se uma estrutura básica de moradia:
A residência de Sônia fica num bairro afastado da capital, em um conjunto
habitacional com rua pavimentada, iluminação pública, murada e,
aparentemente, bem segura. Sônia me recebeu no portão com Maísa no colo e
logo me pediu para adentrar na casa ampla, com bom acabamento, simples,
bem organizada e limpa. [...] Nos sentamos no sofá da sala para conversar.
Nota de campo, 18/12/2018

O Projeto Minha Casa, Minha Vida, por meio da Portaria nº 321/2016, prioriza as
famílias de crianças com microcefalia, dispensando do sorteio público os candidatos a
beneficiários enquadrados nas seguintes situações: renda familiar compatível com a
modalidade de habitação; não ser proprietário, cessionário ou promitente comprador de
imóvel residencial; e que possua membro da família, vivendo sob sua dependência, com
microcefalia, devidamente comprovada com a apresentação de laudo médico (BRASIL,
2016). Porém, apenas uma das famílias entrevistadas foi contemplada por esse projeto
social, mesmo que a maioria se enquadrasse em todos esses requisitos.
Na maioria dos lares um (01) adulto é o único responsável pela contribuição da
renda familiar mensal – geralmente, assumido pela figura do pai; em uma outra família
não havia adulto que contribuísse com qualquer renda, isto é, havia uma (01) família sem
renda familiar mínima. Nas famílias participantes, a demanda familiar financeira foi
aumentada, principalmente, pela necessidade de ter um cuidador com disponibilidade
para acompanhar a intensa rotina de cuidado – assumido pela figura da mãe.
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A situação de renda familiar é um dado importante na identificação das
vulnerabilidades sociais, pois os aspectos financeiros são constantemente demandados
pela condição crônica de vida (CANESQUI, 2015b), devido à necessidade de adquirir
insumos essenciais para o cuidado: medicamentos, fraldas , dieta especial, equipamentos,
etc.; e a dificuldade da mãe em retornar ao emprego formal, devido à necessidade de
dedicação à(s) criança(s) (ALVES et al., 2016b).
Então, nós vivemos assim: é prioridades. Prioridades é o quê? Pagar o
aluguel, porque se não né, como nós vamos morar?! Pagar energia, porque
como que nós vamos viver?! E comer, e remédio, fralda e leite. Flávia, mãe
de Matheus, 2 anos
[...] sacrificamos tudo, tudo: cortou TV, cortou telefone, tudo que você possa
imaginar foi cortado aqui em casa... sair pra qualquer lugar, até pra casa de
parente, pra não gastar combustível. Samara, mãe de Eloá e Camila, 3 anos

As prioridades (re)definidas na família, cumprem administrar, além das despesas
domésticas, as despesas específicas da criança com condição crônica que envolve a
deficiência, que elevam consideravelmente os custos (FRANÇA, 2014; NEPOMUCENO
et al., 2013), tornando essa tarefa um dos pontos mais críticos na experiência dessas
famílias com a microcefalia/SCZV, acrescidas a elas o descaso público.
Em casos como esses relatados, se mostra a relação entre a pobreza e a deficiência,
pois, embora a deficiência não seja um atributo da pobreza, é por ela fomentada
(FRANÇA, 2014; SOUZA; CARNEIRO, 2007). Nesse sentido, é possível considerar que
a deficiência associada à microcefalia/SCZV influencia a renda familiar e a produção do
bem-estar como reflexo do público-privado: da falta de acesso ou ineficiência de políticas
públicas e da distribuição desigual do cuidado familiar. Para Souza e Carneiro (2007, p.
80), a pobreza e a deficiência podem estar interligadas como irmãos siameses. “A
primeira alimenta a segunda e é por ela alimentada”.
Os pais têm relatado que a deficiência traz gastos extras que a família não contava
e não pode, em alguns casos, suprir. Esse contexto que exige das famílias o custeio para
o cuidado, com insuficiente participação do Estado, se revela como uma condição que
empobrece (FRANÇA, 2014; GUIMARÃES, 2008; SILVA, 2018; SOUZA;
CARNEIRO, 2007), cujo padrão desejável é caro e difícil de alcançar.
Então pra gente que é pobre, é muito difícil. É muito difícil porque é caro [...]
Laura, mãe de Clara, 3 meses
[...] os tratamentos tudo é caro, fisioterapia, fono, tudo essas coisas são muito
caro, todos os tipos de tratamento é muito caro. Valéria, mãe de Marina e
Vitória, 3 e 2 anos
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Deus não podia ter deixado essas crianças ter família pobre, porque pobre
não pode ter filho especial, porque é muito caro, muito caro. Flávia, mãe de
Matheus, 2 anos

Nesse cenário, apoio social e o poder público revelam-se essenciais para assegurar
equidade e condições dignas de vida para as famílias. Se o Estado se omite à proteção
social, nesses casos, a atenção e os cuidados recaem sobre a família ou geram o desamparo
das crianças (FREITAS; DAL PRÁ, 2015). Responsabilizá-la, tão somente, impõem-lhe
um encargo que ela pode não querer assumir (desobrigação) ou colocá-la além da sua
capacidade de provisão e mobilização de recursos financeiros (CARVALHO, 2005;
FRANÇA, 2014; SILVA, 2018; SOUZA; CARNERO, 2007), principalmente, quando já
se encontravam em situação de pobreza.
A análise que se faz aqui é que a condição crônica decorrente da
microcefalia/SCZV impacta sobremaneira nas rotinas já antes estabelecidas na vida
cotidiana das mães e de suas famílias, gerando abalos ou rompimentos que, em Giddens
(2003), pode-se denominar como situações críticas. Estas exigem uma outra forma de
organização do fluxo familiar, incluindo os altos custos, as rotinas intensas e as relações
para o cuidado dessas crianças, recaindo, em grande parte, sobre a vida das mulheres.
Os rearranjos familiares que marcam a experiência incidem diretamente nas
relações de cuidado, os movimentos de (re)organização das famílias possuem estreita
relação com os contextos onde transcorrem, incorrendo em efeitos tanto para quem cuida
quanto para quem é cuidado (FIETZ; MELLO, 2018).
[...] remédio de convulsão R$300,00 todo mês, leite o Matheus toma o Nutren
Júnior R$69,00, uma lata que dá pra quatro dias. Como que consegue viver?
[...] a gente não paga menos de R$800,00 de plano de saúde para o Matheus,
somente para o Matheus e é assim, é uma bola de neve. Tem famílias que estão
se endividando, porque é remédio, é fralda, é leite [...] Flávia, mãe de
Matheus, 3 anos
E essa é a minha realidade, meu marido é desempregado, eu não consigo
trabalhar, meus filhos precisam de atendimento especial, o complemento da
Maísa a cada cinco dias gasta R$70,00 a lata, o litro de leite que ela bebe é
R$7,00, porque ela bebe leite de cabra. Taís, mãe de Guido e Maísa, 3 anos

Autoras que têm se dedicado ao estudo do cuidado no contexto da condição
crônica/deficiência apontam que várias mulheres se veem divididas entre o sustento da
família, que é proveniente do emprego, e o cuidado do familiar, sendo que, na maioria
das vezes, são impelidas a deixar seus postos de trabalho remunerado (FREITAS; DAL
PRÁ, 2015; GUIMARÃES, 2008; ZIRBEL, 2017).
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O estudo de Alves et al. (2016b) com mães de crianças com microcefalia
corrobora com os dados encontrados neste estudo, no qual as principais dificuldades
relatadas foram relativas aos aspectos financeiros demandados pela condição crônica:
necessidade de adquirir o insumos essenciais ao cuidado/tratamento e a impossibilidade
de retornar ao seu trabalho devido a dedicação exclusiva à(s) criança(s) (ALVES et al.,
2016b).
Em diversas situações relatadas pelas famílias participantes deste estudo foi
encontrada a falta de apoio e inoperância institucional. As políticas sociais não têm sido
eficazes para os casos estudados, agravadas pela dificuldade de acesso aos benefícios
sociais (BPC, Bolsa Família, etc.) os quais têm direito; diante disso, o Estado não pode
recuar ou se omitir às conquistas sociais garantidas por lei, deve, portanto, oferecer maior
capacidade de proteção social dessas famílias.
Colucci (2016) confirma esse fato em seu artigo, revelando através dos relatos de
familiares a falta de acesso das crianças com microcefalia aos cuidados de saúde na rede
SUS da região Nordeste do País, onde a precariedade da rede de saúde pública inclui, por
exemplo, a falta de distribuição de medicamentos de uso contínuo necessários ao
tratamento, como os anticonvulsivantes, e a indisponibilidade de exames para controle,
como o eletroencefalograma.
Os programas sociais em vigência no Brasil poderiam ofertar produtos e recursos
para as famílias de crianças com deficiências, porém, há críticas sobre a falta de eficiência
da gestão, a excessiva burocratização, a baixa oferta para a alta demanda, bem como os
escassos recursos investidos nas áreas sociais, que dificultam o acesso das famílias,
diminuem sua cobertura social e, consequentemente, aumentam as desigualdades sociais
(FÉLIX; FARIAS, 2019; MACHADO, 2018; PIMENTEL, 2018; SILVA, 2018;).
No caso específico do estudo, verificou-se através dos relatos que o BPC tem sido
utilizado não só para garantir as medicações e insumos para o tratamento da criança, mas
também destinado para pagar planos de saúde privados, segundo os pais, com a finalidade
de garantir o acesso a serviços de saúde mais especializados, o que é incoerente, se
considerar que a saúde (acesso, meios de tratamento, reabilitação, etc.) deveria ser um
bem garantido pelo Estado.
Nós passamos um período do Matheus no CER. O Matheus fazia fono uma vez
por semana e fisioterapia uma vez por semana. O que isso vai resolver na vida
do Matheus? Nada. Uma vez por semana, 30 minutos? Não. Eu tenho pena,
tenho dó de quem não tem uma outra opção [...] o que nós queremos é terapias
pros nossos filhos, agora, com três vezes por semana, com duração de uma
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hora e numa estrutura limpa, num lugar alegre. Agora, como que eu vou lá
naquele CER caindo na nossa cabeça? O que eu vou fazer lá 30 minutos por
semana? Então assim, nós ficamos lá, ou era lá ou era nada. Então nós
ficamos lá, nós presenciamos tudo isso, eu tenho propriedade pra falar nisso,
porque nós vivemos naquele CER, um lixo, uma sujeira, uma tristeza [...] o
Matheus pegou profissionais qualificados, porque o fisioterapeuta era
excelente, mas não tem estrutura nenhuma, nenhuma. O SUS não me oferece
estrutura pra isso, não oferece, não tem condição [...] Flávia, mãe de
Matheus, 2 anos
[...] no CER o governo dá meia hora... eu sair da minha casa pra fazer meia
hora de fisioterapia?! E aquela história, meia hora, mas é a hora que eles
podem, é feita com muita má vontade [...] aquele prédio é fedido, a estrutura
é sem estrutura, então eu desisti [...] Taís, mãe de Guido e Maísa, 3 anos
[...] porque a gente não tem apoio do governo, a gente não tem mesmo, não
tem vaga pra atender todas as crianças no SUS sabe, pra você conseguir uma
tomografia, uma ressonância, são no mínimo 7 meses de espera, tinha exames
dele que eu precisava urgente, porque não tinha vaga no HUP, fiz [o plano de
saúde privado X] porque realmente há necessidade. A gente já perdeu duas
crianças do nosso grupo por falta de assistência [...] Kátia, mãe de
Guilherme, 2 anos

Situações como essas foram relatadas pelas famílias evidenciando a precariedade
que há no atendimento dos serviços de saúde ofertados pelo SUS às crianças com
microcefalia/SCZV, fato também verificado por outros estudos na região Nordeste
(ALVES et al., 2016b; COLUCCI, 2016; FÉLIX; FARIAS, 2019; PIMENTEL, 2018;
PINHEIRO; LONGHI, 2017; PINHEIRO, 2018), exigindo maior esforço financeiro da
família para adesão de planos privados de saúde, que não, necessariamente, implica em
plena “facilidade” de atendimento.
Olha, o plano de saúde nos odeia. [...] eu sinto claramente que o Matheus não
é bem-vindo, porque ele é uma criança que tem gastos, vamos dizer, de quando
o Matheus nasceu pra cá, com dois anos, o Matheus já deve ter gastado seus
R$ 300.000,00 com plano de saúde, então ele é um paciente caro para [o plano
de saúde privado X], entendeu?! Então [o plano de saúde privado X] não gosta
muito da gente. [...] inclusive eu tô com uma briga travada com eles, porque
eles têm que me reembolsar terapia ocupacional, eles têm que me reembolsar
fono, eles têm que me reembolsar fisioterapia, eles têm que me reembolsar
estimulação auditiva, estimulação visual, eles têm que me reembolsar. Ou eles
me reembolsam ou eles me respondem na justiça [...] Flávia, mãe de Matheus,
2 anos

Esse cenário retrata o funcionamento do sistema de saúde brasileiro, formado por
uma rede complexa de prestadores e compradores de serviços, numa combinação públicoprivada financiada, sobretudo, por recursos privados, acarretando inúmeras desigualdades
no acesso e na utilização dos serviços (PAIM et al., 2011; SCHEFFER; BAHIA, 2013).
Embora a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), criada em 2000 e vinculada
ao Ministério da Saúde, seja responsável por regular o setor de planos de saúde no Brasil,
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através da Lei n. 9.656/1998 (BRASIL, 1998), Scheffer e Bahia (2013) apontam que
existe um desequilíbrio entre a busca da manutenção da atividade lucrativa das empresas
de planos de saúde com as expectativas e necessidades de saúde da população assistida.
A rede privada de atendimento, que inclui a assistência de crianças com
microcefalia/SCZV, atua no mercado brasileiro composto por 1.009 empresas que têm
como clientes 47,1 milhões de pessoas, aproximadamente um quarto da população
brasileira, movimentando mais de 102,5 bilhões de reais em receita de contraprestações19
(AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR, 2019); seus interesses
econômicos explicaria, em parte, sua reserva de mercado e a precariedade dos serviços
públicos (SCHEFFER; BAHIA, 2013), tornando-se um campo profícuo para pesquisas.
Quanto ao cálculo da renda familiar das famílias participantes do estudo baseada
em número de salários mínimos por mês20, a maioria das famílias viviam com 02 salários
mínimos, sendo complementada com benefícios sociais e em uma delas há apenas o
benefício social do Bolsa Família21.
O Programa Bolsa Família é de cobertura nacional, sua população alvo é
constituída por famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza. Os critérios para
participar desse programa social enquadram as famílias consideradas extremamente
pobres, aquelas que possuem renda mensal de até R$ 89,00 (reais) por pessoa. Já, as
famílias consideradas pobres são aquelas que têm renda mensal entre R$ 89,01 e R$
178,00 (reais) por pessoa. Entretanto, as famílias pobres só podem participam do
programa se tiverem em sua composição gestantes e crianças ou adolescentes entre 0 e
17 anos (BRASIL, 2018).
Estudos, como o de Jannuzzi e Pinto (2013), têm analisado os principais achados
de avaliação do Bolsa Família na realidade brasileira, mostrando que o programa gerou
impactos efetivos na melhoria das condições de saúde de crianças beneficiárias,
especialmente na redução da desnutrição aguda e maior regularidade do esquema vacinal.

19

Contraprestações ou contraprestações pecuniárias é o montante pago pelo contratante de plano de saúde a uma
operadora para garantir a prestação continuada dos serviços contratados, mais conhecido como mensalidade.
20 O salário mínimo fixo possui o valor de 998,00 reais segundo o decreto do último reajuste nº 9.661/2019.
21
É um programa social de transferência direta de renda direcionado às famílias em situação de pobreza e de extrema
pobreza no País. O programa busca garantir a essas famílias o direito à alimentação e o acesso à educação e à saúde. O
valor do auxílio de Benefício Básico concedido às famílias em situação de extrema pobreza é de R$ 89,00 mensais. O
Benefício Variável, que pode ser acumulado ao primeiro benefício, é destinado às famílias que têm em sua composição
gestantes, nutrizes, crianças e adolescentes de 0 a 15 anos. O valor de cada benefício é de R$ 41,00 e cada família pode
acumular até 5 benefícios por mês, chegando a R$ 205,00. http://www.caixa.gov.br/programas-sociais/bolsafamilia/Paginas/default.aspx.

60

Os efeitos do programa na redução da mortalidade infantil e no acesso aos serviços de
saúde, também foram achados nas pesquisas (JANNUZZI; PINTO, 2013; RASELLA et
al., 2013).
Para Guimarães (2008), a renda extra para as famílias pobres de crianças com
deficiência, como o Bolsa Família, além de certas condições para compra de remédios ou
insumos diários, poderia garantir condições mínimas de sobrevivência de muitas famílias,
sendo, ainda que irrisório e insuficiente, um fator de proteção social que não se deve
prescindir.
O Bolsa Família é um benefício social priorizado pelo Governo Federal às famílias
de crianças com microcefalia, assim como o BPC e o projeto Minha Casa, Minha Vida,
se bem articulados, são iniciativas importantes para as suas demandas socioeconômicas.
Entre esses benefícios assistenciais, o BPC, instituído pela Constituição Federal de 1988,
é o que oferece maior renda mensal para a família, sendo identificado na composição da
renda familiar dos participantes na presente pesquisa.
Esse benefício é pago às pessoas com deficiência grave (incapacitante) cuja renda
familiar mensal por pessoa seja inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo vigente. Tratase de importante política social nacional de transferência de renda mensal individual, cujo
objetivo é promover a proteção social e reduzir a vulnerabilidade social (BRASIL, 2017).
No contexto aqui estudado, tem contribuído com a capacidade financeira das famílias que
o possui, especialmente na aquisição de insumos de saúde para as crianças com
microcefalia/SCZV.
[...] o benefício é uma garantia que todo mês vai ter aquele dinheiro, que não
vai faltar o remédio, porque o remédio você não consegue ganhar, a fralda
você não consegue ganhar, então é aquela garantia que o remédio controlado
do seu filho não vai faltar. Taís, mãe de Guido e Maísa, 3 anos

Porém, existem críticas feitas ao seu modo de acesso, dada a seletividade para sua
obtenção. Dentre as restrições impostas pela Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS
(Lei nº 8.742/93 – BRASIL, 1993) está o critério objetivo que afere a miserabilidade do
idoso/pessoa com deficiência e de suas famílias, contrariando os princípios e valores
constitucionalmente estabelecidos, que garantem indistinção aos direitos pétreos e
individuais (PEREIRA, 2013; BRASIL, 1988). Nesse sentido, é importante entender o
impacto dessas regras de acesso sobre a demanda.
[...] são vários direitos que no papel funciona perfeitamente, mas na realidade
não existe, porque pra você conseguir o BPC é muito difícil [...] voltou uma
carta de exigência, que já é uma negativa do INSS, pedindo pra mim
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comprovar rendimento. Eu não tenho rendimento há um ano, quase [...] nós
temos prioridade no papel, mas na realidade, o que acontece? Nós não temos.
Valéria, mãe de Marina e Vitória, 3 e 2 anos

Das crianças acometidas pela microcefalia, a maioria delas não recebe o Benefício
de Prestação Continuada (BPC), sendo que, destas, 04 recebem apenas o Bolsa Família e
em uma dessas famílias depende-se exclusivamente deste benefício social. Somente 04
das crianças recebem o BPC, contribuindo, assim, com a renda familiar mensal.
Pereira et al. (2017) realizaram um estudo sobre o perfil da demanda e dos
Benefícios de Prestação Continuada (BPC) concedidos a crianças com diagnóstico de
microcefalia. O estudo mostrou, a partir de dados do Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) de 2009 a 2016, que no Brasil, até o ano de 2014, a concessão de BPC
correspondia a média de 200 benefícios anuais para crianças com microcefalia menores
de 48 meses. Já em 2016 as concessões aumentaram oito vezes, atingindo 1.603
benefícios concedidos, sendo que a Região Nordeste concentrou 73% dos BPC’s
concedidos, mas, ainda assim, representando menos do que 65% da demanda de casos
incidentes. E, nesse aspecto, afirma que precisa de muitos avanços para prover uma maior
cobertura social.
Ao analisar o Quadro 7, ressalta-se a importância na identificação da
vulnerabilidade social em famílias de crianças/famílias afetadas pela microcefalia/SCZV,
que poderia contribuir na correção das iniquidades sociais, provocadas, em boa parte, pela
excessiva burocratização do acesso aos benefícios assistenciais.
Um exemplo disso, é a família de Roberta, que devido a renda salarial do seu exmarido (que abandonou esposa e filha), não se enquadrou no perfil socioeconômico do
BPC, mesmo que comprovadamente mãe e filha não recebam valor algum de pensão
alimentícia ou possuam qualquer tipo de renda, ficando à mercê de ações de caridade de
terceiros.
Então, eu vivo de, vamos dizer assim, de doação. Esse mês mesmo umas
amigas fizeram campanha na internet pra fraldas e conseguiram vários
pacotes de fralda pra mim; mês retrasado fizeram campanha de leite, porque
o leite dela é R$46,00 cada lata e dura em média 4, 5 dias. E eu vou vivendo
assim [...] Roberta, mãe de Amanda, 2 anos

Casos como esses revelam que a inflexibilidade dos processos burocráticos que
concedem o BPC, atrelada ao empobrecimento devido alto custo de tratamento (SOUZA;
CARNEIRO, 2007), aumentam as iniquidades sociais que recaem sobre essas famílias,
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sendo elas, em maior parte, ainda, sobre as mulheres – aquelas que assumem o cuidado
integral dos filhos (GUIMARÃES, 2008).
No perfil socioeconômico, pela per capita da renda familiar, duas famílias que
não são assistidas pelo BPC seriam beneficiadas – as famílias 2 e 4 (QUADRO 6), no
entanto, por cruzamento de dados e inconsistências geradas, conforme a especificidade
de cada caso, o benefício foi negado, repercutindo diretamente na fragilidade econômica
das famílias.
Para as quatro famílias que recebem o BPC, a renda familiar é complementada
com renda informal (revendas de produtos diretos, como cosméticos) para contribuir
minimamente com os altos custos do tratamento: pagamento de mensalidade e
coparticipação22 de plano de saúde privado, custos com deslocamentos, entre outros.
[...] já tem dois anos que ele recebe benefício. Só que assim, é um salário
mínimo [...] com o dinheiro dele eu tento fazer as coisas, porque ele toma
muito remédio, toma cinco anticonvulsivantes que eu gasto em média, só esses
remédios, R$ 600, 00. E aí tem os outros remédios que é o antibiótico, ele fica
doente, um xarope. Em média, eu gasto o salário dele todo com remédio né,
nem fralda eu uso com o dinheiro dele. Kátia, mãe de Guilherme, 2 anos

Evidencia-se que, mesmo com o auxílio do BPC, as famílias assistidas possuem
dificuldades de arcar com as despesas geradas pela condição crônica, que exige custos
elevados para o cuidado contínuo. Situação essa agravada, ainda mais, quando as famílias
estão desassistidas de tal benefício. São diversos os motivos que levam as famílias à
dificuldade de acesso e não obtenção do BPC, dentre as quais: a exigência de requisitos
rígidos para o enquadramento de seleção e a burocracia dos meios comprobatórios das
condições de vida.
As exigências impõem algumas restrições que se tornam barreiras para o acesso,
como o valor máximo de bens das famílias (casa, automóvel, etc.), porém, estes não são
considerados no processo se foram adquiridos antes da situação de necessidade pelo
benefício, gerando certas incoerências, exemplificadas no caso da família de Samara, que
tem duas filhas gêmeas com microcefalia – apenas uma delas possui o benefício:
A assistente social do INSS, do Ministério Público, veio aqui [em casa] e tirou
a foto que o chão tem piso, tem geladeira e tal... só que eu falei pra ela: “No
final do seu laudo você escreve que isso foi adquirido antes delas nascerem.”
Falei pra ela: “Então o que o governo quer que faz? Que eu mude daqui? Que
eu me desfaça da casa? Desfaça do carro, ande de ônibus? Samara, mãe de
Eloá e Camila, 3 anos
22

O plano de saúde que tem coparticipação é pago um percentual por cada exame ou consulta que fizer, além da
mensalidade do plano.
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As restrições impostas pelo critério objetivo, que determina a miserabilidade das
famílias que buscam assistência, exigem, então, que as famílias dessas crianças
comprovem quão miseráveis são, colocando-as em situação de constrangimento
(PEREIRA, 2013).
Com o intuito de dar celeridade aos casos de crianças afetadas pela
microcefalia/SCZV e suas famílias, foi publicada a Portaria MDS nº 58, de 03 de junho
de 2016 (BRASIL, 2016), regulamentando o atendimento prioritário para famílias com
diagnóstico de microcefalia na avaliação do BPC e reconhecendo a importância do acesso
rápido ao benefício. Para isso, se faz necessária a articulação entre a rede de saúde, de
assistência e de previdência social (PEREIRA et al., 2017). Contudo, através dos relatos
das famílias participantes, isso não foi observado na prática.
Apesar de reconhecer a importância real das Políticas de Transferência de Renda
(BPC, Bolsa Família, etc.), nesse contexto de grande vulnerabilidade social, é pertinente
fazer uma crítica ao modo como tais políticas se posicionam no terreno movediço das
possibilidades para a família. De acordo com Freitas e Dal Prá (2015), tais políticas
desprotegem as mulheres cuidadoras (mães, avós, etc.) ao serem transitórias e por não
conferirem garantias quando elas chegarem à idade mais avançada, ao invés de, numa
proposição de longo prazo, implementarem políticas universais que garantam proteção
social aos cuidadores, como emprego, renda e saúde.
Guimarães (2008) também argumenta que o BPC não é para a família, pelo
contrário, o BPC é uma política individualizante, voltada à pessoa com deficiência, que
não permite que os cuidadores (predominantemente, as mulheres) também sejam
protegidos pela lei, vulnerabilizando-os. No caso das mulheres, segundo Guimarães
(2008), quando elas deixam o emprego para cuidar de um familiar (no caso, dos filhos)
não recebem remuneração por isso, e se a pessoa que tem deficiência vier a falecer, por
exemplo, elas não possuem direito a garantias previdenciárias, mesmo que tenham
gastado a vida toda em atividades de cuidado – que é um trabalho (ainda que não
remunerado) (KITTAY; JENNINGS; WASSUNA, 2005).
Diante do exposto, além de valorizar o potencial da família na proteção social
dessas crianças (CARVALHO, 2005), é importante considerar os recursos disponíveis
ao seu cuidado, identificando os aspectos que estão densamente imbricados, como: as
condições ambientais (situação e qualidade da moradia, acesso aos serviços públicos de
saneamento básico) (HOTZ; FRAGA, 2019); a renda familiar que relaciona-se à
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disponibilidade de alimentos, medicamentos e acesso aos serviços essenciais (SILVA,
2018); escolaridade da família e sua relação com a utilização da renda e dos serviços
públicos existentes (PIMENTEL, 2018); e acesso aos programas institucionais de
proteção social.
Sob tais aspectos, ainda que se reconheça o valor e o lugar de cada família na
produção do bem-estar, na proteção social e na prestação do cuidado, é essencial
reconhecer que as famílias, incluindo aquelas de crianças com microcefalia, também
precisam de garantia de proteção social do Estado para que consigam processar aos seus
entes a proteção que lhes é esperada (CARVALHO, 2005). Ou seja, o lugar da família na
política social só pode ser reivindicado se ela tiver meios para tanto.
Além disso, os contextos de desigualdades sociais tornam as famílias vulneráveis,
amplificam as repercussões e fazem com que careçam de mínimas condições para
promover as ajudas solidárias (entreajuda), incidindo na
[...] disponibilidade de tempo para ajudar (o tempo é consumido em atividades
de sobrevivência básica), disponibilidade de recursos materiais para visibilizar
a ajuda (para a ajuda é preciso ter alguns recursos) e coesão social [...]
(PORTUGAL, 2014, p. 26)

Assim, em situações de pobreza e exclusão, o seu potencial de prover a proteção
e produzir o bem-estar só pode ser otimizado se ela receber atenções básicas institucionais
e programáticas (CARVALHO, 2005). Nesse sentido, o olhar para as iniquidades sociais,
o contexto sociocultural e familiar específicos, a posição socioeconômica e as distintas
vulnerabilidades na infância, são de extrema relevância (BARROS et al., 2017). Barros
et al. (2017) aponta para a seriedade de articular as necessidades e os direitos da criança;
assim, para avançar na promoção do cuidado integral, é necessária a provisão do Estado
para que sejam atendidas as diversas demandas das crianças e das famílias afetadas.
Em resposta a essas demandas, o Estado deve promover meios que visem a
proteção das famílias afetadas pela microcefalia e que, ao mesmo tempo, sejam eficazes
para garantir acesso à saúde e outros direitos fundamentais. Essa proteção deve ser
compreendida não apenas na ideia enviesada de se evitar danos e minimizar os riscos,
acima de tudo, como modo de salvaguardar as garantias e conquistas sociais e, ao mesmo
tempo, proporcionar meios ativos para que as famílias prossigam (re)conduzindo suas
vidas (MACHADO, 2018).
As situações aqui levantadas levam ao reconhecimento de que famílias e crianças
possuem dificuldades para acessar programas de saúde pública, assim como é
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reconhecido em outras realidades brasileiras já estudadas, predominantemente, no
Nordeste (ALVES et al., 2016b; ATALLA; ROSENBAUM, 2016; COLUCCI, 2016;
DINIZ, 2016; FÉLIX; FARIAS, 2019; PIMENTEL, 2018; PINHEIRO; LONGHI, 2017;
PINHEIRO, 2018).
É possível afirmar que as famílias de crianças microcefalia/SCZV estão em
situação de vulnerabilidade social, pois essas situações ultrapassam os aspectos atinentes
ao plano individual das crianças e de cada família para englobar os aspectos materiais,
relacionados à diminuição da renda familiar (que afeta o acesso à cultura, educação, lazer,
etc.), e que empobrece, mostrando a relação entre pobreza e deficiência (FRANÇA, 2014;
SOUZA; CANEIRO, 2007). Portanto, considera-se que, fora dos contextos de
desigualdades sociais e com mais acesso às políticas de proteção do Estado, as famílias
teriam mais chances de desenvolverem suas capacidades/potencialidades para o cuidado
e obterem maiores vantagens políticas.
As crises geradas pela demanda financeira e necessidade de rearranjos familiares
são marcantes para essas famílias, sendo consideradas como ritos de passagem
(GIDDENS, 2003), compondo a experiência frente as diversas outras situações que
também lhes são apresentadas na vida cotidiana. Assim, afetam, ameaçam ou destroem
as certezas das rotinas diárias e dos modos habituais de viver em família (BARSAGLINI,
2015). O gerenciamento da condição crônica infantil, suas repercussões na dinâmica e
cotidiano da família, deve, então, ser sempre contextualizado e transcendente à dimensão
subjetiva e privada, por serem muito sensíveis às externalidades socioeconômicas e
culturais que cercam e permeiam a experiência (CANESQUI, 2007) no cuidado familiar.
Dando continuidade às análises, a seguir, far-se-á maior aproximação ao contexto
das famílias de crianças diagnosticadas com microcefalia por ZIKV e SCZV, explorando
mais atentamente suas trajetórias por meio de notas biográficas.

2 Notas sobre os pais de crianças com microcefalia/SCZV
Dada a riqueza dos dados produzidos pela entrevista em profundidade, segue nesta
seção uma breve síntese sobre aspectos que marcaram a trajetória dos pais de crianças
com microcefalia/SCZV que participaram da presente pesquisa, sendo apresentados como
seriam conhecidos na Associação de Mães e Amigos de Crianças com Microcefalia,
identificando mãe(pai) e filho(a) (ex.: Fernanda, mãe de Murilo):
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LAURA, 32 anos, mãe da Clara: reside na
cidade de Sorriso/MT, interior do Estado, 400
km de distância da Capital. Casada com
Pedro, 50 anos, caminhoneiro, pai de Clara –
nascida em 2017. Laura teve sua primeira
filha, Yasmin, 16 anos, em um
relacionamento
anterior.
Atualmente,
residem na mesma casa Laura, Pedro,
Yasmin, Clara e Fátima, 72 anos, mãe de
Pedro. A gravidez de Clara foi planejada.
Anteriormente, Laura teve dois abortos
espontâneos e durante o pré-natal necessitou
de repouso e cuidados específicos para
manutenção da gravidez, inclusive com
consultas e exames de ultrassonografia.
Laura trabalhava de doméstica até esse
momento e após o nascimento de Clara
necessitou deixar o emprego. Clara recebeu o
diagnóstico de microcefalia logo ao nascer,
surpreendendo Laura e sua família. Desde
estão, faz acompanhamento médico no
ambulatório do HUP, necessitando se
deslocar com certa frequência de sua cidade
para a Capital com recursos próprios, onde
hospeda-se na casa de um familiar, sua prima
Raquel, que a ajuda no deslocamento até o
serviço de saúde. Laura conta com o apoio de
sua filha Yasmin no cuidado com a Clara e,
sempre que é possível, a acompanha nas
consultas no HUP. Pedro possui outros filhos
com idade adulta, sem muito contato com
Clara, viaja constantemente devido sua
ocupação e pela necessidade da provisão
financeira. Laura afirma que Pedro é um pai
atencioso e que, nos momentos em que lhe é
possível, devido ao trabalho, demonstra forte
vínculo afetivo com Clara.
VALÉRIA, 35 anos, mãe de Maria e Vitória:
nasceu em Piracicaba/SP, aos 09 meses de
vida mudou-se com a família para Cuiabá,
vivendo com seus pais e dois irmãos. Anos
mais tarde, seus pais se separaram passando a
constituir novas famílias, seu pai – já falecido
– retornou para o interior de São Paulo, e sua
mãe permaneceu na Capital. No início da
juventude, Valéria teve seu primeiro filho de

um antigo relacionamento. Por volta dos 19
anos conheceu Rogério, seu esposo e pais de
seus outros três filhos. O primeiro filho do
casal veio após cinco anos de relacionamento,
em 2006, de forma planejada, numa gestação
tranquila. Após o nascimento de Rodrigo, 12
anos, apresentou depressão pós-parto,
evoluindo para síndrome do pânico e
depressão psicótica – período em que
precisou de tratamento psiquiátrico. Após
esse período, em 2008, voltou a trabalhar e
estudar. Em 2015, planejou a terceira
gravidez, quando nasceu Marina, 3 anos.
Nessa época estava fazendo curso superior
em Ciências Contábeis em uma faculdade
privada. No sétimo ou oitavo de mês de
gestação, Valéria apresentou uma espécie de
reação alérgica: o corpo ficou com aspecto
avermelhado e com bastante prurido – na
época não foi diagnosticado, mas era a
infecção pelo ZIKV. Após um mês do
nascimento de Marina, Valéria procurou o
serviço de saúde para acompanhar o
crescimento e desenvolvimento de sua filha,
especialmente pela preocupação com o
perímetro cefálico. Foi quando recebeu a
notícia da microcefalia por ZIKV, juntamente
com encaminhamentos para os exames mais
específicos. Por volta dos seis meses de vida,
o diagnóstico de Marina foi confirmado e a
partir desse momento Valéria tornou ao
quadro de depressão, por cerca de um ano.
Nesse período engravidou novamente, dessa
vez sem planejamento, de Vitória, 2 anos.
Nessa gestação houve acompanhamento de
especialista fetal, porém, afirmavam não
haver risco de a bebê nascer com
malformação fetal devido ao ZIKV. Vitória
nasceu em janeiro de 2017, após interrupção
aos sete meses de gestação, foi diagnosticada
com
alterações
neurológicas,
sendo
acompanhada até o momento por equipe
médica no HUP. Marina apresentou bom
crescimento e desenvolvimento infantil:
anda, fala, frequenta creche pública. É
acompanhada atualmente pela oftalmologia,
devido estrabismo, passando recentemente
por cirurgia corretiva, sendo a única da
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família a possuir plano de saúde privado.
Vitória em seu primeiro ano de vida passou
por diversas hospitalizações, algumas delas
em estado grave em UTI, permanecendo
muitos meses hospitalizada aguardando
tratamento por Home care – conseguido por
via judicial. É traqueostomizada e há um ano
está em Home care. Apesar das graves lesões
cerebrais e comprometimento respiratório,
anda, alimenta-se sem sonda e já emite alguns
sons na tentativa de se comunicar. Em meios
às dificuldades, Valéria conseguiu formar-se
em curso superior, é contadora, e, atualmente,
vive em função do cuidado de seus filhos.
ROGÉRIO, 39 anos, pai de Marina e
Vitória, esposo de Valéria: nascido em
Cuiabá/MT numa família de muitos irmãos,
seus pais são idosos. É serralheiro autônomo,
pai de três filhos: Rodrigo, Marina e Vitória,
casado há 16 anos com Valéria. Antes do
nascimento de Vitória, tinha importante
renda familiar proveniente de sua renda fixa
e participação na empresa em que trabalhava.
Após os vários episódios de hospitalização de
sua filha mais nova, precisou trabalhar “por
conta” sem renda fixa, para poder participar
dos cuidados de suas filhas, uma vez que,
enquanto Valéria acompanhava Vitória nas
longas internações, o pai ficava responsável
pelo cuidado de Marina e Rodrigo. Sem apoio
familiar e com dificuldades financeiras,
Rogério passou um período de sofrimento
mental com quadro depressivo e uso abusivo
de álcool, tinha dificuldade para encontrar
serviço autônomo, necessário para sustento
de sua família. É um pai presente e
participativo, reservando momentos para
ficar com suas filhas nos momentos de folga
do trabalho. Com apoio de Valéria para
superar essa fase complexa, Rogério
conseguiu algumas oportunidades em seu
ramo de atividade profissional. Aguarda o
trâmite burocrático para regularizar sua
empresa própria, enquanto realiza serviços
esporádicos.

FLÁVIA, 32 anos, mãe de Matheus: nascida
em Guaíra/PR, na infância mudou-se com sua
família para Pontes e Lacerda, interior do
Estado. Em um relacionamento anterior, teve
Gabriela, nascida em 2009. Na faculdade de
Ciências Contábeis conheceu Eduardo, 27
anos, com quem é casada há 05 anos. Em
2015, enquanto fazia faculdade, teve um
aborto espontâneo e em seguida uma nova
gravidez não planejada. Aos dois meses de
gestação apresentou sinais de ZIKV, com
corpo avermelhado e intenso prurido. No
sétimo mês de gestação, após exames de
ultrassonografia mais detalhada, em Cuiabá
por especialista fetal, o bebê foi
diagnosticado com microcefalia por ZIKV.
Matheus nasceu em 2016, aos 08 meses de
gestação, na cidade de Cuiabá. Após o parto
necessitou ficar internado em UTI neonatal,
onde realizou vários exames. Com boa
recuperação, teve alta retornando com os pais
para o interior do Estado. Devido a
necessidade de tratamento e das terapias de
reabilitação, a família mudou-se para a
Capital, onde reside atualmente. Para Flávia
e sua família esse processo não foi fácil, pela
intensa mudança na rotina e distância do
suporte
familiar.
Por
dedicar-se
exclusivamente aos filhos, Flávia não
conseguiu concluir a faculdade. Eduardo se
tornou o único provedor financeiro da
família, exercendo a profissão de contador,
com renda fixa mensal. Flávia, participando
de grupos de conversa por aplicativo de
celular com mães de crianças com
microcefalia de todo Brasil, conheceu
algumas mães de Cuiabá, e teve a iniciativa
de criar um grupo de mães de todo o Estado,
que, atualmente, veio a se tornar a Associação
de Mães e Amigos de Crianças com
Microcefalia – MT “Unidas pelo Amor”,
presidindo a instituição.
ROBERTA, 26 anos, mãe da Amanda:
nasceu em Cuiabá/MT, seus pais se
separaram na infância, passando a morar com
sua mãe e sua irmã mais velha. Técnica em
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Segurança do Trabalho, trabalhava no
comércio quando conheceu Allan, 36 anos.
Após dois anos de namoro, casaram-se.
Allan, 10 anos mais velho, já tinha um filho
com 05 anos de idade. Roberta tinha 19 anos
de idade. Após 04 anos de casamento,
enquanto fazia faculdade de Serviço Social
em uma universidade pública federal, por
iniciativa de Allan, planejaram uma gravidez.
No sétimo mês de gestação Roberta
apresentou febre, que no momento não foi
motivo de preocupação. Em 2016 nasceu
Amanda,
sendo
diagnosticada
com
microcefalia logo após o parto, sem
necessitar de UTI neonatal. Foi encaminhada
para atendimento no ambulatório do HUP e
até os 04 meses de vida não apresentou
alterações no desenvolvimento. A partir
dessa época, começou a apresentar as
primeiras crises de convulsão e atraso no
desenvolvimento. Roberta precisou trancar a
faculdade para dedicar-se exclusivamente à
sua filha. Por sua vez, Allan passou a
comportar-se diferentemente com sua filha,
sem paciência e tornando-se cada vez mais
agressivo com a mesma e com Roberta. A
convivência familiar tornou-se inviável para
Roberta, que decidiu sair de casa com sua
filha pelo temor de uma atitude mais violenta
por parte do ex-esposo. Allan é oficial da
Polícia Militar do Estado, era o único
provedor financeiro da família e após a
separação omitiu-se de pagar a pensão
alimentícia de sua filha, recorrendo em todas
as instâncias jurídicas sobre o valor devido.
Amanda, 2 anos, apenas participa do plano de
saúde pago por seu pai; sua mãe,
desempregada, vive da ajuda de amigos e
familiares e uma Bolsa Família, sem renda
mínima. Mãe e filha moram em um conjunto
habitacional em situação de ocupação urbana,
em bairro distante de Várzea Grande, com
grande dificuldade financeira, enquanto
aguarda resultado judicial a respeito da
pensão alimentícia.
TAÍS, 41 anos, mãe de Guido e Maísa:
nascida em Paranaíba/MS, foi criada em São

José dos Quatro Marcos, interior do Estado.
Aos 18 anos casou-se com Elvis, mudando-se
para Cuiabá. Taís é formada em Direito e
História. Há 22 anos juntos, o casal teve
quatro filhos. O primeiro foi Elvis Júnior, 20
anos, que faz faculdade de Educação Física
em universidade pública federal. Aos 37
anos, quando não achava que poderia
engravidar novamente, Taís engravidou de
trigêmeos. Entre o 3º e 4º mês de gestação,
apresentou vermelhidão no corpo, sem febre
e, na época, o sintoma não foi motivo de
muita preocupação. Após exames de
ultrassonografia e acompanhamento por
especialista fetal, um dos bebês foi
diagnosticado com microcefalia por ZIKV.
Com 30 semanas de gestação, num hospital
privado, nasceram os trigêmeos: Guido,
Paulo e Maísa. Guido nasceu com 600g,
permaneceu 99 dias em UTI, apresenta
retinopatia congênita da prematuridade nível
V; Paulo nasceu com 1.400g, após 10 dias em
UTI neonatal faleceu por insuficiência
respiratória; e Maísa nasceu com 1.100g, com
diagnóstico confirmado de microcefalia,
permaneceu 78 dias em UTI neonatal. Aos 03
anos de idade Guido não apresentava
alteração no crescimento e desenvolvimento
infantil, fazendo somente acompanhamento
oftalmológico; frequenta creche e é muito
comunicativo. Maísa apresenta alteração no
desenvolvimento e faz terapias de
reabilitação; também frequenta creche. As
duas crianças recebem o BPC e atualmente
Taís contribui na renda familiar com vendas
autônomas.
ELVIS, 43 anos, pai de Guido e Maísa,
esposo de Taís: nascido em Cassilândia/MS,
casou-se com Taís aos 20 anos de idade,
quando mudou-se para Cuiabá. Pai de Elvis
Júnior, Guido, Paulo e Maísa. Possui o ensino
médio completo, recebe o benefício saúde do
INSS, mas para complementar a renda
familiar trabalha com vendas autônomas.
Elvis é um pai presente, participa ativamente
do cuidado com seus filhos gêmeos,
acompanhando-os nas terapias, e nas
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atividades diárias da casa. É passarinheiro,
ocupa-se com a criação de pássaros que
cantam, possuindo várias espécies em sua
casa com autorização do Instituto do Meio
Ambiente (IBAMA).
SÔNIA, 29 anos, mãe da Melissa: nascida e
criada em Cuiabá/MT, conheceu Gilmar, seu
esposo, aos 22 anos. Com um pouco mais de
um ano de casamento, engravidou de
Géssica, 4 anos, sua primeira filha. Nessa
época passou a morar com sua sogra, por
quem tem grande estima. Por volta de 1 ano e
meio, sem planejar, Sônia engravidou
novamente. Entre o quarto e quinto mês de
gravidez sentiu dores abdominais e, após
realizar ultrassonografia, foi constatada
alteração neurológica no feto, sendo
encaminhada para um especialista. Por volta
dos 8 meses de gestação, o bebê foi
diagnosticado com microcefalia relacionada
ao ZIKV, sendo acompanhada no
ambulatório do HUP até um pouco antes do
parto. Melissa, 2 anos, nasceu à termo, sem
intercorrências e sem necessidade de UTI
neonatal, permanecendo cerca de 9 dias
internada no alojamento conjunto para
realização de exames. Até os dois anos de
idade apresentava alguns marcos do
desenvolvimento infantil já esperados, como:
sentar-se, firmar o pescoço e começando a
pronunciar pequenas palavras, quando teve
vários episódios de crises convulsivas,
regredindo em seus avanços. Por causa da
perda
de
peso
e
episódios
de
broncoaspiração, Melissa, estava utilizando
sonda nasoenteral para receber alimentação.
Porém, para um tratamento mais adequado,
realizou uma gastrostomia. Após o
nascimento de Melissa, Sônia deixou seu
emprego, devido à rotina de cuidados e
hospitalizações. Géssica auxilia nos cuidados
com a irmã dentro das suas possibilidades,
demonstrando um forte vínculo e apego.
Gilmar, 29 anos, operador de máquina, é o
provedor financeiro da família; segundo
Sônia, é atencioso com as filhas e auxilia nos
cuidados em seus dias de folga do trabalho.

Melissa, não recebe o BPC. As crianças
frequentam creche e recebem Bolsa Família.
Sônia complementa a renda familiar com
vendas autônomas.
KÁTIA, 22 anos, mãe de Guilherme: nasceu
em Cuiabá/MT, sua mãe tinha 16 anos de
idade e, por imposição de seus avós maternos,
não conheceu seu pai. Foi criada pelos avós
na Capital junto com demais primos. Sua
mãe, em 2004, foi morar na Espanha
permanecendo lá por cerca de 09 anos. Seus
avós são pastores evangélicos e Kátia viveu a
infância e adolescência acompanhando-os
nas atividades da igreja, inclusive
participando de atividades musicais. Tinha
bom desempenho escolar, passando em
diversos vestibulares em universidade
pública; seu sonho era a Medicina. Estudava
em curso pré-vestibular intensivo quando
conheceu Maycon, 18 anos mais velho, que
já tinha 03 filhos de outros relacionamentos.
Kátia casou-se com Maycon aos 18 anos de
idade. Após um ano e meio de casada, sem
planejamento, engravidou enquanto fazia a
faculdade de Biomedicina. Semanas após a
notícia da gravidez, Kátia teve reações
alérgicas pelo corpo com intenso prurido,
sendo diagnosticada por exames laboratoriais
como infecção por ZIKV; no entanto, os
exames
de
ultrassonografia
não
apresentavam alteração fetal. Foi com 22
semanas de gestação, na ultrassonografia
morfológica, que foram identificadas as
alterações fetais, constatando o diagnóstico
de microcefalia por ZIKV. A notícia foi um
choque para os pais, pois o especialista fetal
havia informado que o feto era inviável e sem
muita expectativa de se desenvolver,
propondo aos pais a possibilidade de
interromper a gravidez por processo judicial.
Com os laudos prontos, no último exame para
dar entrada legal, já aos sete meses, o feto
surpreendentemente deu sinal de vitalidade,
oferecendo possibilidade de prosseguir a
gestação. Guilherme nasceu com 38 semanas
de gestação, sem intercorrências e sem
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necessidade de UTI neonatal. Aos cinco
meses de idade passou a apresentar várias
crises convulsivas e na introdução alimentar
apresentou dificuldades de deglutição,
necessitando
de
várias
internações
hospitalares. Nesse período o relacionamento
do casal se tornou conflituoso. Kátia tentou
manter o casamento e os estudos, mas devido
problemas conjugais e a necessidade de
cuidados contínuos com seu filho, separou-se
e trancou a faculdade. Maycon, 40 anos,
cabeleireiro, não tem vínculo com o filho,
pagando somente o plano de saúde privado.
Nos longos períodos de internação do filho,
Maycon
manteve-se
distante,
com
pouquíssimo contato. Nesse período,
Marcela, amiga de Kátia, aproximou-se
dando suporte, com vínculo afetivo cada vez
maior. Após a separação, as amigas
assumiram o relacionamento como casal e,
atualmente, moram juntas. Marcela, 24 anos,
é vendedora autônoma, participa ativamente
dos cuidados com Guilherme que, devido
proposta de tratamento, está em uso de
gastrostomia. Guilherme, 2 anos, está em
Home care, recebendo terapias para
reabilitação. Frequenta creche e recebe o
BPC, a única renda fixa da família. Kátia faz
vendas autônomas para contribuir com a
renda familiar.
VÂNIA, 35 anos, mãe de Daniel Júnior:
nasceu em Marília/SP, veio com a família
para Cuiabá aos 15 anos. Nessa época
começou a namorar Daniel, com que é
casada. Sua primeira gestação foi ectópica,
resultando em perda embrionária e retirada de
uma trompa uterina. Após 6 meses desse
acontecimento, nasceu seu primeiro filho
Natan, hoje com 13 anos. Em dois anos
engravidou novamente de Estela, 09 anos.
Enquanto passava pelo processo burocrático
para realizar a laqueadura, para sua surpresa,
Vânia engravidou mais uma vez. Com 08
semanas de gestação apresentou sinais
característicos de ZIKV, porém os exames de
ultrassonografia não apresentavam alterações

fetais. Foi somente aos 08 meses de gestação
que o bebê foi diagnosticado com
microcefalia por ZIKV, através do exame de
imagem intraútero. Daniel Júnior nasceu
com 39 semanas de gestação, em hospital
privado, sem intercorrência e sem
necessidade de UTI neonatal. Vânia passou
período pós-parto de grande tristeza,
necessitando da ajuda de sua mãe por alguns
meses. Aos três meses de vida Daniel
realizou cirurgia para retirada de hérnia, com
boa recuperação. Apresentando atraso no
desenvolvimento, realiza uma rotina intensa
de terapias para reabilitação. Natan e Estela
auxiliam a mãe no cuidado do irmão sempre
que podem, demonstrando muito apego.
Daniel, 37 anos, um líder religioso; segundo
Vânia, é um pai atencioso e participativo,
demonstrando um forte vínculo afetivo com
os três filhos e com a esposa. É vendedor,
provedor financeiro da família, com renda
familiar
fixa.
Vânia
dedica-se
exclusivamente aos filhos. Daniel Júnior, 2
anos, recebe o BPC; ele e seus irmãos não
recebem Bolsa Família.
Samara, 41 anos, mãe de Eloá e Camila:
nasceu em Santo André/SP, veio morar em
Cuiabá com 21 anos de idade. Ao chegar na
Capital, trabalhou no comércio fazendo
muitos amigos. Em 2004, conheceu Lucas,
seu esposo. Em 2006, nasceu a primeira filha
do casal, chamada Ellen – hoje com 13 anos.
Aos 37 anos, Samara engravidou das gêmeas
Eloá e Camila – hoje com 3 anos. Apresentou
os sintomas de ZIKV no 1º trimestre de
gestação,
enquanto
estava
sendo
acompanhada em serviço de referência
público, devido a gemelaridade. Durante o
acompanhamento pré-natal, apenas Eloá
tinha alteração do PC nas imagens de
ultrassonografia, sendo diagnosticada com
microcefalia relacionada ao ZIKV. Camila só
foi diagnosticada após o nascimento. As
gêmeas apresentam alterações neuromotoras
e têm uma rotina intensa de sessões de
reabilitação, exames e consultas. Samara,
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pedagoga, ex-professora, precisou deixar o
emprego para cuidar de suas filhas. Lucas,
matemático, ex-professor, não possui renda
fixa, atuando no mercado de emprego

informal. As gêmeas frequentam creche e
possuem plano de saúde privado. Atualmente
apenas Eloá recebe o benefício do BPC.

3 Visita aos familiares e crianças diagnosticadas com microcefalia/SCZV:
aproximações em seu contexto de vida

Antes de apresentar os cenários visitados para a realização deste estudo,
considera-se relevante comentar que, ao realizar o agendamento das visitas para a
entrevista com cada família foi possível, de antemão, perceber a intensa rotina das mães
para o tratamento das crianças. No contato, via aplicativo de celular, com a pesquisadora,
as mães relatavam ter dificuldades de reservar uma data para a entrevista, devido terem
uma agenda semanal cheia de compromissos diários e em diversos serviços de saúde. Em
algumas ocasiões, as mães precisaram remanejar sua agenda para que conseguissem ser
entrevistadas em suas residências.
Outro fator que influenciou os ajustes do agendamento foram as hospitalizações
das crianças. Algumas mães relatavam estar passando por um longo período de internação
de seu(s) filho(s), solicitando que a pesquisadora entrasse em contato posteriormente ou
alegando que, naquele momento, estavam indispostas para conceder entrevista – quando
foi sugerido o encontro no hospital.
Com relação às longas distâncias para se chegar às residências, já se esperava
como parte do processo, considerando a participação de algumas famílias da cidade
vizinha – Várzea Grande. Todavia, tanto empenho na jornada foi recompensado pela
possibilidade de observar e conhecer as condições de moradia dessas famílias – seu
entorno, sua vizinhança, sua organização doméstica, suas particularidades, seu território
familiar – o que possibilitou fazer aproximações ao cotidiano delas e aos seus contextos
de vida.
É desafiador organizar dados produzidos de tantas realidades distintas, com o
cuidado de não dar enfoque apenas à descrição dos fatos e dos cenários. Buscou-se na
observação abranger as interações face-a-face e compreender as ações expressivas, uma
vez que o “mundo da minha vida cotidiana não é meu mundo privado, mas é um mundo
intersubjetivo, compartilhado com meus semelhantes, experenciado e interpretado por
outros” (SCHUTZ, 2012, p. 179).
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No trajeto de deslocamento da pesquisadora até o endereço da família era feito um
exercício de imaginar as distâncias percorridas pelas famílias todos os dias – manhã e
tarde – de suas casas até as clínicas e consultórios para realização das sessões de terapias
de reabilitação (ex.: fisioterapia motora, terapia ocupacional, hidroterapia, equoterapia,
fonoaudiologia, etc.), que geralmente estão localizados nos bairros mais centrais da
Capital.
Existiram exemplos da grande distância percorrida até o atendimento de saúde,
como o de uma família, com a qual se manteve contato para a entrevista, moradora de um
município vizinho, chamado Poconé, 110 km de distância da Capital. A mãe trazia seu
filho 03 vezes na semana para realização de sessões de fisioterapia e fonoaudiologia no
serviço de referência para a reabilitação em Cuiabá (CER), devido à falta de serviços
especializados de saúde em sua cidade de residência. Ela, junto com seu filho de 2 anos,
vinha em ônibus da prefeitura, juntamente com outros pacientes de sua cidade, para fazer
acompanhamento de saúde na Capital. Devido a rotina de tratamento da criança e vários
(re)agendamentos com a pesquisadora, não foi possível entrevistá-la.
Ao encontrar o endereço da família, o primeiro contato com as mães era de
acolhimento – logo providenciando um lugar confortável para sentar, um ambiente
tranquilo para conversar; algumas vezes, havia certa desconfiança e muita curiosidade
pelo interesse da pesquisadora. Algumas mães acreditavam que a entrevista seria para
algum veículo de comunicação, achando se tratar de uma reportagem de jornal ou
televisão, pois a maioria delas relatou que eram procuradas por esse motivo e que já
haviam concedido entrevistas para esse propósito.
Superadas as dúvidas, notou-se em todas as participantes o desejo de contar sobre
sua vida, sua trajetória, seu cotidiano, como se já estivessem preparadas para
compartilhar, como se as falas já estivessem organizadas na mente. A pergunta “me fale
sobre você” era seguida de longas respostas, geralmente enfatizando o diagnóstico e o
cuidado com o(s) filho(s), na tentativa de dizer tudo de uma vez. O que revela que, com
a (con)vivência da condição crônica, as pessoas passam a ter histórias para contar – estas
não estão separadas do processo de viver, mas se convergem à maneira de ver o mundo e
de viver nele (PINHEIRO, 2018).
Geralmente a sala era o lugar escolhido pelas participantes para a conversa, seu(s)
filho(s) estavam sempre por perto – no colo, ou no sofá ao lado. Já com as crianças em
serviço de atenção domiciliar, conhecido como home care, o lugar escolhido era o quarto.
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Vez ou outra, era preciso a mãe acalentar o filho(a) que chorava e/ou realizar
alguma outra atividade durante a conversa – trocar fralda, dar mamadeira, colocar para
dormir. Existiram momentos em que foi preciso interromper a gravação para atender
certas necessidades: perda de sonda nasoenteral, preparo da dieta especial, engasgos,
visita de profissionais que realizavam as terapias em domicílio (home care). Em tudo, a
pesquisadora fazia o possível para deixar as participantes à vontade, retomando, quando
necessário, alguns pontos importantes para a pesquisa.
Lançando o olhar sobre as condições de moradia, de modo geral, a maioria das
casas eram simples (poucos cômodos e uma estrutura básica), mas acolhedoras. Houve
algo observado em comum nas casas visitadas: a presença marcante de diversos
equipamentos de saúde (com maior visibilidade nas casas em home care) e o lugar
reservado para acomodar os pertences da criança (cadeira de rodas, brinquedos sensoriais,
medicações, etc.). Ou seja, o espaço físico da casa revelou as rotinas e as necessidades
dos membros da família, com destaque às necessidades de cuidado das crianças.
Um exemplo disso é o apartamento da família de Flávia, onde na sala, o sofá para
acomodação da família deu espaço a um tapete colorido. Nele encontram-se muitos
brinquedos sensoriais coloridos e materiais de reabilitação (bola, luva, etc.) que servem
para o estímulo sensório-motor de Matheus. Também é um lugar onde a família brinca e
interage com a criança, principalmente sua irmã mais velha, Gabriela.

Imagem 2: Lugar do Matheus na casa da família
Fonte: Cedida pela participante Flávia
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A decoração aqui de casa é bem bonita né? [disse isso mostrando a sala cheia
de brinquedos]” Flávia, mãe de Matheus, 2 anos

Evidencia-se, neste exemplo, que a organização do espaço da casa dessas famílias,
ao denotar o ambiente social familiar, se molda às necessidades de cuidado da(s)
criança(s) – como um dos elementos que compõem a experiência, assim como foi
demonstrado pela intensa rotina diária de terapias de reabilitação ao acessar
constantemente os serviços de saúde.
No caso da organização do espaço da casa dessas famílias, é preciso fazer uma
elaboração teórica para o termo espaço, uma vez que existe uma certa polissemia e
diversos estudos multidisciplinares a respeito do tema. Dentre os teóricos, Tuan (1983, p.
06) afirma que o “espaço é mais abstrato do que lugar. O que começa como espaço
indiferenciado transforma-se em lugar à medida que o conhecemos melhor e o dotamos
de valor”. Nessa perspectiva, entende-se que o espaço – a casa e sua estrutura física - é
uma condição de sobrevivência e proteção das famílias que, ao ser organizado e
(re)significado, torna-se um lugar. Segundo o autor, essa significação depende de vários
fatores, dentre elas a cultura e a memória social.
Logo, no espaço das casas visitadas, o lugar reservado para o cuidado e a interação
dessas crianças revelou o modo como a memória e a identidade social dessas famílias
sofrem alterações em função do momento em que estão sendo expressos (POLLAK,
1992) – no caso, em decorrência da experiência com a condição crônica. Nesse sentido,
as preocupações do momento constituem um elemento de sua estruturação (POLLAK,
1992), refletida pelas suas ações práticas e interpretativas, que se revela no cotidiano, nos
espaços, nos lugares, e que conformam a experiência.
Foi possível observar nos cenários familiares que existe uma centralidade da ação
da mãe, que acompanha as sessões terapêuticas diárias das crianças e que elabora, constrói
e organiza cada lugar, de acordo com as condições econômicas da família, mas que
expressam seu potencial de cuidado, sendo chamado por elas mesmas de “cantinho
especial”. Especial, segundo as mães, se referindo ao lugar que é ocupado por uma criança
com necessidades especiais (deficiências), ou como as próprias chamam de crianças
especiais.
Evidentemente, os cuidados demandados pelas crianças circulam em diversos
outros espaços da casa, mas é nesse lugar especial que se concentram as atividades
intencionadas para o estímulo de suas capacidades, advindas do contato constante das
mães com os profissionais e serviços de saúde que desenvolvem aprendizados e
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potenciais para o cuidado familiar como resposta à condição crônica (BARSAGLINI,
2015; LIRA; NATIONS; CATRIB, 2004), tornando-as especialistas no tratamento de
seu(s) filho(s) (PEREIRA, 2015).
[...] através da cantinho a gente vai trabalhar todas as potencialidades
possíveis na criança [...] ele é o reflexo do que a gente aprende nas terapias,
então, a gente tenta reproduzir em casa o que a gente aprende nas terapias,
na internet... e aí a gente faz como se fosse uma terapia também, mas em casa,
entendeu? Samara, mãe de Eloá e Camila, 3 anos

Imagem 3: Lugar de Eloá e Camila na casa da família
Fonte: Cedida pela participante Samara

Assim, no espaço familiar, é possível apreender a mobilização de saberes e
conhecimentos e a capacidade de transformações da família para o cuidado, que se
revelam marcantes na experiência das mães, expressos tanto nas dimensões subjetivas
quanto nas dimensões mais objetivas e estruturadas. Também se percebe um certo grau
de apropriação e internalização de saberes que, geralmente, se concentram nas matrizes
dos saberes biomédicos (LIRA; NATIONS; CATRIB, 2004; PEREIRA, 2015) e passam
a compor a memória social delas que, em parte, é herdada (POLLAK, 1992).
Sobre as interações entre os membros da família que estavam presentes no
momento da entrevista, observou-se que, na maioria das vezes, estavam presentes os
irmãos mais velhos das crianças acometidas. Estes observavam a situação de entrevista
como se fizessem parte do diálogo e, em alguns momentos, eram interpelados pelas mães
como forma de reafirmar o que fora dito por elas. Também se mostraram ativos no
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cuidado de seus irmãos atendendo os olhares de seus pais, brincando e acalentando-os
quando requisitados. Os pais (homens), quando estavam em cena, dividiam a atenção da
entrevista com o cuidado dos filhos, colocando-os no colo ou preparando mamadeira, por
exemplo, ao revezar com a esposa no depoimento; porém, eram de pouco falar.
Outra presença, em alguns cenários da entrevista, especificamente nas casas onde
havia home care, era a dos profissionais de saúde que compunham a rotina e o cotidiano
familiar, seja pela realização de sessões de terapias diárias, seja pelo constante cuidado
de um profissional de enfermagem. Com a chegada dos profissionais visitantes para as
terapias de home care, as mães preferiam pausar a entrevista até que fosse realizada a
sessão domiciliar, retomando tópicos relatados anteriormente. Já com os profissionais de
enfermagem, se sentiam mais à vontade, contudo, os pais pediam um certo
distanciamento deles para conceder as entrevistas.
Nos relatos, alguns profissionais de saúde foram muito citados pelos pais. Notouse que alguns profissionais da saúde tiveram presença marcante sobre trajetória de
diversas famílias (um médico ultrassonografista, uma enfermeira e uma fisioterapeuta),
considerando dois aspectos: primeiro – por serem os especialistas de referência para o
diagnóstico, encaminhamento e tratamento da microcefalia/SCZV na Capital; segundo –
por participarem de um momento tão marcante na vida daquelas famílias (o descobrir e
o lidar com a condição crônica que envolve deficiência).
Por fim, visitar as residências das famílias para as entrevistas foi um momento
muito importante, não somente para a recolha dos dados, sobretudo, para a aproximação
e interação com as famílias, que permitiu à pesquisadora ampliar o olhar sobre os
contextos que marcam as histórias, as vivências e o cotidiano dos participantes da
presente pesquisa, produzidas nas situações face-a-face.

4 Algumas considerações sobre o percurso

No caminhar e fazer desta investigação, foi importante o estabelecimento de uma
relação de confiança entre pesquisadora e participantes para que fosse promovido um
ambiente propício para os relatos orais, mas que também permitisse a expressão de
sentimentos e anseios. As interações e os encontros estimularam cada vez mais o
envolvimento e o interesse da pesquisadora em seu afazer científico.
Nos dados apresentados sobre os cenários de investigação, aproximações e notas
biográficas dos participantes, almejou-se fornecer fundamentos para a articulação
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empírico-teórica, que será apresentada nas seções a seguir, com a finalidade de tangenciar
os âmbitos particulares, as biografias singulares e os diversos contextos práticos de uma
realidade evidentemente circunscrita, contudo, de natureza profunda, complexa e
desafiadora.
Para melhor organização dos dados analisados, optou-se por fazer um
agrupamento dos conteúdos das falas em categorias temáticas, tendo em sua lógica de
apresentação os momentos marcantes que perpassaram a experiência dos participantes
em relação ao ZIKV e a microcefalia/SCZV, a saber: gestação, nascimento e crescimento
(o conviver). Ou seja, desde a possibilidade e incerteza até a concretização de ter
filho(s)/a(s) com microcefalia por ZIKV.
A partir do conteúdo das falas, foram elencadas as categorias: Zika Vírus e
microcefalia: significados e repercussões na gestação; O corpo, a microcefalia e a
deficiência: o nascer e o conviver; e Cotidiano, cuidado e moralidades no contexto
familiar. Por questões éticas, todos os nomes de pessoas e instituições que aparecem no
texto são fictícios.
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CAPÍTULO 4 – Zika Vírus e microcefalia: significados e repercussões na gestação

Neste capítulo são trazidos à discussão alguns significados relacionados ao ZIKV
e a microcefalia que marcaram a experiência de gestantes (em geral), gestantes com
suspeita/diagnóstico intrauterino de microcefalia por ZIKV e pais de crianças
diagnosticadas no período que antecedeu o nascimento – a gravidez.
O momento da gravidez, por si só, é um processo marcante inscrito no corpo da
mulher – mudanças corporais e comportamentais – e este possui significados construídos
e partilhados socialmente (PAIM, 1998). Por conseguinte, pode existir uma variabilidade
de significados e repercussões de acordo com a posição social ocupada pelos sujeitos
envolvidos nessa experiência – situação biograficamente determinada (SCHUTZ, 2012).
Estes, são compartilhados e serão apresentados a seguir.

1 Os significados do Zika Vírus e da microcefalia

No período da gestação, e até mesmo antes, ocorrem idealizações e expectativas
comuns aos pais, em geral, sobre as características corporais, personalidades e o futuro
de seus bebês (PICCININI et al., 2003; PICCININI et al., 2004). A idealização do feto
em desenvolvimento na barriga da mãe – o bebê imaginado, geralmente responde à uma
expectativa de projeção de uma gestação sem grandes intercorrências e o nascimento de
um bebê “saudável”:
[...] só espero que seja uma gestação tranquila e que meu filho venha com
muita saúde. Gestante 4

Contudo, planejar o futuro e projetar expectativas quanto ao crescimento e
desenvolvimento de seus filhos, bem como idealizar seus atributos, não se circunscreve
ao plano subjetivo, pela capacidade de expressar a sua relação com o contexto situacional
- plano objetivo, a que se deve considerar. A possibilidade, remota que seja, do
nascimento de bebês com malformação causada por ZIKV pode encontrar referência nas
notícias e informações disseminadas no mundo intersubjetivo, que podem causar motivos
de preocupação para os pais, mas também uma certa imprecisão pela dificuldade em
imaginar como seria o bebê acometido e como seria viver essa situação.
Ninguém nunca imaginou, pensou nisso... você só pensa que seu bebê está tudo
bem e é com essa ideia que a gente vai [fazer os exames]. Você só pode falar
de algo como será se você passar, porque, no caso, aqui ninguém seria capaz
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de imaginar que [um bebê nasça com microcefalia] ... é difícil! Grupo de
Discussão

Em tempos de ZIKV, o impacto midiático sobre o aumento do nascimento de
crianças com microcefalia ameaça a idealização do bebê pelas gestantes. Há notícias de
abortos e malformações fetais circulando no mundo cotidiano, inclusive recomendações
polêmicas por parte dos gestores de saúde sobre evitar a gestação nos períodos de surtos
e que se aumente as medidas de prevenção da infecção na gestação, repercutindo sobre
as ideias mais gerais relacionadas à infecção pelo ZIKV e a microcefalia.
Sobre o planejamento da gestação, existe uma discussão bioética de que a escolha
de engravidar (ou não) deve ser uma decisão feita por cada mulher e por sua família, não
havendo recomendação de que a gravidez seja evitada por esse único motivo, sendo essa
a opinião da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida (CARVALHO et al., 2016b).
Além disso, existem críticas sobre a carga de responsabilidade e dever dada à mulher
sobre as medidas de prevenção (aplicação constante de repelentes, uso de roupas de
mangas compridas, etc.) e a sua culpabilização pela infecção já instalada na gestação
(CARVALHO et al., 2016b; CAYLÀ et al., 2016).
Vale ainda ressaltar, que é preciso ponderar esses aspectos no manejo do ZIKV,
pois eles são importantes para o cotidiano das pessoas, modificam seus projetos e rotinas,
principalmente das mulheres e das gestantes. Admite-se que é preciso esclarecer a
população sobre as medidas de prevenção e tratamento diante da infecção, porém de um
modo em que não se torne meramente um dispositivo de alarme e controle social
(CAYLÀ et al., 2016).
As informações e saberes/conhecimentos que se propagam e circulam nos
diversos cenários e contextos da vida cotidiana compõem a experiência das pessoas
relacionadas ao ZIKV e a microcefalia. Esta é significada de modo singular:
Zika vírus é o mosquito né [...] Cada um cuidar da sua casa [...] aquele que
evita o mosquito não tem doença. Grupo de Discussão
Eu sei que ele [o ZIKV], quando a gente é infectado, ele pode dar microcefalia
na criança no começo da gestação. Eu não tenho certeza se do meio pro fim
acontece isso, mas no começo da gestação pode sim ocasionar essa doença...
a única coisa que eu sei. Gestante 2
[...] [eu sei] que ele é mais perigoso no começo da gravidez, né? Que ele
destrói alguma coisa na cabeça do bebê e aí ele pode nascer com microcefalia.
Puérpera
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As associações e explicações dos fatos relacionados ao ZIKV e a microcefalia, do
modo como são relatadas e/ou de como são lembradas, estão dispostos no mundo da vida
cotidiana, o mundo intersubjetivo que já existia antes, experimentado e interpretado por
tantas outras pessoas no passado e por elas mesmas no presente (SCHUTZ, 2012). Assim,
a experiência ancorada no conjunto do estoque das experiências anteriores, nas próprias
experiências e naquelas que lhes foram transmitidas, revela-se e verte-se sob a forma de
conhecimento (SCHUTZ, 2012).
Todo esse processo se dá na vida cotidiana das pessoas (dia-a-dia) e nas suas
interações sociais, onde os saberes são compartilhados, distribuídos e armazenados em
estoque de conhecimento, neste caso, um conjunto de informações e referências sobre o
ZIKV e a microcefalia; estes, nos termos de Berger e Luckmann (2014), são investidos
de interpretações e significados que dirigem as condutas humanas. Este movimento de
circularidade dos saberes e das informações no mundo da vida cotidiana possui relação
com as matrizes de significados que são diversamente apropriadas e internalizadas pelas
pessoas, as quais são (re)construídas, (re)elaboradas e articuladas culturalmente
(VELHO, 2003; 2013), o que permite sua diversidade.
Existem diversas formas de elaboração e compartilhamento pelos entrevistados
das várias versões sobre a causalidade da microcefalia, por exemplo. Parte delas são
relacionadas às matrizes da mídia, veiculadas pelos meios de comunicação (televisão,
jornais, revistas, etc.) e pelos aplicativos de redes sociais (Facebook, Youtube, etc.), que
trouxeram amplitude à circulação dos saberes e das informações sobre determinados
temas, como no caso da microcefalia e do ZIKV.
Eu não conheço muito. Só vi o que passava na televisão né?! Aquela época
que teve surto. Aí via assim: mais ou menos, mas nunca me aprofundei não
(...) A zika eu sei que pode causar microcefalia [...] Gestante 1
[...] na verdade, como eu não assisto TV, quem me informou isso [sobre a
microcefalia] foi meu esposo, porque ele que viu na televisão, então, eu não
sabia nem o que era na verdade... aí eu comecei a acompanhar nas redes
sociais [...] Valéria, mãe de Marina e Vitória, 3 e 2 anos

A partir dos relatos, percebe-se que há certas explicações para o nascimento de
crianças com microcefalia, parte delas correspondem aos saberes relacionados às matrizes
denominadas científicas, disseminadas pelas mídias de circulação nacional através de
propagandas oficiais do Governo com o propósito de “informar as pessoas” (AGUIAR;
ARAÚJO, 2016); outra parte significativa, são informações associadas às especulações
que foram aventadas em 2015, no início do surto no País, porém descartadas oficialmente.
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Estas versões ainda estão circulando socialmente, sendo apropriadas de diferentes formas
para prover respostas às questões vividas e servirem de referência para as possíveis ações.
[...] Com 07 meses [de gestação] eu tomei aquela vacina da gripe, tive essa
gripe que, suspostamente, agora está na investigação, porque eles acham que
é dessa gripe, que veio da gripe, mas que não desenvolveu a zika - manchas
vermelhas ou inchaços, mas eles falam que foi dessa gripe que minha bebê
teve microcefalia. Laura, mãe de Clara, 3 meses
Na internet e nas redes sociais, que eu estudei né, foi uma vacina que o
Governo mandou ela vencida, né. E a remessa que o Governo mandou essa
vacina estava vencida e as mães estavam tomando e ficava provocando a
criança nascer com microcefalia, isso que eu vi [...] Grupo de Discussão

No entanto, há de se considerar que as versões compartilhadas sobre a associação
da microcefalia com a vacinação, sob a forma de conhecimento disponível, podem,
potencialmente, oferecer risco à saúde das gestantes e, consequentemente aos bebês, pois,
ao repercutirem sobre elas, causariam certos efeitos, como o receio e/ou a recusa da
vacina – procedimento que é recomendado no acompanhamento pré-natal (BRASIL,
2012).
Tais (des)informações possuem ainda maior potencial de propagação, alcance e
repercussões, se compartilhadas na rede social. No estudo de Rangel (2017), que
investigou a influência do conteúdo das mídias sobre as gestantes em relação ao ZIKV, o
autor aponta que existem vídeos e textos publicados e compartilhados na internet sobre a
versão de que “a vacina em gestantes pode causar microcefalia nos bebês”, sendo que
uma dessas postagens de Facebook teve, na época do estudo, 23 mil visualizações e 1.427
compartilhamentos. Todavia, questiona-se se não houve também na época o uso desta
plataforma para o esclarecimento de dúvidas e para a divulgação de informações
adequadas.
Várias são as versões e explicações sobre as causas da microcefalia relacionada
ao ZIKV, muitas delas também propagadas nas interações sociais face-a-face, motivadas
pela busca de respostas para compreender a magnitude e o ineditismo da associação de
malformação de bebês e o mosquito vetor:
[...] eu acho que é um mosquito feito de laboratório no Nordeste, porque se
soubesse a gente ia processar né?! Samara, mãe de Eloá e Camila, 3 anos

A fala acima denota a desconfiança da participante em relação a alguns avanços
tecnológicos que foram veiculados pela mídia na época do surto. A criação de mosquitos
em laboratório se refere à uma estratégia tecnológica desenvolvida por cientistas dessa
82

área para o combate a vetores de doenças tropicais, como a dengue. Laboratórios
brasileiros vêm desenvolvendo mosquitos transgênicos23 para combater a transmissão do
vírus e isso foi noticiado em diversos canais da mídia (G1, 21/06/2013). Essa ideia remete
a uma matriz de significado que envolve poder da ciência sobre a vida das pessoas, o
impacto de seus avanços e a manipulação da natureza pelo homem, que pode escapar ou
não do seu controle e dos seus propósitos.
Notícias e explicações como essas, assim como tantas outras, podem revelar o que
é denominado como construcionismo social – uma noção que enfatiza os aspectos
culturais e históricos de fenômenos que se desenvolvem por meio das interações dentro
de um contexto social (CONRAD; BARKER, 2011); uma abordagem que tem sido
utilizada sobre o significado cultural e a experiência da doença, e que pode ser útil para
compreender como indivíduos e grupos contribuem para a produção da realidade social e
do conhecimento (BERGER; LUCKMANN, 2014; LIRA; NATIOS; CATRIB, 2004).
Assim, compreende-se que as condutas humanas, quer interpretativas, quer
práticas, estão investidas de diversos significados que são influenciados pelos sistemas
sociais e culturais (CONRAD; BARKER, 2011). E, nesse sentido, as ideias mais gerais,
as certezas e incertezas sobre o ZIKV e a microcefalia compõem e moldam a experiência
das pessoas.
Por esse motivo, o significado sociocultural sobre certas doenças/agravos,
inclusive o ZIKV e a microcefalia, não são redutíveis às questões biológicas/biomédicas,
pois trazem consequências tangíveis sobre a experiência subjetiva (explicações,
comportamentos, identidades, etc.) e, para além disso, implicações sobre as políticas de
saúde (estigmatização da doença, falta de acesso, sofrimentos, etc.) (CONRAD;
BARKER, 2011).
Sobre tais aspectos, serão abordados na próxima seção os elementos que
moldaram a experiência das gestantes e de seus cônjuges, quando estes se viram diante
da possibilidade do nascimento de um filho com microcefalia associada ao ZIKV, bem
como seus desdobramentos.

23

O Projeto Aedes Transgênico (PAT) visa controlar a transmissão da dengue produzindo linhagens de mosquitos
geneticamente modificados que são capazes de suprimir populações naturais do transmissor da doença. A linhagem transgênica
foi criada a partir da injeção de um novo gene em ovos de mosquito e essa informação é capaz de eliminá-los.

83

2 A experiência de gestantes e cônjuges na suspeita e/ou confirmação do Zika Vírus
e da microcefalia

De modo geral, foi possível observar que a experiência das mulheres e de seus
cônjuges na gravidez é significativa tanto para aqueles com diagnóstico intrauterino
confirmado para microcefalia, quanto para as que suspeitam e/ou descartam essa
possibilidade. Parte da experiência revela os saberes e o conhecimento sobre o tema. Uma
outra parte revela as repercussões sobre as gestantes diante da negativa, da suspeita e da
confirmação do diagnóstico de microcefalia para o bebê.
Gestantes podem estar aliviadas por estar ‘tudo bem’ com o bebê, enquanto outras
podem estar receosas com a suspeita de infecção por ZIKV:
[...] uma das melhores notícias que eu tive foi quando o médico falou que
estava tudo normal e que não existia possibilidade de microcefalia. Essa foi
uma das coisas que mais me deixou aliviado, contente por saber que não
vamos ter que passar por isso. Grupo de discussão
[...] a gente também suspeitava né, a gente ficou meio com medo também [de
nascer com microcefalia]. Mas não falaram muita coisa. Gestante 1

O receio e as preocupações das gestantes, geralmente, estão associados aos
aspectos que tangenciam o seu próprio corpo, por meio da manifestação dos sinais e
sintomas relacionados à infecção por ZIKV. Tais aspectos estão entrelaçados por
componentes subjetivos e socioculturais que permeiam a experiência, como a confluência
dos saberes considerados ‘leigos’ e dos saberes médicos, que predizem o conjunto de
manifestações corporais (JUTEL, 2009) que estão relacionadas com a infecção pelo vírus.
De modo que, as manifestações no corpo que marcam a experiência dessas mulheres
(gestantes, puérperas e mães) foram assim relatadas:
[...] dor nas articulações, no músculo, dor de cabeça, febre, náuseas, tontura,
coceira [...] Gestante 2
[...] inchaço nas juntas e nos tornozelos, nas mãos, o corpo bastante
avermelhado... está empolado ainda... as manchas não sumiram e febre, febre
alta, estava com 39º de febre e muita dor de cabeça, dor no corpo. Gestante 4
[...] fiquei passando mal, fiquei internada durante três dias, meu corpo ficou
todo vermelho, me coçava todinha e assim, era terrível. Flávia, mãe de
Matheus, 2 anos

Muito mais do que sintomas clínicos, as falas revelam que a experiência dessas
mulheres se mostra também sensível ao corpo, o qual possui um importante papel para o
seu delineamento e desdobramentos (RABELO; ALVES; SOUZA, 1999). É no corpo que
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se evidenciaram os sinais de adoecimento e é nele que foram concentradas as medidas de
prevenção, diagnósticos e dos cuidados, mobilizadas pelos saberes envolvidos e pelas
suas repercussões no cotidiano.
Todavia, as manifestações do corpo, nesses casos, são um tanto imprecisas,
podem ser despercebidas ou minimizadas pelas próprias mulheres, como podem ter sido
associados às outras infecções virais mais comuns, necessitando de aparatos e meios
diagnósticos para sua confirmação (ou não). Os significados desses sinais e a espera pelos
resultados de exames laboratoriais fazem importante mediação na experiência.
[...] eu vim aqui pegar o resultado do exame e eu estou com medo do resultado.
Hoje mesmo eu acordei duas e pouco da manhã [...] o medo é grande. Isso
não é pra qualquer um. Gestante 4

Diante da suspeita da infecção por ZIKV na gestação existiu uma maior
possibilidade de ameaça aos planos futuros (projeções), gerando impactos emocionais
sobre as gestantes e sobre quem está em seu entorno; também incidiu sobre a idealização
do bebê, moldando a experiência:
[...] preocupada por conta da microcefalia e os outros problemas que pode
trazer né?! Pra criança, pro desenvolvimento. [...] Problema no
desenvolvimento né, fetal [...] Gestante 4
E a gente ficou com isso, até hoje a gente ainda tá com isso na cabeça... de
como vai nascer a criança [...] Cônjuge

Quando a suspeita foi descartada o sentimento que surgiu foi o alívio, porém,
ainda não se descartaram as possibilidades de uma nova infecção, influenciando a conduta
das pessoas, inclusive o reforço de medidas de proteção individual.
[...] eu não disse pra ele [esposo] que eu ia abrir o resultado do exame, eu vou
chegar pra ele vou contar e ele vai ficar feliz [...] Gestante 4
[...] fiquei ruim com muita dor, dá muitas dores, falei meu Deus o que é isso?
fui lá, fiz todos os exames e foi e deu chicungunha, entendeu. [...] graças a
Deus, pelo que eu saiba, chicungunha é um dos menos problemático, bem
menos que a zika, esses outros. Graças à Deus o meu foi esse, mas depois que
eu descobri que era chicungunha que eu comecei a usar o repelente agora
dobrado. Grupo de Discussão

As incertezas e ameaças provocaram as mais variadas repercussões sobre as
gestantes e os cônjuges, como a preocupação, medos e a grande expectativa pelo
nascimento, pois essas se fazem presentes antes mesmo da possibilidade do adoecimento
(suspeita ou não da infecção por ZIKV) ou do diagnóstico intrauterino confirmado para
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microcefalia, gerando sofrimentos e mostrando-se na convergência entre os saberes e a
projeção do futuro.
Assim, a experiência de gestantes com o ZIKV e a microcefalia atravessou as
fronteiras que demarcavam os territórios dos diagnósticos formais do saber biomédico,
enquanto categorias nosológicas e prescritivas, mostrando-se dinâmica e presente,
antecipadamente a eles, com seus efeitos e suas consequências (JUTEL, 2011).
No caso da microcefalia por ZIKV, existiu ainda a necessidade da utilização de
equipamentos com densidade tecnológica para a realização/confirmação do diagnóstico,
que faz ampliar as capacidades sensoriais e técnicas dos profissionais de saúde,
permitindo a visualização de condições fetais, até então, desconhecidas ou invisíveis
(JUTEL, 2009; LÖWY, 2011; MASANA, 2011).
O diagnóstico intrauterino de microcefalia é mediado, portanto, duplamente pelo
exame do corpo da mulher e do feto, pelos sinais e sintomas apresentados e relatados
pelas gestantes (categoria) e com base em exames clínicos, laboratoriais da gestante e de
imagens fetais (processo), que se repercutem (consequências) de modo diferenciado em
todos envolvidos (JUTEL, 2011) – gestantes, cônjuges, família, profissionais.
A confirmação laboratorial do ZIKV em gestantes, porém, não imprimiu,
necessariamente, certezas relacionadas à microcefalia em seus bebês. Existe uma certa
peculiaridade nisso, pois apesar da confirmação científica de sua associação, há casos
divulgados em que os bebês nasceram sem alterações na cabeça24. Esse fato tem sido
investigado pela ciência, como na pesquisa brasileira de Caires-Júnior e colaboradores
(2018), que evidenciou, a partir de métodos experimentais com casos de gêmeos, que as
complicações dessa infecção não são aleatórias, elas têm muito a ver com a genética de
cada bebê.
Portanto, mesmo com alto poder preditivo sobre a vida de gestantes e fetos, é
preciso considerar que existem fronteiras para o saber médico, de modo que os exames
clínicos e os de densidades tecnológicas se complementem por processos interpretativos,
e que haja a articulação de bases que variam entre as causas e o acompanhamento de cada
caso (BASÍLIO, 2018). Sob essa perspectiva, adverte-se que o saber e a racionalidade
biomédica podem ser reducionistas, especialmente em casos em que a causa e o

Ver reportagem de Bruno Vaiano “Porque nem todas as gestantes com Zika tem filho com microcefalia”, publicada
14/02/2018, disponível em https://saude.abril.com.br/familia/por-que-nem-toda-gestante-com-zika-tem-filhos-commicrocefalia/
24
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diagnóstico são inconclusivos ou invisíveis; nestes, assim, o serão o prognóstico e o
tratamento (BASÍLIO, 2018; MASANA, 2011).
Principalmente para as gestantes e cônjuges entrevistados, a infecção
diagnosticada no período gestacional ainda estava no campo movediço das incertezas
quanto ao futuro dos seus filhos. O que pôde ser relacionado à falta de concretude, que é
dada somente após o nascimento ou crescimento da criança (no conviver).
[...] eu só sei que já estava de seis pra sete mês quando ela [a esposa] pegou
isso, pegou a Zika. Graças à Deus, dos males o pior, a criança já tá formada,
você entendeu... e também não é tão risco assim... tem um risco, mas como que
já tá bem formada a criança e tal... não tem o que preocupar muito, que já
teve muitos casos aqui e graças à Deus as crianças nasceram sadias, sem
nenhuma malformação... Sem nenhum problema. Cônjuge

Em casos de diagnóstico intrauterino de microcefalia por ZIKV, as repercussões
do diagnóstico compõem a experiência das mães, bem como suas frustrações em relação
ao bebê idealizado. A transição entre o bebê imaginado e o bebê real, o confronto entre
um e outro – o que está sendo gerado – pode provocar sentimento de perda e conflitos,
interferindo na relação mãe-bebê (PICCININI et al., 2004).
A pesquisa de Basílio (2018) sobre a experiência de profissionais de saúde em
relação à microcefalia por ZIKV, no mesmo contexto aqui estudado, apontou que, ao
noticiar o diagnóstico pré ou pós-natal aos pais, os profissionais procuravam “suavizar”
sem omitir a realidade da situação, numa espécie de dilema entre o que é real e o que é
razoável. Para esse autor, dar a notícia sobre o diagnóstico de microcefalia aos familiares
assemelhava-se a uma sentença sobre o presente e o futuro das crianças e dos seus pais,
ao envolver prognósticos que se confirmarão (ou não) – dada sua imprecisão e incertezas.
Por isso, acredita-se que o diagnóstico também envolve noções de futuro (projeto), de
como esses bebês irão se desenvolver para a vida, e de como os pais irão lidar com essa
condição.
Além disso, para muitas mulheres o diagnóstico surgiu com consequências diretas
sobre a maternidade. A notícia da malformação congênita causada pelo ZIKV causou
impacto no preparo da chegada e na expectativa do nascimento dos bebês, gerando
sentimento de inviabilidade ou medo pela perda, interferindo na capacidade de
imaginação do bebê real e assimilação da situação vivida:
Quando eu descobri que uma das meninas ia nascer com micro, a Eloá, eu já
não quis arrumar mais nada. Tudo que eu tinha arrumado antes que ficou. [...]
Até enxoval, já não conseguia nem pegar, nem assimilar a questão de... Tudo
que eu já tinha foi o que ficou... é triste né [...] mas foi uma fase que eu me
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sinto... Sabe filme de ficção científica? Eu me senti igualzinho, dentro de um
filme de ficção científica, parecia que tudo era irreal, que não estava
acontecendo [...] Samara, mãe de Eloá e Camila, 3 anos
[...] aí quando eu peguei o laudo, eu peguei ali debaixo pra cima da última
página e aí a única palavra que eu li foi: micro, microcefalia. Aí eu chorei
muito, mas o meu choro não era porque o Matheus ia ter micro... o meu medo
era assim: o Matheus vai nascer e vai morrer [...]eu falei assim “Ô Doutor,
eu quero saber como que vai ser a cabeça do meu filho. Porque eu não estou
conseguindo imaginar mais. Porque o senhor fala tanta coisa que eu não
consigo imaginar. Eu quero saber se ele tem cabeça, se aqui atrás ele tem
cabeça, se aqui em cima ele tem cabeça. [...] eu falava assim “gente, mas como
assim? como assim? Eu não consigo entender” [...] o que me deixava muito
triste era quando eu vinha fazer ultrassom e o Dr. Maurício falava assim: “é
muito pequena a cabeça dessa criança. É muito pequena. Vai nascer muito
pequena e com muita sobra de pele”. [...] aí ele falava: “23 cm”. Eu ia pra
casa pegava massinha de modelar da Gabriela, fazia, nós fazíamos a cabeça
e falava: “gente, mas não tem como!”. Flávia, mãe de Matheus, 2 anos

Diante do diagnóstico, evidencia-se na experiência das mães a necessidade de
assimilar (processar) a notícia, que é uma abstração, para entender e imaginar de maneira
mais concreta os atributos físicos que constituem o corpo do bebê, com destaque para a
cabeça – representando seu formato na massa de modelar. No bojo das repercussões sobre
as gestantes, a “distância entre o que se imaginou e desejou para o filho e o que a realidade
mostra” ocasionou momentos de crises e conflitos (GOMES; PICCININI, 2010, p. 17).
Nesse processo, o que fez a mediação da possibilidade (suspeita diagnóstica) para
a situação concreta da microcefalia foi o uso de tecnologias que balizaram o diagnóstico
pré-natal – equipamentos de imagens de ultrassonografias que permitiram identificar as
malformações fetais. Destarte, são as tecnologias diagnósticas que fazem o
acompanhamento e controle de possíveis alterações que podem acontecer durante a
gravidez (LÖWY, 2017).
[...] porque ela tinha que fazer ultrassom direto. Ela sentia dor e tinha que
correr com ela pro hospital... que foi uma fase mais difícil que eu acho, na
gravidez da Vitória. Rogério, pai de Marina e Vitória, 3 e 2 anos
[...] agora vou ter que fazer um ultrassom por semana pra acompanhar o bebê.
Gestante 2

A necessidade de fazer o controle da gravidez utilizando aparatos tecnológicos
para o escrutínio do feto, nos casos de malformação, provocam alterações na rotina de
atendimento das gestantes e no cotidiano das famílias, que estão imbricadas na
experiência, como consequências do rigor técnico/relacional dos profissionais de saúde
(LÖWY, 2017).
Além disso, o emprego dessas tecnologias é que define um momento crucial do
processo diagnóstico, atuando na organização das condutas anteriores (investigação) e
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posteriores (terapêutica). Assim, o diagnóstico é o que irá dar um nome, classificar um
conjunto de sinais

e

sintomas, para participar, então,

da

construção da

condição/agravo/enfermidade de um novo ser (BASÍLIO, 2018; JUTEL, 2011).
Nesse sentido, reforça-se que o diagnóstico (rótulo sobre as pessoas) traz
consequências sociais. O desvio (aquilo que não é desejável para se ter uma boa saúde) é
uma construção social, cotejada por categorias avaliativas baseadas em ideias sociais
sobre o que é (ou não) aceitável, sendo balizadas por saberes biomédicos (CONRAD;
BARKER, 2011).
Diante disso, a experiência também é composta pela expectativa daquilo que se
esperava que acontecesse, da qual se busca ter alguma relação com o que se vive no
presente. Projetar é antecipar eventos futuros e a idealização expressa a confiança humana
na estrutura básica do mundo da vida (SCHUTZ, 2012). Antecipar um futuro que não se
esperava provoca frustrações, como nos casos aqui estudados.
[...] quando foi na última consulta que eu abri o ultrassom, aí estava escrito
‘microcefalia’, aí foi doído, porque a gente só escuta coisa ruim né?! Só coisa
ruim... os médicos só sabem falar pra você o que não presta, a mídia na
televisão eu não suporto [...] Vânia, mãe de Daniel Júnior, 2 anos

Além de frustrações das expectativas e projeções para o nascimento dos filhos,
bem como de todas as outras antecipações de eventos futuros, a notícia da malformação
congênita se apresentou aos pais como um problema que interrompe suas rotinas diárias
(rupturas). São situações críticas que precisaram ser solucionadas, mobilizando o estoque
de conhecimento. Os registros de memória, as informações e as imagens estão nele
disponíveis, onde a experiência é composta por associação a situações similares
vivenciadas e/ou transmitidas pelo passado e o presente:
[...] Se falava muito na mídia, na época se falava mais, das grávidas e tudo,
na época foi o auge que se falava da Zika, porque até então não se falava de
Zika né? Daí que começou aquela Zika, mas assim, quando você puxava na
internet, você só via coisas ruins da microcefalia [...] Taís, mãe de Guido e
Maísa, 3 anos
[...] na época tinha tantas imagens feias, que postavam de bebê sem cabeça,
sem metade da cabeça, cabeça achatada, essas imagens que via... porque o
primeiro diagnóstico da Maísa foi assim: ela tem a cabeça como um limão.
Isso que saiu até no ultrassom. A médica no laudo dela especificava a cabeça
dela em formato de um limão. Elvis, pai de Guido e Maísa, 3 anos
[...] vivia assistindo reportagens e na televisão não mostra nada bonito e
assim, a base que eles tinham da microcefalia, na época das imagens que eles
mostravam era uma menininha, que ela não tinha realmente cabeça, era a
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cabeça muito pequena e ela não tinha desenvolvimento nenhum [...] Kátia,
mãe de Guilherme, 2 anos

Observa-se nas falas que quando se faz menção ao ZIKV já se associa à
microcefalia e as deformidades da cabeça – o destaque desta condição crônica. As
imagens rememoradas pelas notícias divulgadas pela mídia dizem respeito a situações
muito ruins, tornando-as marcantes na experiência. No momento em que uma pessoa se
põe a refletir sobre o assunto, as experiências anteriores, próprias e transmitidas são
apreendidas e colocadas em relevo.
Sobre o aspecto da memória, à princípio, parece se tratar de um fenômeno
individual, algo próprio e íntimo. Contudo, entende-se que, sobretudo, é um fenômeno
coletivo-social, construído coletivamente e sensível a “flutuações, transformações,
mudanças constantes” (POLLAK, 1992, p. 201). Sendo assim, possível de socialização
política ou histórica em que ocorre certas projeções ou identificação com aspectos do
passado – memória quase que herdada (POLLAK, 1992).
A experiência das mulheres revela essa construção coletiva e os seus efeitos nas
suas projeções do futuro, incluindo situações em que, antes mesmo da suspeita de
qualquer infecção durante a gravidez, já apresentavam certos pressentimentos sobre o
desfecho do nascimento de seus filhos. Parte dessa elaboração correspondeu aos efeitos
das notícias muito divulgadas na época do surto, incluindo imagens de bebês com
deformidades estampados em jornais e murais publicitários, como parte da estratégia de
contingenciamento das políticas de saúde:
[...] eu tive uma intuição. Porque quando falou na televisão que quem ficou
vermelha estava suscetível, então eu tive uma intuição que ia nascer uma das
duas, entendeu? Então, eu ia pro meu trabalho e eu olhava aquela foto no
outdoor enorme... e ele estava em todo meu caminho, em todo meu trajeto tinha
esse outdoor enorme daquele bebê com o olho sangrando [...] então meu
coração já falava que alguma coisa ia acontecer. Samara, mãe de Eloá e
Camila, 3 anos

Sobre o impacto da infecção pelo ZIKV e a microcefalia nas redes sociais, estudos
como o de Caylà et al. (2016) reconhecem se tratar de uma epidemia midiática. Esses
autores avaliaram que os meios de comunicação deveriam evitar o alarme social, pela
possibilidade de gerar dúvida e angústia nas gestantes (CAYLÀ et al., 2016).
Aguiar e Araújo (2016) realizaram um estudo sobre o vírus Zika na mídia
brasileira em 2015 nas capas dos principais jornais impressos de circulação nacional,
evidenciando o enfoque da mídia na época às referências do medo e do risco da infecção,
propondo reflexões importantes sobre a relação entre a comunicação e a saúde.
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Já Basch et al. (2017) realizaram estudo sobre os vídeos mais visualizados sobre
o ZIKV e a microcefalia no canal do YouTube, evidenciando que os vídeos eram mais
propensos a mencionar o impacto do ZIKV em bebês, o sofrimento e o medo de contrair
o ZIKV.
Tais estudos corroboram com a compreensão que se tem de que as mídias sociais
são importantes mediadoras da experiência das mulheres durante a gestação, seus efeitos
e impactos se revelam na projeção do futuro e na forma como atribuem significados.
Acrescentam-se na mediação as consequências do diagnóstico pré-natal, as ambivalências
e controvérsias envolvidas e a ação do uso das técnicas que provocam outras tantas ações
enredadas em fluxos dinâmicos e permanentes (LÖWY, 2017).
No entanto, vale ponderar que as pessoas podem “reduzir a erosão de sua
individualidade engajando-se na reconstrução” de sua identidade (CONRAD; BARKER,
2011, p. 199). De modo que, situações críticas como o diagnóstico pré-natal de
microcefalia por ZIKV ao tornar-se um problema biográfico, podem fazer com que os
pais/familiares assumam ativamente novos papéis na trama de suas vidas, construindo um
conhecimento próprio sobre a condição de seus filhos e estabelecendo novas
comunidades baseadas em identidades coletivas (associações, grupos de apoio,
militância, etc.) sobre essa mesma condição (CONRAD; BARKER, 2011; LIRA;
NATIONS; CATRIB, 2004).
Portanto, os saberes e as impressões diagnósticas são elementos que fazem parte
da experiência e estão circulantes na vida cotidiana, servindo à cada pessoa como um
esquema interpretativo, disseminados nas interações e também fornecidos por
profissionais de saúde. Os elementos simbólicos antecipados sobre microcefalia, ou seja,
mobilizados antes do nascimento participam da construção da experiência propriamente,
mediando as expectativas e condições do futuro e ajustando certos parâmetros.
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CAPÍTULO 5 – O corpo, a microcefalia e a deficiência: o nascer e o conviver

Neste capítulo a discussão será feita a partir de elementos que marcam a
experiência dos pais no plano encarnado (visível, corporificado) que representa o
nascimento de seus filhos, nas situações do lidar (com o corpo e com a microcefalia) e da
convivência (com a deficiência) durante seu crescimento e desenvolvimento – momentos
de

concretude

e

materialidade

dos

fatos

e

das

expectativas,

até

então,

imaginadas/idealizadas durante a gestação.
Em contraste com a gravidez – de progressão lenta, onde as variadas mudanças
ocorrem gradualmente, o nascimento é um processo abrupto e intenso (JANEIRO, 2013).
É o momento crucial de contraposição do bebê imaginado para o bebê real, quando os
pais se deparam com a concretização ou não de suas expectativas e projeções.
De modo geral, existe a compreensão de que a experiência do parto é marcante e
significativa para as mulheres (KITZINGER, 1987). O primeiro contato das mães com
seus filhos se revela um momento especialmente significativo na experiência, que Bondía
(2002) traz como um território de passagem, que toca as pessoas e se tornam elementos
bastante relevantes no estoque de conhecimento (SCHUTZ, 2012).
Após esse momento, com alguns dias, ocorre um período de transição do espaço
hospitalar, onde existe algum controle terapêutico, para o espaço de convivência diária
desse bebê com a família. Na relação familiar, ao crescer e se desenvolver, exibem-se
situações marcantes, principalmente, quando os comprometimentos e as demandas dessa
condição são desconhecidos por seus pais.
A seguir, são trazidos os elementos que marcaram o parto e o nascimento de
crianças com microcefalia por ZIKV, sendo relatados pelos seus pais, contudo, com maior
ênfase para os aspectos subjetivos e peculiares das mulheres, as quais vivenciaram a
experiência inscrita através de seus próprios corpos.

1 Parto e nascimento: a microcefalia e o corpo desviante

Ao discorrer sobre esse momento, é preciso refletir sobre as noções de corpo
(adulto ou recém-nascido), que devem ser ponderadas para ir além da constituição
biológica mais explícita (visível) e abarcar a conjugação de elementos que sofrem ação
dos processos de modelação cultural; nesse movimento, o corpo em cena pode assumir e
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revelar distintos significados nos mais variados espaços sociais e em diferentes épocas
(LE BRETON, 2007), revelando seu caráter sócio histórico, cuja dimensão é estruturante.
Nesse sentido, entende-se que as preconcepções esperadas no outro ou no corpo
de outrem (características e atributos físicos) – a identidade social, são transformadas em
expectativas normativas, em exigências apresentadas e conferidas rigorosamente
(GOFFMAN, 2004), seja pelo saber biomédico, seja pelos saberes socialmente
construídos, que circulam nas sociedades complexas.
No caso da microcefalia por ZIKV, é possível conferir e classificar a anomalia
(anormalidade) fetal durante a gestação pelo uso das tecnologias que avançam no
escrutínio do corpo. Nesta perspectiva, o diagnóstico pré-natal serve como dispositivo
que permite o controle das alterações que ocorrem no corpo dos bebês (malformações
congênitas) focado nas intervenções tecnológicas (uso de equipamentos) (LÖWY, 2017)
que afetam, de modo abrangente, a experiência dos pais não somente na gestação, mas
também no parto e no nascimento.
Compreender esses efeitos e ponderá-los com os aspectos socioculturais, também,
podem revelar como a experiência é moldada pelas interações sociais, tradições culturais
compartilhadas, estruturas variantes na produção do saber/conhecimento e as relações de
poder associadas a ela (CONRAD; BARKER, 2011).
Sobre os acontecimentos de maior registro no conteúdo das entrevistas, observouse que os pais, principalmente as mães, relataram detalhes que marcaram o nascimento
de seus filhos dando ênfase aos aspectos relacionados às funções de vitalidade e ao
formato da cabeça. Vale lembrar que nas situações relatadas já havia diagnóstico
intrauterino confirmado, nele as imagens e os dados técnicos que eram abstratos, até
então, e com o nascimento ganharam concretude (materialidade), passíveis de verificação
(ver, tocar, sentir). Nesse aspecto, o diagnóstico intrauterino antecipou certas expectativas
em relação ao nascimento e passou ser averiguado, conferido e, em certa medida,
relativizado pelas mães.
Nasceu bem, maravilhosamente bem, ele chorou, estava respirando bem, fez
todos os testes nele e não precisou ir pra UTI. Estava uma equipe de médico
enorme dentro da sala, porque, já sabia né, o médico já sabia, já tinha avisado
que ele viria né, especial e tudo. E aí ele nasceu com 2.600 g, com 40 cm e o
perímetro cefálico de 30 cm e a nota Apgar dele foi 9. Kátia, mãe de
Guilherme, 2 anos
[...] a Eloá nasceu super bem, por mais que a cabeça dela era menor do que a
da Camila, a Eloá nasceu com 26 cm, a Camila nasceu com 28 cm. Samara,
mãe de Eloá e Camila, 3 anos
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No conteúdo das falas, os aspectos relatados pelas mães dão destaque aos dados
antropométricos dos bebês ao nascer (peso, altura, perímetro cefálico, escala de Apgar25).
Esses dados correspondem à matriz do saber biomédico que estabelece parâmetros para
a normalidade, remetendo a um conceito de valor baseado em curvas estatísticas, que
avaliam o recém-nascido como adequado (ou não) para a idade gestacional. Todavia,
nota-se que os parâmetros técnicos não foram suficientes para dizer que os bebês não
estavam ‘bem’, trazendo, nesse sentido, uma visão mais ampliada do que a visão
biomédica – reducionista.
Isso pode ser explicado pelo fato de que o diagnóstico (aquilo que classifica e
rotula) é, na verdade, uma criação social, um processo interpretativo que se desdobra na
interação social (JUTEL, 2009; 2011), e nele não se nega sua “realidade biológica em
si”, mas implica em constatar que, antes mesmo de existir, ele pode se tornar
visível/tangível (ou não), problematizado e percebido de modo peculiar pelas pessoas ou
grupos, como um elemento interligado aos costumes sociais, sendo influenciado por
questões socioculturais e ganhando diversos significados.
Sob essa perspectiva, o que um grupo em particular – no caso, médicos
especialistas fetais ou pediatras, considera problemático ou inviável, categorizado como
muito abaixo da média (baixa expectativa), pode ser socialmente contingente para as
mães. Isto é, não representa problema ou inviabilidade para elas, posto que o valor
atribuído é dado à vitalidade dos bebês, como algo que lhes bastasse, sem necessidade de
maiores aparatos e recursos tecnológicos para o viver.
A contraposição dos dados técnicos com a percepção das mães sobre o nascimento
de seus filhos – que exibiram vitalidade, presença de reflexos e todas as condições clínicas
esperadas para um bebê sem malformação congênita ou qualquer outro agravo – se
reconhece na dissociação dos padrões estatísticos com a noção de doença. O que é ou não
é um corpo doente está permeado por significados culturais e imprime sentidos
existenciais – sistema simbólico ancorado em arranjos particulares (CONRAD;
BARKER, 2011; LIRA; NATIONS; CATRIB, 2004).
Desse modo, o diagnóstico pode fornecer uma expressão cultural do que uma
determinada sociedade ou grupo social está preparado para aceitar como normal (JUTEL,
2011) e o que estes acreditam que deva ser tratado (medicalizado) ou que represente
perigo à vida, representando um outro saber que deve ser valorizado.
25

A Escala ou Índice de Apgar é um teste que consiste na avaliação de 5 sinais objetivos do recém-nascido, atribuindo
a cada um dos sinais uma pontuação de 0 a 2, em uma escala de 0 a 10, no 1º e 5º minuto de vida.
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O valor dado pelas mães para as condições de nascimento de seus filhos revela,
também, um certo alívio pela baixa expectativa gerada no diagnóstico intrauterino de
malformação fetal. Mesmo que, no saber biomédico, peso e altura do bebê sejam
considerados pequenos para a idade gestacional e que 30 centímetros de perímetro
cefálico, por exemplo, seja considerado abaixo do valor esperado para a idade, há um
conhecimento construído ao longo do acompanhamento pré-natal que se mostra
diferenciado (ressignificado), e que representa comportamentos e pensamentos singulares
na experiência.
O componente cultural pode revelar o modo particular de como as noções sobre o
corpo e a saúde são (re)elaboradas e (re)significadas em determinados contextos e que
marcam a experiência, como no nascimento de uma criança com microcefalia. E de modo
geral, nota-se que as diferentes realidades socioculturais exibem modos diferenciados de
definir o que é normal e anormal, bem como do que é (ou não) um bebê saudável.
O mecanicismo da ciência biomédica, no contexto do nascimento, é o que vai
definir o corpo como algo a ser medido, matematizado, parametrizado, onde a
mentalidade fisiopatológica encontra sua lógica no uso dos recursos e aparatos
tecnológicos, sob o pretexto de se obter um conhecimento objetivo e concreto
(JARAMILLO; GUEVARA, 2017; LUZ, 2004). Mais do que isso, os estudos com base
foucaultiana consideram o saber como uma forma de poder, no qual o saber especializado,
que nessa perspectiva define a normalidade e a anormalidade humanas, tem sido a
principal forma de exercer poder nas sociedades modernas (CONRAD; BARKER, 2011;
FOUCAULT, 1977).
No entanto, contrapondo aos saberes preditivos da racionalidade biomédica, sob
a perspectiva da abordagem da corporeidade, existe a premissa de que o corpo não é um
objeto a ser estudado em relação à cultura, mas que ele é o sujeito da própria cultura; ou
seja, é construído através do que é aprendido, compartilhado e padronizado (CSORDAS,
2008; LANGDON; WIIK, 2010; LARAIA, 1986). Trata-se, portanto, de elementos sobre
os quais as pessoas compõem significados para as suas ações interpretativas e práticas,
concretas e temporais. Nesse aspecto, a cultura abarca valores, símbolos, normas e
práticas (LANGDON; WIIK, 2010).
Compreende-se, então, que o corpo é uma construção simbólica e não uma
realidade em si, verificável apenas em função de suas métricas e dados técnicos, mas o
efeito de uma elaboração social e cultural (LE BRETON, 2007) que envolve diversos
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saberes. Além disso, as coisas do mundo são investidas de um olhar, de um valor
conferido pelos sentidos (LE BRETON, 2016).
É no corpo desses bebês, na forma como ele se exibe para os pais e para os
profissionais, que se dá o julgamento de valor. Especialmente no caso da microcefalia
associada ao ZIKV, é necessário examinar esse conceito de valor atribuído ao corpo da
criança e que determina o ser (ou não) doente, pois ele define o normal e o patológico, a
regra e o desvio (CANGUILHEM, 2015), balizado pelo discurso médico que constrói
esse saber/poder, capaz de influenciar os comportamentos das pessoas, impactar suas
experiências e legitimar intervenções médicas (CONRAD; BARKER, 2011;
FOUCAULT, 1977).
Assim, as noções e comportamentos ligados aos processos de saúde e de doença,
e que também demarcam as fronteiras do normal e anormal, integram a cultura de grupos
sociais onde os mesmos ocorrem, vertendo-se em lógicas singulares e particulares, como
as que se apresentaram nos relatos dos pais. De modo que, se pode compreender que os
contextos socioculturais, onde cada biografia se inscreve, modelam as necessidades, bem
como, as características biológicas e corporais (LANGDON; WIIK, 2010). Estas não são
universalizantes, pois podem distinguir-se devido a heterogeneidade cultural nas
sociedades complexas, entendida como a coexistência de uma pluralidade de tradições
culturais oriundas de diversas bases (VELHO, 2003).
Nesse sentido, admite-se que nas sociedades complexas podem coexistir
diferentes estilos de viver e de ver o mundo, e que também, pode se dizer, de ver o corpo.
Todavia, nota-se que mesmo considerando uma certa variação individual (VELHO,
2003), há um sistema compartilhado de valores e crenças que operam na experiência. Em
se tratando do nascimento de bebês com microcefalia, existe a centralidade da atenção
dos pais para a cabeça, atribuindo certo valor e significado da aparência desde a gestação.
Como em outras condições que envolvem doenças e deficiências físicas
estigmatizantes, a atenção voltada para cabeça do bebê pode ter conotações metafóricas
(CONRAD; BARKER, 2011). A cabeça é valorizada pelos saberes leigos e médicos
como o comando central da vida, onde se localiza o cérebro – um órgão importante e
delicado, sede da mente, do juízo, dos nervos e da razão, que pode se contrastar com
outras partes nobres do corpo mais relacionadas ao fluxo vital, como as estruturas
sanguíneas, por exemplo, o coração. Em todos estes, no entanto, existem significados
culturais peculiares embutidos, que apresentam diversas respostas sociais.
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Para os pais que receberam o diagnóstico de microcefalia de seu(s) filho(s) durante
a gestação há uma grande expectativa quanto ao primeiro contato físico com o bebê
recém-nascido para contrastar o que foi imaginado/idealizado e o que se apresenta de
modo real/concreto, uma ocasião oportuna para a checagem e verificação dos fatos, no
qual se confere relevância à visualização da cabeça – com ênfase no formato,
proporcionalidade e aparência:
[...] quando o Daniel Júnior nasceu, aí eu fiquei em choque, esperando na
hora que ele veio... porque eu tinha esperança de ser tudo uma mentira, de que
ele ia chegar diferente. Aí quando eu vi, eu falei: “Não, realmente é a
microcefalia” Vânia, mãe de Daniel Júnior, 2 anos
Minha maior vontade era ver o Matheus, porque eu precisava de entender
como que era a cabeça do Matheus... aí eles enrolaram o Matheus todinho, a
cabeça do Matheus, eu acho que eles estavam com muito medo de... eu não sei
o que estava vindo antes do Matheus, porque eles estavam totalmente com
medo, era assim muito... enrolaram a cabeça do menino inteirinha pra mim
não ver, me mostraram só o rostinho dele... Flávia, mãe de Matheus, 2 anos

O sentido de ver (a visão) – que serve para os pais conhecerem como é o corpo do
bebê, pode ser compreendido como um dos mais solicitados nas relações das pessoas com
o mundo e com os outros (LE BRETON, 2016). Nesses casos, se vê para saber se
realmente é (de fato microcefalia), e o que se quer ver não são os artifícios que possam
encobrir, ocultar ou suavizar a forma ou a aparência (BARSAGLINI; SOARES, 2018),
mas sim o retrato mais exato e a concretude do corpo, da cabeça. Nesse sentido, o olhar
explora os detalhes e se fixa nas diferenças, em não familiaridades (LE BRETON, 2016),
podendo suscitar nas pessoas as mais diversas reações.
Mais do que checar, o primeiro contato com o bebê é como um momento de
confirmação (ou não) da microcefalia, nele encontram-se repercussões emocionais que
questionam, por exemplo, o diagnóstico pré-natal recebido ou pode mobilizar recursos e
soluções para compreender a situação vivida. O emprego dos acessórios e artifícios nos
bebês recém-nascidos que, intencionalmente ou não, podem disfarçar a aparência (o uso
de touca, enrolar numa manta, etc.), teriam sido utilizados pelos profissionais de saúde
como estratégia para minimizar o impacto desse encontro (mãe/bebê), como também
poderia ser empreendida pelas próprias mães ao sair do hospital e/ou no seu cotidiano,
nos deslocamentos e espaços públicos, para encobrir as marcas visíveis (GOFFMAN,
2004) da microcefalia.
A cabeça é uma parte do corpo que na cultura ocidental é muito exposta e quando
existe algum tipo de defeito se torna imediatamente visível às pessoas. Nesse caso, a
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visibilidade é um fator crucial, pois chama atenção pela sua maior evidência e gera certas
consequências nos contatos públicos – quando o estigma passa a ser conhecido. Nesse
sentido, a estratégia de encobrimento/ocultação das partes do corpo estigmatizantes pode
tornar-se inevitável, intencionalmente ou não, como uma possibilidade de tornar o defeito
menos visível ou mais discreto, na tentativa de passar por normal (GOFFMAN, 2004).
No entanto, encobrir para não perceber pode ser não tão generalizável assim.
A chegada de um novo bebê e no primeiro contato os pais desejam vê-lo com
bastante atenção. Contudo, as reações dos pais não são homogêneas, algumas delas
causaram crises emocionais mais intensas, outras nem tanto, porém ambas marcantes e
descritas com muitos detalhes:
[...] quando ele [o pai] chegou no hospital, ele entrou aí ele viu o Guilherme e
o Guilherme estava de toquinha. Aí ele viu o Guilherme e eu tirei a touca e aí
quando eu tirei a touca pra ele ver a cabecinha do Guilherme, ele não
aguentou, ele chorou muito [...] era muito visível. A cabeça dele era muito
pequena, no osso da cabeça de trás, perto da nuca, tinha um osso, acho que
uns 4 dedos, um palmo pra fora [...] tinha muita pele sobrando quando ele
nasceu... não era muito cabeludo na cabeça, então dava pra ver bastante. [...]
quando ele nasceu a primeira coisa que eu vi também foi a cabecinha e
também foi um choque pra mim. Era muito pequenininha, muito pequena
mesmo, essa parte da testa dele era reta, não tinha mesmo a testa [...] Kátia,
mãe de Guilherme, 2 anos

De modo geral, percebe-se a relevância dada pelas mães à cabeça do(s) seu(s)
bebê(s), especialmente, no modo que a descrevem, como os detalhes de sua proporção,
reentrâncias e texturas; de como essa parte do corpo do bebê atrai o olhar e o toque.
Apesar das idealizações e antecipações na gestação, o diagnóstico pré-natal é uma
realidade abstrata para os pais e demanda certa concretude no momento do nascimento
dos bebês, bem como na vida cotidiana, que passam a ser cotejados com a presença
testemunhada, pela visão, pelo toque, pelo sentir das mães, que trazem na experiência
seus significados, seus saberes.
Destarte, o parto e do nascimento se revelam uma experiência sensorial de amplos
sentidos, que marca a transição da imaginação para a concretude. Sobretudo, para as
mães, não era suficiente apenas ver, mas tocar, apalpar a cabeça, observá-la sem
acessórios, através da exploração do sentir, onde as percepções sensoriais podem compor
os significados sobre o mundo (LE BRETON, 2016).
Os diversos sentimentos e comportamentos diante do corpo desviante (diferente)
que envolve a deficiência física revelam, simultaneamente, as dimensões individuais e
coletivas, e a confluência entre os elementos naturais e socioculturais (BARSAGLINI;
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BIATO, 2015), que se reportam à prévia interpretação e classificação do corpo, gerando
a mobilização de parâmetros sociais e morais ideais, variantes no tempo e no espaço, que
bem podem ser compreendidos no conjunto das repercussões decorrentes da experiência.
A experiência foi sentida na proximidade, na pele – no tocar a cabeça do bebê,
permitindo a materialidade das coisas no mundo, que implica na “ruptura com o vazio e
a confrontação com um limite tangível” (LE BRETON, 2016, p. 207) e que confere
sentido. Ou seja, os sentidos mediaram e conformaram a experiência das mães, eles deram
concretude (ou não) às expectativas e antecipações da sua realidade vivida.
A expectativa quanto a aparência dos bebês é elaborada na gestação e
transformada (reconfigurada) a partir do nascimento, do contato sensorial que a mãe tem
com as características reais do bebê, mas também do vínculo (ou não) entre mãe-filho
(FLECK; PICCININI, 2013).
Além da expectativa da mãe e da família, também existe a expectativa dos
profissionais de saúde ao nascimento do bebê que podem se contrastar com os achados
concretos. Nesta checagem, as mães podem até se questionar se é realmente o seu bebê,
diante de um saber preditivo (biomédico) e com poder de verdade que, em muitos
momentos, não se sustentou:
[...] no ultrassom mostrava que a cabeça dela era muito pequenininha e
quando ela nasceu até os médicos ficaram bem espantados, falou: “Nossa, a
cabeça dela não tá igual no ultrassom, a cabeça é um pouco maior”. Então
ela nasceu com 31 cm, a cabecinha dela, porque lá mostrava bem menor... aí
assim, graças à Deus deu tudo bem, não ficou na UTI, nem nada. [...] então,
a primeira coisa foi olhar a cabeça dela, eu olhei assim, mas era uma criança
normal pra mim, não era assim como os médicos falavam: “Ah a cabecinha
vai ser pequenininha”. Não, foi totalmente diferente, cabeluda também, falei:
“Nossa, essa menina é minha mesmo? Tem certeza que é minha? Cabeluda
demais”. Sônia, mãe de Melissa, 2 anos

Nessas situações, deve-se levar em conta as condições individuais de nascimento,
pois há bebês com microcefalia que não são acometidos pela SCZV, sendo o contrário
também verdadeiro. São casos concretos como esses que circulam entre as pessoas, que
respaldam certas expectativas e que justificam a esperança dos pais, apesar do diagnóstico
pré-natal. Eles também podem ocorrer pela possível imprecisão dos exames no
cotejamento técnico e fica claro que, efetivamente, podem ser insuficientes ou limitados.
De tal forma que, revelam as contradições do saber biomédico preditivo, responsável
pelos enquadramentos e pelas categorizações com poder de verdade incontestável, mas
que não se sustentam ou se dobram diante de outros saberes.
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Além do mais, não é absurdo considerar essa condição de vida como normal.
Tanto é que, a microcefalia é um aspecto objetivo que pode ser definido como uma
variação individual dentro da diversidade biológica. Nessa lógica, Canguilhem (2015) já
afirmava que: diversidade não é doença; e o anormal não é patológico.
O tamanho da cabeça e sua aparência foram considerados secundários pelos pais
quando comparados com o evento do nascimento e da vida, nesse sentido de normalidade,
o valor mais desejado era a vida (CANGUILHEM, 2015). As falas abaixo se referem ao
mesmo caso:
[...] quando nasceu eu não olhava assim no berçário, pra mim era igual, pra
mim sempre foi, eu não vejo até hoje diferença. A diferença que eu vejo é que
ela tem as dificuldades dela, mas eu não vejo aquela imagem ruim que eu
tinha. Não concretizou não. Elvis, pai de Maísa e Guido, 3 anos
[...] ela [a filha] vai ser especial, ela tem microcefalia, mas nós não nos
apegamos tanto a isso não, porque a nossa questão era sobreviver [...] A nossa
questão era eu e os três sobreviver, essa era a nossa luta. [...] Igual ele [Elvis]
falou, pra mim é normal, a gente nunca viu essa diferença. Eu, nem minha mãe
a que participou mais né?! A gente não... Tanto que meu pai não tinha
coragem de ir dentro da UTI, daí quando meus filhos nasceram ele falou: “Ela
tem a cabecinha pequena mesmo? Porque a gente vai lá só vê coisas ruins”,
daí a minha mãe [disse]: “não, a gente não vê a diferença”. Taís, mãe de
Maísa e Guido, 3 anos

Nota-se que o saber preditivo biomédico, que se mostra em forma de diagnósticoprognóstico, pode ser confrontado por duas coisas: imprecisão/imprevisibilidade e a
abstração dos critérios técnicos. Nelas podem se demarcar as fronteiras do
normal/anormal, de acordo as perspectivas (dos profissionais, dos pais – por exemplo).
Portanto, existe um limite da predição biomédica, que pode, em certos casos, encontrarse isolada, assim como há um limite da tecnologia e dos parâmetros combinados para a
mãe (ou pais, familiares, etc.), da forma como interpreta e age frente ao corpo do bebê. E
esses elementos conjugados compõem a experiência.
Em outra situação de nascimento, mesmo com a suspeita de microcefalia
relacionada ao ZIKV durante o acompanhamento pré-natal e a constatação de diminuição
do perímetro cefálico ao nascer, o contraste e o impacto do bebê imaginado para o bebê
real, tanto pelos pais, quanto pela equipe de saúde, foi atenuado devido as boas condições
do nascimento, como a presença de reflexos sensoriais (choro, sucção, etc.) e por alguma
proporcionalidade corporal do bebê:
[...] meu sogro e minha sogra foi visitar um dia e falavam “Cadê o defeito
delas? Elas não têm defeito”, falei “Aí a cabeça delas.”, “Não, a gente vai
arrumar uma cumbuquinha, bate assim e arruma.” ... eles não tinham, acho
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que, noção da gravidade, mas eu tinha, porque eu pesquisava [...] Samara,
mãe de Eloá e Camila, 3 anos
Chorou, a sucção foi boa, por isso que houve a suspeita, somente a suspeita.
Não foi diagnosticado após o nascimento, somente com 4 meses, porque ela
nasceu enxergando corretamente, ouvindo, sucção dela bem forte, ela chorou,
não precisou ir pra UTI e aí por isso que demorou pra sair o diagnóstico dela.
[...] ela nasceu com o perímetro cefálico de 29 centímetros e aí houve a
suspeita da microcefalia, porém ela tinha o corpo proporcional [...] feito o
exame e constou as calcificações no cérebro dela, mas aí foi investigando,
investigando pra saber o motiv... aí, com 04 meses de vida dela foi
diagnosticado microcefalia por Zika Vírus. Roberta, mãe de Amanda, 2 anos

Nota-se a existência da fronteira entre as noções do normal/anormal quando estas
são pautadas por diferentes parâmetros e de forma isolada. Os dados técnicos científicos
do corpo se tornaram imprecisos à observação/olhar dos pais e familiares; existiram
diferentes soluções para a situação: de um lado o controle tecnológico mediado por
exames, aparelhos e equipamentos – que fomentam o diagnóstico e prognóstico, com alto
poder preditivo (LÖWY, 2017); de outro se arruma, se ajeita, se espera, se aceita – que
provê meios naturais e imponderáveis.
No entanto, para os saberes há certos limites, inclusive para o saber biomédico
(intermediado pela tecnologia), nele não existem garantias e há casos, como o descrito
abaixo, em que a realização de exames como ultrassonografias no período pré-natal se
esbarraram nessas fronteiras, não identificando na gestação quaisquer alterações fetais.
[...] Foi a partir do parto, tinha se passado duas horas, me chamaram [os
médicos] e já me falaram [...] explicaram: “ó, sua bebê nasceu 1 cm a menos,
então o normal era pra ter nascido com 32 cm, ela nasceu com 31 cm, e a
gente vai entrar com a investigação de microcefalia” [...] Assim, então eu
fiquei muito desesperada, fiquei nervosa, meu leite não veio no primeiro dia
porque eu fiquei nervosa... daí eu não tive o leite... aí ela [a bebê] queria
mamar, muito desespero, muito nervoso e no primeiro momento eu não aceitei,
eu busquei: “Por quê? Por quê, meu Deus? Da onde?” Porque as ultrassom
[estavam] tudo certo... 08 ultrassons! [disse atônita] Laura, mãe de Clara, 3
meses

Ressalta-se o detalhe relatado acima, a diferença de 01 (um) centímetro do
perímetro cefálico do bebê para o parâmetro técnico de normalidade, uma medida
quantitativa que antecipou o problema-diagnóstico pelo saber biomédico, e que não foi
percebido pela mãe em seu primeiro contato. Percebeu-se, no caso em tela, a força do
diagnóstico nas práticas de saúde e na sociedade, que atua e se revela como categoria,
processo e consequência (JUTEL, 2011). Como categoria remete ao ordenamento dos
sinais (perímetro cefálico, por exemplo) verificados pelos profissionais de saúde,
traduzido à classificação técnica; como processo, refere-se ao método de avaliação –
cotejamento de testes e observação clínica, em que pesa a intermediação tecnológica do
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corpo; e como consequência, se volta às diversas repercussões para os envolvidos (pais,
familiares, profissionais de saúde) - inclusive a sua contestação (ou não).
De fato, acerca das repercussões, o diagnóstico mostra-se como um problema
(desordem) que em determinadas circunstâncias pode revelar a insuficiência de
conhecimento à mão, capaz de mobilizar as pessoas (SCHUTZ, 2012), principalmente os
pais, a buscar novas receitas práticas para lidar com o problema (LIRA; NATIONS;
CATRIB, 2004; RABELLO; ALVES; SOUZA, 1999).
Assim, o diagnóstico de microcefalia por ZIKV, seja no período gestacional, seja
no nascimento, pôde ser considerado uma ruptura do fluxo cotidiano da família, uma
ameaça súbita aos projetos e idealizações tomados supostamente como certos, um evento
que passou a exigir de cada pessoa ações que permitissem reconduzir sua vida cotidiana
dentro de determinados padrões considerados aceitos, viáveis – de um modo mais prático,
para resolver seus conflitos/impasses e normalizar a situação (LIRA; NATIONS,
CATRIB, 2004; RABELLO; ALVES; SOUZA, 1999).
Ao mobilizar o conhecimento, as pessoas efetuariam determinadas associações
com outras malformações congênitas mais recorrentes entre as gerações (apreendidas de
experiências passadas) e que acarretam a deficiência física e mental; estas seriam
percebidas como um objeto tipificado do meio social, que traz consigo um horizonte de
experiências possíveis e contém referências de familiaridade correspondente (SCHUTZ,
2012), orientando, desse modo, suas ações.
No entanto, ressalta-se na noção schutziana o alerta de que as idealizações sobre
o geral e as ideias empíricas possuem o caráter de um conceito aberto e, por isso, passível
de retificação ou até mesmo, com capacidade de corroborar com as experiências futuras
(SCHUTZ, 2012). E que, em muitos casos aqui observados, algumas situações atreladas
ao diagnóstico de microcefalia sofreram ressignificação por parte dos pais, conforme a
ponderação de outros elementos que compõem a experiência.
É o caso da noção de deficiência. Para muitas pessoas, e em determinados
contextos marcados pela desigualdade, a deficiência pode ser significada como promotora
de isolamento ou sofrimento – uma espécie de sentença biológica de fracasso (DINIZ,
2003). Para outras pessoas, nada mais é (ou se torna) que um diferente modo de vida –
um modo de experimentar o corpo fora da norma biomédica (CANGUILHEM, 2009), a
ponto de que não pese qualitativamente a diferença. Nesse último caso, busca-se uma
normalidade situada, localizada, ainda que, em um quadro biológico persistente às
possíveis intervenções (JUCÁ, 2007) e irreversível (incurável).
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2 Interações com os profissionais de saúde: diante do corpo da criança com
microcefalia/SCZV

O momento do parto e do nascimento mostraram-se tão marcantes para os pais
quanto as condutas dos profissionais de saúde no atendimento. Nesses casos, a
experiência revelou aspectos sobre a (re)ação desses profissionais diante do corpo de um
bebê com microcefalia – abordagem, comportamentos e efeitos para com a interação paisfilho(s).
Estudos como os de Cruz, Chicati e Barsaglini (2018) e Basílio (2018), neste
mesmo contexto pesquisado, têm revelado o despreparo dos profissionais de saúde ao
lidar com situações sensíveis relacionadas às condutas para o cuidado, principalmente as
direcionadas às famílias, como: as imprecisões e imprevisibilidades diagnósticas, que
resulta em precários esclarecimentos; e o reforço de atitudes estigmatizadoras, baseadas
no valor biomédico das métricas e dos parâmetros inflexíveis.
Nos casos em tela, foram situações que, muitas vezes, extrapolaram as relações
sociais que, comumente, já são impregnadas pela posição de poder que há entre
profissionais/pacientes, marcadas pela assimetria nos espaços de domínio do saber
biomédico (legitimado como científico) para decidir o que é “melhor” ou adequado nos
processos humanos voltados à saúde (FOUCAULT, 1977). Algumas delas podem ser
banalizadas pelo seu poder de naturalização e reprodução (invisibilizadas) (BOURDIEU,
2010) nas práticas de saúde; outras são mais evidentes (explícitas) pela carga de violência
institucional que trazem consigo.
Nessa lógica, o contexto das práticas em saúde pode se tornar, ao mesmo tempo,
um espaço profícuo para a violência simbólica, entendida como “violência suave onde se
apresentam encobertas as relações de poder que regem os agentes e a ordem da sociedade”
(BOURDIEU, 2010, p. 25), assim como para operar outras formas menos sutis e mais
facilmente apreendidas de violências26, incluindo a violência institucional, também
conhecida como violência estrutural. Esta forma de violência se relaciona às estruturas
organizadas e institucionalizadas, como os serviços de saúde, que são influenciadas pelas

26

Adota-se o termo violências por acreditar ser um fenômeno complexo e multifacetado (MINAYO, 2006)
que apresenta variações desde a simbólica - transfigurada pela aparência da não-violência a partir do
pretexto de ser ‘inofensiva’, até a violência explícita e configurada por situações diversas (moral,
psicológica, física, etc.).
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forças econômicas, culturais e políticas que vulnerabilizam indivíduos e grupos, sendo
uns mais do que outros (MINAYO, 2006).
Desde a consulta médica, pretensamente realizada para o preparo do parto, a
experiência das mães revela o controle duplo sobre o corpo da mulher que sofre a
intervenção tecnológica de equipamentos de imagens de ultrassonografias e o escrutínio
corpo-fetal, além da indicação (imposição) do tipo de parto e do hospital em que deve
ocorrer – dentro do que é chamado procedimento médico padrão.
Assim, percebe-se na rotina de preparo para o parto um rigor técnico/relacional
dos profissionais de saúde que se respaldam em documentos técnicos/normativos de
atendimento que colidem e/ou se opõem às questões bioéticas fundamentais, como o
respeito às individualidades e autonomia da mulher.
Situações de extrema violência foram relatadas nos momentos que envolveram o
parto dessas crianças, sob falsos pretextos do que “é melhor”, do que “é mais indicado”,
sem respeitar o desejo ou a vontade das mulheres, decidindo, na maioria das vezes, apenas
por conveniência médica. Como a orientação de um obstetra, que alegou para a mulher
que a cabeça pequena do bebê facilitaria o trabalho de parto por via vaginal, contudo, sem
considerar sua preferência e seu medo/expectativa.
[...] o Dr. Maurício queria fazer meu parto normal lá no HUP, só que eu não
quis, eu tinha muito medo. Ele falou assim “Não, como ela tem cabeça
pequena, então vai sair rápido”. Aí eu até, inclusive, bati boca com ele, falei:
“O senhor fala isso porque não é o senhor que vai parir, né? [...] Sônia, mãe
de Melissa, 2 anos

Fatos como esse revelam que onde há poder concentrado em uma das partes de
uma relação (médico/paciente, por exemplo), ali pode, potencialmente, se tornar um
campo fértil para a manifestação de diversas violências (DOMENACH,1981). Algumas
delas, ainda no contexto das práticas de saúde, travestidas de intenções baseadas em
evidências científicas e até consideradas justificáveis por conta de recomendações
técnicas para o manejo do parto e nascimento27 de bebês com microcefalia (BRASIL,
2017). Contudo, questiona-se tal conduta profissional por desconsiderar e desrespeitar o
direito da mulher sobre suas decisões e sobre o seu próprio corpo.
Na perspectiva da mulher, o tamanho da cabeça do bebê era uma situação que não
seria resolvida de maneira rápida, com base em conhecimentos científicos que lhes
27

Para o Ministério da Saúde, a atenção ao parto e ao nascimento não deve ser modificada exclusivamente em razão
da suspeita ou confirmação de infecção pelo vírus Zika, a não ser que estabeleça risco de vida à mãe ou ao bebê. Mesmo
no caso de confirmação da infecção, não há indicação de alteração da via de parto obstétrica (via normal), ou seja, este
único elemento clínico não é suficiente para indicação de uma cirurgia cesariana. (BRASIL, 2017).
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fossem transmitidos naquele momento de consulta, pois, mais do que as questões técnicas
a serem seguidas, havia uma preocupação com as condições de saúde do filho, além de
toda uma reconfiguração do corpo imaginado – que, talvez para ela, não correspondesse
com as situações corriqueiras e ideais para um parto normal, gerando um constrangimento
totalmente evitável.
É fato que existe normativa vigente sobre as orientações práticas que são
destinadas aos profissionais de saúde e que são preconizadas por programas e políticas
públicas para o atendimento de gestantes, parturientes e recém-nascidos com
suspeita/diagnóstico de microcefalia e outras malformações congênitas que, por serem
prescritivas, se tornam potencialmente impositivas e arbitrárias, sob o ponto de vista da
mulher. Tais ações deveriam valorizar a subjetividade do outro através do acolhimento e
escuta – como se espera de uma assistência em saúde ética e humanizada; contudo,
existiram relatos que trouxeram à tona o desrespeito profissional ao adotar
comportamentos estigmatizantes frente o nascimento de um bebê com microcefalia:
[...] quando o Daniel nasceu, os médicos falaram pro meu marido: “Não é pra
você assistir, vai nascer uma coisa muito feia, não assiste”, e meu marido
falou assim: “Ele é meu filho, independentemente, ele é meu filho”. E aí o
médico falava: “Não, você não vai aguentar. Fica do lado dela, ela tá
precisando, ela tá muito ruim”. Aí vinha a [outra] médica e falava: “Ô pai,
fica lá com a sua esposa, não olha não, é muito feio o que vai nascer, você vai
assustar”, e aí meu esposo falou: “Gente, mas eu não tô entendendo vocês, é
meu filho, independente da forma que ele é, é meu filho”[...] Vânia, mãe de
Daniel Júnior, 2 anos

Além do excesso de recomendações, que interferem na expectativa dos pais em
relação ao nascimento de seu(s) filho(s), havia alertas constantes dos profissionais de
saúde para a chegada da “coisa muito feia” – coisificando o bebê que, para os seus pais,
mais do que uma forma ou aparência, tinha uma identidade social já construída desde a
gestação. Nesse sentido, o significado atribuído por esses profissionais ao corpo com
microcefalia era de um corpo feio, portanto, desqualificado, desviante, conferido pelo
estigma e com capacidade de afetar imediatamente as interações sociais (GOFFMAN,
2004).
Mostrou-se na conduta desses profissionais, de modo claro, o desacolhimento,
desrespeito e insensibilidade, considerados como formas de violência obstétrica e
institucional, e que, potencialmente, poderia interferir na capacidade dos pais de
estabelecerem vínculos afetivos e se prepararem de modo mais resiliente para a chegada
de seu(s) filho(s), gerando apreensão e dúvida nesse momento tão significativo para eles.
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[...] porque toda mãe espera ver, conhecer e quando os três pediatras vieram
falar pra mim: “Mãe, não é pra você ficar alterada, porque pelo bem deles
nós não vamos trazer eles aqui pra você ver, eles vão direto pra UTI, você
sabe que eles são muito pequenininhos”, e daí eles [os bebês], choraram eu
ouvi eles chorando [...] Taís, mãe de Guido e Maísa, 3 anos

O poder do saber biomédico nessas relações sempre se vale (ou se pressupõe) de
que são os profissionais que sabem o que é melhor para a vida de seus pacientes, por isso
se consideram capazes de se decidirem por eles, assumindo o protagonismo desse
processo no lugar das próprias pessoas e exercendo domínio sobre seus corpos – o que
revela uma relação assimétrica e hierarquizada.
Foi possível também perceber a tensão dos profissionais de saúde em torno da
reação dos pais ao verem seus filhos logo ao nascimento, e mesmo que tenham
considerado o risco para o(s) recém-nascido(s) ou algum risco para a mãe, não se justifica,
de modo algum, o fato de uma mãe ter sido impedida de ver seu(s) filho(s) (trigêmeos,
no caso) após o parto/nascimento, restando-lhe apenas a experiência sensorial de ouvi-los
chorar. E esse foi um fato que se repetiu em outros casos.
Depois de uns três dias, mais ou menos, que eu fui ver elas [as filhas gêmeas].
[...] Primeiro [porque] que eu tava tomando remédio que fazia dormir e eu
não sabia, eu achava que era antibiótico, porque eu chorava muito; e segundo,
ai, eu queria me preparar pra ver elas, entendeu? Samara, mãe de Camila e
Eloá, 3 anos

Evidentemente, a expectativa de ver os filhos o mais brevemente possível ao
nascer não se mostrou unânime nas mães, de igual modo para os pais. Mas nesse caso,
chama atenção o fato desta mãe ter tomado um medicamento sem ao menos saber para o
que realmente era indicado, de ter sido enganada pelos profissionais de saúde envolvidos.
Questiona-se de quem teria sido a escolha de “se preparar” para o primeiro contato com
os bebês e que poder seria este capaz de exercer dominação sobre esses corpos (da mulher
e das crianças) a ponto de impedir o contato entre eles?
Nota-se que no espaço hospitalar, controlado e legitimado pelo saber biomédico,
sob a égide do poder científico, portanto, superior aos outros saberes, operam elementos
socioculturais (estruturantes) que sustentam as formas sociais vigentes, as instituições e
seus modelos operativos nas práticas de saúde (LANGDON; WIIK, 2010).
A exemplo disso, a hegemonia médica e hospitalocêntrica têm exercido poder de
definir onde, quando e como devem ocorrer os nascimentos, sob o pretexto de controle
de possíveis intercorrências, especialmente nos casos de malformações congênitas, como
a microcefalia por ZIKV. Isso reflete o modo de funcionamento do sistema de atenção à
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saúde, que pode ser concebido, então, como um sistema que é ao mesmo tempo social e
cultural - composto por instituições e regras de interações dos profissionais de
saúde/pacientes, bem como as relações de poder entre eles; e elementos simbólicos que
se tem sobre saúde/doença, normal/anormal, que inclui os conhecimentos, saberes e
percepções, que variam no tempo e espaço (LANGDON; WIIK, 2010).
Após o nascimento, as práticas de saúde hospitalares voltadas ao atendimento
das mães e de crianças nascidas com microcefalia, ainda revelaram outras condutas
(comportamentos) dos profissionais. O aleitamento materno precoce, por exemplo, é uma
das recomendações para o parto/nascimento28 (BRASIL, 2015; 2017), que muitas vezes
precisa ser mediada pelos profissionais envolvidos.
No entanto, para uma mãe que acabou de pegar seu filho no colo, o ato de
amamentar não é tão simples assim (ainda mais para aquela que vivencia o nascimento
de um bebê com malformação congênita visível), há de se elaborar, dar um tempo para a
mulher processar as transformações psíquicas e corporais que ocorrem nesse momento
marcante.
[...]eu coloquei [o bebê no peito], mamou bastante e aí quando ele terminou
de mamar ela [a enfermeira] falou assim: “Eu vou colocar ele pra arrotar”,
aí eu falei: “Tá”, aí ela colocou e falou: “Mãe, coloca um sorriso no rosto”,
aí eu falei pra ela que “Não”, aí ela falou assim: “Por que você tá tão triste?”,
aí eu falei: “Porque eu não queria que fosse assim” [...] Aí ela falou: “Viva o
teu milagre, ele é um milagre, ama, cuida... [...] “se você não quiser ele, eu
levo ele embora pra mim”. Aí eu falei: ‘Não, eu quero ele, ele é meu filho. Só
não queria que ele fosse assim” [...] Vânia, mãe de Daniel Júnior, 2 anos

As condutas profissionais, bem como as próprias políticas normativas de saúde,
exigem das mulheres higidez e aceitação sem muitos questionamentos – obrigações
morais para o cuidado, além de manter a naturalização do saber biomédico como verdade
universal, absoluta e inquestionável. Tais condutas exacerbam as desigualdades de gênero
e afastam outras formas de conhecimento e saberes culturais (LANGDON; WIIK, 2010).
Quando se dá nas relações sociais que envolvem a saúde o que se espera,
geralmente, é uma outra conduta profissional, humanizada e ética, por exemplo. Nesse
sentido, as mães estão sujeitas às frustações quando buscam ajuda e cuidado profissional
para seus filhos, mesmo em serviços ambulatoriais de saúde para os primeiros
prosseguimentos:

28

Os cuidados ao recém-nascido devem seguir as recomendações do Ministério da Saúde de garantir o contato pele a
pele com a mãe, o clampeamento oportuno do cordão umbilical e a amamentação na primeira hora de vida. (BRASIL,
2017).
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[...] eu fui no doutor e o doutor falou pra mim: “Mãe, esse filho seu não presta
pra nada.”[...] ele falou assim: “Olha, o seu filho não tem cérebro, o seu
filho... ele vai vegetar, ele vai ficar vegetando e você vai vegetar junto com ele,
porque acabou sua vida social, acabou a sua vida em todas as áreas” [...] eu
falei “Mas doutor, ele não foi pra UTI, ele mamou, ele segura em mim...”, aí
ele falou: “É tudo mentira, um reflexo. Com 04 meses essa criança para de
fazer tudo isso e não vai fazer mais nada.” [...] eu falei assim “Vamos fazer
uma ressonância da cabeça dele? Pra gente saber como que tá”, aí ele falou:
“Pra quê? Pra terminar de matar o pouquinho que tem aí? Queimar o
restante? Porque não tem mais nada” [...] Vânia, mãe de Daniel Júnior, 2
anos

Situações tão explícitas de violência, como essa, podem até ser consideradas, em
certo ponto, isoladas e pontuais, mas, certamente, não é o que se espera de uma conduta
médica que se baseie em princípios ético morais. Primeiro, a cena em si, já revela um
posicionamento entre as pessoas (médico-paciente) já assimétrico na lógica biomédica,
nessa relação, o paciente já se coloca em posição de mais vulnerável.
Depois, uma argumentação profissional sobre os sintomas do bebê construída nos
parâmetros rígidos e objetivos do modelo biométrico, explicados (ou entendidos) de
modo fatalístico, determinista e reducionista, ao mesmo tempo, desrespeitoso e de
desprezo “não presta pra nada” – impõe um prognóstico (sentença) que se refere não
apenas ao corpo do bebê, mas, à mãe e à sua família, por extensão.
[...] a gente procura ser feliz, a gente ouve: “Ah, coitadinho, tem filho especial,
acabou a vida”... Não. Você continua sendo a mesma pessoa, você continua
tendo sonho, tendo vida e isso que as pessoas não veem. Taís, mãe de Guido
e Maísa, 3 anos

Nota-se que o estigma tem alcance sobre aqueles intimamente ligados à criança –
mães/família, tornando-se igualmente alvo da estigmatização (LEE et al., 2005), como
sentenciados à uma vida infeliz e incapaz de prosseguir em seus projetos, sem qualquer
outra opção, atrelando a ideia de deficiência/dependência à incapacidade (KITTAY,
2011) e uma tragédia pessoal (familiar) a ser resolvida (CONRAD; BARKER, 2011).
Em outro aspecto, também se percebe a desqualificação do corpo (não-valor) que
pode estar ancorada na relação do modelo médico com as deficiências físicas (que evoca
a deficiência como consequência natural da lesão em um corpo), mas também nas
explicações dadas pela abordagem do modelo social da deficiência, que aponta a exclusão
social como forma particular de opressão sobre corpo (DINIZ, 2003).
Diante deste cenário, marcado por vários casos aqui apontados relacionados à
conduta dos profissionais de saúde, é igualmente importante apontar que o estigma
conferido ao corpo deficiente, quer seja de crianças ou adultos, não se restringe a um
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determinado espaço, grupo, ou às pessoas consideradas ‘de fora’ (mercados, igreja,
serviços e profissionais de saúde), pois pode se propagar em amplas direções e sentidos,
até mesmo na própria família (os mais próximos) – sendo influenciado pela norma
internalizada que opera nas interações sociais (GOFFMAN, 2004); ou seja, o significado
social de incapacidade não emana de si mesmo, mas sim da própria tessitura da vida
cotidiana – uma experiência social (CONRAD; BARKER, 2011).
Outros exemplos relatados poderiam também ilustrar e elucidar essas
associações com o intuito de apreender outros comportamentos diante do corpo de bebês
com malformação/deficiência. A experiência é compreendida como singular, portanto,
não generalizável, contudo, permite apontar a existência de certas forças determinantes
(elementos estruturantes) que atuam nos contextos que marcam o parto/nascimento dessas
crianças, todavia, não se exclui a capacidade humana de poder (re)agir de forma mais
ativa (questionar, denunciar, etc.) a fim de provocar certas mudanças (GIDDENS, 2003)
que gradativamente possam ocorrer.
Admite-se que existem modelos de produção do cuidado – um conceito que
amplia as práticas de saúde – que têm avançado na capacidade de valorar a dimensão
humana (incluindo as diversidades corporais) e que exploram outras visões do mundo,
isto é, fornecem outras explicações e outros sentidos; trata-se de um movimento que traz
o cuidado como um valor ético, de proteção e de justiça social, o que implica em assumir
uma atitude responsável (KITTAY, 2011; ZOBOLI, 2009).
Sob tais preceitos, os profissionais de saúde passariam a desempenhar um papel
importante de mediação para o cuidado das famílias de crianças com microcefalia/SCZV,
em qualquer momento da vida, por meio de posturas e condutas éticas e solidárias,
considerando as capacidades e potencialidades do outro na plenitude de sua dignidade,
sobretudo, de sua diferença (ZOBOLI, 2009).

3 A experiência dos pais no conviver: os espaços públicos e privados

Do parto ao nascimento dos bebês com microcefalia, observou-se a presença de
elementos regidos e mediados por práticas institucionalizadas do ambiente hospitalar,
com forte domínio dos profissionais de saúde e que corresponde a um contexto onde
circula a lógica e os saberes biomédicos. Com a alta hospitalar, surge a necessidade
imediata dos pais em prover e lidar com os cuidados diários e contínuos das crianças em
casa, percebendo-se, então, um arco de transição de um espaço mais controlado (em que
109

se tem uma ideia do que pode acontecer/fazer) para um espaço de convivência da família
(em que não se sabe, ao certo, o que fazer, ou o que prever, de tão inesperado, impreciso
que é).
Saímos de lá [do hospital] sem saber de nada, a gente não sabia de nada, de
como lidar com o Matheus, porque todo mundo fala: “é uma criança normal
com algumas restrições”, mas você não sabe o que é isso, porque a gente vai
descobrindo [...] Flávia, mãe de Matheus, 2 anos

Os pais, mesmo recebendo antecipadamente o diagnóstico de microcefalia por
ZIKV no período gestacional ou parto, no nascimento e no convívio com seu(s) filho(s)
percebem o desenrolar de uma situação-problema que põe em xeque a sua atitude natural,
exigindo deles a busca/adoção de (novas) medidas normalizadoras (RABELO; ALVES;
SOUZA, 1999). Todo esse processo reflete a experiência, que traz no seu bojo as
repercussões na vida cotidiana, como as interrupções da rotina diária, as explicações e as
contradições sobre os fatos.
Assim, provoca nos pais/familiares uma ruptura do fluxo contínuo das coisas que
se esperavam, que se pode denominar de ruptura biográfica (HERZLICH, 2004). Nesse
caso, há um diferencial de que o sentido de interrupção (ruptura) ocorre naqueles em
quem não existem as alterações (morfológicas e funcionais) do corpo – os pais.
O corpo é um elemento capaz de delinear a experiência do adoecimento. Vários
estudos trazem a importância do corpo como lócus em que se inscrevem e se mostram as
dimensões da vida (RABELO; ALVES; SOUSA, 1999) e para a percepção da identidade
(HERZLICH, 2004) na experiência de ser/estar doente. Mas no caso em questão, os vários
aspectos da vida cotidiana com ou apesar da microcefalia mostram como são afetados os
pais dessas crianças (as que possuem a(s) marca(s) em seus corpos).
Nessa lógica, os sentidos do corpo que carrega consigo os sinais inscritos da
microcefalia podem ultrapassar os limites físicos para alcançar e delinear a experiência
do Outro mais próximo (pai, mãe, irmão, avó, etc.). Isto é, mostra quão frágil é a ordem
social do cotidiano, não só em relação aos fatores biológicos inerentes àqueles que a
vivem de modo encarnado, mas, também para aqueles que convivem e incorporam suas
repercussões.
A ruptura provoca uma atitude reflexiva, que possui um fundamento já dado pela
experiência pré-reflexiva – na qual o mundo é dado como esfera da ação prática, antes
mesmo de se apresentar como um objeto a ser explorado e conhecido (BERGER;
LUCKMANN, 2014; LIRA; NATIONS; CATRIB, 2004). De modo geral, no fluxo da
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experiência, se o problema não puder ser resolvido pelo conhecimento da vida cotidiana,
sua validade passa a ser questionada e, consequentemente, mobiliza as pessoas a
buscarem novas receitas práticas para que possam explicar e manejar a situaçãoproblema com que se deparam (LIRA; NATIONS; CATRIB, 2004; RABELO; ALVES;
SOUZA, 1999).
Logo, ao despencar na vida real – que envolve o quadro crônico e a deficiência
(longe de serem ideais), os pais dessas crianças passam a conviver num contexto que
demanda aprendizagens e cuidados diários, no qual, através das interações sociais, as
emoções, projetos e identidades são simultaneamente e continuamente constituídos e
reconstituídos em seu transcurso (RABELO; ALVES; SOUZA, 1999).
O levar o bebê para casa implicou em diversas expectativas em torno do corpo e
da deficiência, para os pais, familiares, amigos e, até, para a vizinhança:
[...] a cidade desse tamanho, tinha 5 mil habitantes, todo mundo querendo
saber quem era a mãe que a criança ia nascer com microcefalia, porque não
tinha... nós fomos, o Matheus foi o primeiro bebê a nascer assim lá, e aí era
aquela, todo mundo perguntando [...] Flávia, mãe de Matheus, 2 anos

Sobre o corpo deficiente, de modo geral, existe a compreensão de que a sociedade
faz da deficiência física um estigma, transfigurando-a em um atributo que chama a
atenção e atrai os olhares para a deformidade do corpo – uma ação inevitável
(GOFFMAN, 2004; LE BRETON, 2007). Essa atenção voltada ao corpo do Outro pode
ser produzida por situações concretas ou imaginárias e desperta certos sentimentos diante
das diferenças, sobretudo, as que são mais visíveis (BARSAGLINI; BIATO, 2015; LE
BRETON, 2007).
Para Le Breton (2007), o deficiente em contato com os outros lembra, tão somente
pelo poder da presença, o imaginário do corpo desmantelado, deformado, que assombra
muitos pesadelos – no caso em investigação: os receios de uma malformação congênita e
o nascimento de um bebê com microcefalia. Segundo o autor, a deficiência quando é
visível é um poderoso atrativo de olhares e de comentários, gerando discursos e emoções.
[...] não é fácil, muito difícil... tem muitas vezes que você chega nos lugares e
já perguntam de cara: “a sua bebê, o que ela tem?” Curiosos, gente maldosa,
que existe muito preconceito, que não aceita ainda. Tem pessoas que olham
pro bebê como se fosse um bicho que tem essa doença, sabe? Você vê. Só que
tem muita gente boa, mas tem muita gente ruim, só pra te fazer saber... quer
que a gente expõe o filho da gente.[...] tem muitas pessoas que se aproxima de
você porque quer saber [sobre a microcefalia], quer que você expõem seu
bebê, quer saber o porquê. Ah! Quer fazer pergunta como se fosse médico,
quer buscar o porquê...até uns porquê[s] que nem eu sei, que sou a mãe, né?
Laura, mãe de Clara, 3 meses
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As alterações corporais (desvios) podem gerar nas pessoas diversos sentimentos e
comportamentos, como a curiosidade, estes decorrem de processos de internalização de
normas e valores sociais, sendo manifestados/expressos porque estão permeados e
difundidos amplamente na sociedade (BARSAGLINI; BIATO, 2015; MARTINS;
CARDOSO; LLERENA JR, 2004) em forma de saber fluido e circulante – o que revela
sua dimensão estruturante.
A localização da malformação na cabeça (visibilidade) torna o fenômeno muito
sensível aos olhares e à exposição pública, com características de apelo ao que é aparente
(LE BRETON, 2007) – ao que é checado imediatamente, mas, em alguns casos
observados aqui, quando a alteração da cabeça era mais discreta, tornava esse fato mais
brando. Assim, quanto mais perceptível, mais atrativo é.
No caso da microcefalia, e de outras malformações que envolvem alterações no
tamanho da cabeça (hidrocefalia, holoprosencefalia, etc.), há uma lógica para o
importante valor atribuído a esse segmento do corpo (MARTINS; CARDOSO;
LLERENA JR, 2004). Existem representações e valores distintos dados para as funções,
os órgãos e partes do corpo humano que variam culturalmente (LE BRETON, 2007). Em
nossa sociedade, por exemplo, a cabeça é reconhecida como um local que abriga o cérebro
e os comandos vitais, representando uma parte do corpo humano com considerável valor
simbólico. É também na cabeça que se apresenta o rosto, responsável pelas expressões
faciais, comunicação verbal e não-verbal, identidade, personificação e aparência (LE
BRETON, 2007).
A aparência revela o corpo, pois remete à sua forma e ao modo de como se
apresenta aos outros, não se delimita a um plano físico e material, sobretudo ao plano
simbólico e intersubjetivo (BARSAGLINI; SOARES, 2018). E, assim como em outras
condições que afetam o corpo e trazem implicações à aparência, partes ou segmentos do
corpo podem ser encobertos (mãos, pés, pescoço, entre outros) com artefatos (lenço,
chapéu) ou com próteses, na tentativa de mascarar e desviar dos olhares – estratégias de
ocultamento (BARSAGLINI; SOARES, 2018; GOFFMAN, 2004).
No caso dos bebês com microcefalia, os artefatos que podem ser utilizados, como
mantas e toucas, são, geralmente, corriqueiros socialmente, fazendo com que passem
despercebidos aos olhares. Mas quando essas crianças crescem e tornam-se conhecidas
pelos espaços sociais da vida cotidiana, a visibilidade e a dificuldade de encobrir a cabeça
podem ter repercussões nas interações sociais, sendo marcantes na experiência das mães
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com filho(s) nesta condição, e gerando apreensão pelas diversas situações que despertam
nas pessoas (curiosidade, piedade, dó, discriminação, preconceito, etc.).
Tem muitas coisas que incomodam, né? Que nem as pessoas falam assim: “Ai,
olha o probleminha dela.”. A gente não gosta do ‘probleminha’, acho que não
é só eu, acho que todas as mães não gostam. Se falar assim: “Ela tem
microcefalia?”, isso não ofende, mas o: “Olha o probleminha” ou “Ô,
coitadinha”, isso você tem vontade de catar a pessoa e jogar. Isso incomoda,
né? Por que coitadinha? Ela não é coitadinha. Daí isso incomoda, a
comparação "Olha, ele já anda, ela não.” [se referindo ao irmão gêmeo]. Eles
não são um só. [...] Taís, mãe de Guido e Maísa, 3 anos

Assim, a visibilidade não é um problema em si, acima de tudo, é o que se revela
nas interações sociais (o estigma) – um poder que não só atrai os olhares, mas comentários
(perguntas, interpelações, etc.) e emoções (LE BRETON, 2007). Nessas ocasiões, se as
famílias conseguem fazer seus deslocamentos e passeios de forma tranquila, sem
despertar muito interesse – passar por normal (GOFFMAN, 2004), se torna um alívio; do
contrário, pode se tornar um obstáculo, trazendo um peso muito maior para quem vive
essa realidade.
Nas interações sociais, os sentimentos podem ser apreendidos e percebidos no
fluxo de gestos e de reações repletas de significados que fundamentam as emoções. Estas,
podem ser compreendidas como produtos sociais originados das normas coletivas
implícitas, todavia, que cada indivíduo exprime consoante sua cultura e os valores
circundantes (LE BRETON, 2009).
Entre os sentimentos controversos que podem surgir diante da deficiência, a
compaixão e a piedade chamam atenção nos casos relatados. Sobre estes, Barsaglini e
Biato (2015) trouxeram uma reflexão que revelou duas matrizes de sentido que estão
envolvidas no processo interpretativo: uma configurando-se como um princípio moral –
no qual é socialmente esperado que alguém se afete pelo outro em gestos compassivos e
piedosos; outra como um exercício de poder – que diminui o valor de quem sofre e que
eleva a superioridade do benfeitor.
E o que incomoda muito nas pessoas é assim: “Ah, eu vou orar pra cura dela”.
Ela tem microcefalia, ela não é doente. Cura é quem tem câncer, quem tá
gripado, isso sim, isso tem cura, entendeu? Ela tem uma reabilitação [...] Taís,
mãe de Guido e Maísa, 3 anos

Em situações como essas, os olhares e comentários disfarçados de ações
compassivas incomodam as mães. O sentimento de compaixão e piedade pode ser
interpretado como uma atribuição de valor que remete à incapacidade e imperfeição,

113

sobretudo, à desvantagem (BARSAGLINI; BIATO, 2015), tornando, no caso, essas
crianças desvalorizadas e desqualificadas socialmente.
Estes e outros sentimentos que podem ocorrer diante da deficiência inquietam as
pessoas devido às expectativas geradas pelo discurso do normal e da independência,
construídos sócio historicamente e enraizados na cultura (BARSAGLINI; BIATO, 2015;
GUIMARÃES, 2008)

como

tendência

corponormativa;

além

disso, podem,

potencialmente, causar as mais variadas repercussões na vida dessas famílias (isolamento,
tristeza, raiva, dor, etc.).
[...] é doído, porque você vê um filho seu, que ele poderia estar andando, ele
poderia estar brincando junto com você e ele não pode, ele não dá conta de
andar. Você ver um filho seu onde a sociedade discrimina... Vânia, mãe de
Daniel Júnior, 2 anos

Muitos foram os casos relatados que revelaram a tristeza/apreensão das mães pelo
preconceito das pessoas direcionado aos seus filhos (e até mesmo a elas). Muitos estudos
recentes têm apontado isso em situações que não envolvem apenas o caso de crianças
com microcefalia por ZIKV, mas também em casos de malformações congênitas e outras
deficiências que ocorrem na infância (ARAÚJO, 2018; DO VALE, 2018; FERRARI;
ZAHER; GONÇALVES, 2010; PINHEIRO, 2018; PINHEIRO; LONGHI, 2017).
Estudos voltados à experiência das mães de crianças com microcefalia por ZIKV
no Nordeste têm discutido sobre os olhares de estranhamento por parte das pessoas que,
muitas vezes, vêm acompanhados com comentários depreciativos, como: “Coitadinha” e
“Olha o bebê da zika” (ARAÚJO, 2018; DO VALE, 2018); outros trazem a luta e a
militância das mães pela efetivação de direitos sociais e contra a discriminação e o
preconceito dirigido às crianças (PINHEIRO, 2018; PINHEIRO; LONGHI, 2017).
Sobre o preconceito, pesquisadores clássicos consideram que ele não é inato
(ADORNO et al., 1965; ALLPORT, 1946; CROCHÍK, 1996). Entre eles ressalta-se as
reflexões de Crochík (1996) ao compreender que o preconceito se instala no
desenvolvimento individual como um fruto das relações entre os conflitos psíquicos e os
estereótipos do pensamento, neste último aponta a ação de elementos próprios presente
na cultura – dimensão sociocultural.
Os estereótipos (produtos individuais e culturais) se expressam e se propagam no
coletivo, ou seja, se repetem da mesma forma em diversos indivíduos e em determinados
contextos sociais (CROCHÍK, 1996). Quando relacionados ao corpo, se fixam com
predileção sobre as aparências físicas, e logo as configuram em estigma – como marcas
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da imperfeição e da desvantagem (GOFFMAN, 2004; LE BRETON, 2007). Desse modo,
pode-se conceber que os indivíduos ao se apropriarem de elementos culturais
representativos, juntamente com à hostilidade dirigida ao objeto, passam a reproduzir
(manter) o preconceito. Este, por sua vez, se caracteriza por um conteúdo específico que
se dirige ao objeto sobre o qual recai e por um determinado tipo de reação frente a ele,
em geral, de estranhamento ou de hostilidade (CROCHÍK, 1996).
É preciso reconhecer que o preconceito não se restringe a um determinado espaço,
devido sua capacidade de se espraiar nos diferentes contextos e que muitos de seus
elementos foram construídos culturalmente (capacidade de manutenção); ele está diluído
nas relações humanas, nas instituições, nas organizações e, até mesmo, na própria família,
em situações (apreensíveis ou não) em que nem é preciso falar/fazer, mas apenas sentir.
Isso acontece porque existe uma norma internalizada (inclusive nas mães e nos pais) que
opera e se mostra nas interações sociais (GOFFMAN, 2004).
[...] você vê que o preconceito já vem da família, e de todos é o que mais dói,
porque quem era pra te acolher, te apoiar, te olham com outro olhar... tem
muito[s] que querem: “ah, eu quero conhecer sua bebê”, mas é por
curiosidade. Laura, mãe de Clara, 3 meses
[...] cogitaram a ideia de que ele [o pai] tinha vergonha do Guilherme, porque
no meio das pessoas ele não pegava o Guilherme, né, não ficava com ele no
colo [...] Kátia, mãe de Guilherme, 2 anos
[..] algumas pessoas perguntam: “Que ela tem?”, aí eu falo “Microcefalia”,
“Mas a cabeça dela não parece ser”, porque tem criança da idade de Melissa
de cabeça [mais] pequena ainda e de Melissa não, de Melissa é totalmente
diferente. Sônia, mãe de Melissa, 2 anos

Nas interações sociais aqui em questão, nos relatos e nos depoimentos das mães e
dos pais, observa-se uma norma internalizada que remete ao que é aceitável em nossa
sociedade e valorada com relação à harmonia, perfeição e produtividade (MARTINS;
CARDOSO; LLERENA JR, 2004). Canguilhem (2015) reflete que uma norma
desempenha a função de classificar e desvalorizar a existência do corpo desviante (fora
da norma) para permitir sua correção.
Assim, como no caso dos pais que comparam a cabeça de seus filhos com outras
crianças na mesma condição (ambos com microcefalia), pode-se ter um significado que
corresponda à valoração de conceitos estéticos (harmonia, equilíbrio, proporcionalidade,
aparência) que exprimem o que é o normal (dentro da norma ou aproxima-se dela), ao
mesmo tempo que remete à normatividade vital (movimento de enquadrar-se em outras
normas) (SAFATLE, 2011).
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Ademais, em processos crônicos, incluindo os que envolvem deficiência física,
busca-se uma certa normatividade de vida, que é variável de acordo com as biografias e
com os contextos sócio históricos, mas também à capacidade das pessoas em moldar
ativamente os parâmetros juntamente com o significado individual em relação a estes
(CONRAD; BARKER, 2011). Nesse caso, a diferença não seria quantitativa, mas na
qualidade do olhar que busca uma certa normalidade frente ao corpo.
Eu brinco que ela é a bailarina da mamãe. Aí me falam: “E se ela não
andar?”. “[Se] Não andou, anda na cadeira de rodas”. Taís, mãe de Guido
e Maísa, 3 anos

O sentido de normatividade (SAFATLE, 2011) foi percebido a partir de falas
como “minha filha é normal, ela tem uma alteração neurológica somente, de resto é tudo
normal”, “ela não é doente” e “ele vive como outra criança qualquer’”, assim como
encontrado em outros estudos realizados com mães de crianças com microcefalia
(ARAÚJO, 2018; PINHEIRO, 2018).
Observa-se nesses relatos o que Canguilhem (2015) chamou de distinção entre a
anormal/anomalia e o patológico, reconhecendo o processo vital no ciclo saúde-doença,
de modo que, supera a doença, no entanto, não a ignora. Para esse autor, o que aparece
como anormal pode ser, em vários casos, o prenúncio de uma nova potência de
normatividade em relação à vida – uma espécie de recomposição da noção de normal
(SAFATLE, 2011). Nesse sentido, a normatividade vital permitiria considerar na
anomalia um novo valor para a vida (CANGUILHEM, 2015; SAFATLE, 2011), uma
forma de experimentar o corpo a partir de outra norma, como poderia ser o caso da
microcefalia e de outras malformações congênitas, que não são consideradas, até mesmo
pelo saber biomédico, como doença em si.
Contudo, tais reflexões ancoradas em Georges Canguilhem (2015) nada têm a ver
com outro fenômeno que tange as deficiências físicas – a ambivalência. Esta, opera nos
discursos atuais da sociedade que admitem as pessoas com deficiência como normais e
inclusos na coletividade, porém, sua dignidade e seu valor são diminuídos quando esses
discursos não se concretizam na prática (BARSAGLINI; BIATO, 2015; LE BRETON,
2007).
No caso das crianças com microcefalia, a ambivalência poderia ser vivida e
sentida na vida cotidiana em discursos que se traduzem por “a criança é normal, mas...”.
Todavia, esse fenômeno não é facilmente percebido, ainda que se presume ser muito

116

comum, pois possui a capacidade de imiscuir-se na mente das pessoas como “inofensivo”
ou como “boas intenções”, mas quando percebido pelas mães, deixa marcas.
[...] Eu estava muito perturbada de [pessoas] não ter esse amor no Daniel
Júnior, de as pessoas cumprimentarem eu, cumprimentar o meu esposo e não
olhar pra ele. É como se ele não tivesse no nosso colo. Ou [então]
simplesmente passar e falar: “Oi Daniel”, e mais nada [...] E aí, isso me
machucava muito, me machucava demais da conta, entendeu? Me revoltava
contra tudo, até contra a igreja [...] eu fui num jantar e ninguém pegou o
Daniel pra tirar foto, ninguém olhou pro Daniel, você entendeu? Vânia, mãe
de Daniel Júnior, 2 anos

Quando o discurso das pessoas afirma que as crianças com microcefalia são
crianças normais, mas isso não se concretiza na prática (devido atitudes de exclusão e
aversão, por exemplo), talvez seja tão problemático quanto os atos mais explícitos do
preconceito. Principalmente pela falsa aparência de afeto e apreço, que é algo difícil de
ser confrontado, combatido na fala ambivalente. A não-prática, um termo utilizado por
Le Breton (2007) para caracterizar esse fenômeno, é uma ação que “aparece, mas não
aparece”. Em outras palavras, poderia ser traduzido pela seguinte alegoria: é como se
fosse um inimigo que se esconde, para não se deixar capturar. É difícil tirar o véu sobre
ele, devido seu pomposo discurso (LE BRETON, 2007).
Nessas situações, não é só o não-olhar (ignorar) das pessoas que passam por essas
crianças, não obstante, as situações, também sutis, que demandam um pouco mais vigor
por parte delas, como não tocar ou não estar perto (toque e presença); situações e cenas
aparentemente insignificantes e ínfimas, mas que causam sofrimento nas mães.
Trata-se de uma ação que tem em seu cerne o sentido de um olhar não apenas
físico (visão sensorial), sobretudo um olhar que leva em consideração, que considera
importante, que reconhece. E que pode ser aplicado não só às pessoas individualmente,
mas à coletividade, incluindo os programas e as políticas públicas, da forma como são
elaboradas, de como os gestores e as instituições olham (ou não olham) as crianças que
apresentam deficiências, inclusive as que têm microcefalia.
[...] o sistema tá preparado pra só... como eles falam: ‘pra pessoas normais’,
como se a gente não existisse. A população fala: ‘isso não existe’, e a gente
sabe que existe e existe muitas. Cada um com seu tipo de deficiência, mas é
muita gente, e simplesmente ninguém olha. O sistema não tem uma calçada
que você passe com cadeira de rodas, são mínimas coisas [...]Taís, mãe de
Guido e Maísa, 3 anos

Na vida em coletividade, também se mostra a ambivalência em discursos de
inclusão e democratização dos espaços que ainda estão muito longe de serem alcançados
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pelas pessoas com deficiência. Nas situações relatadas, a exclusão também tem alcançado
as mães, que assumem e permanecem com a maior parte do tempo de convivência e de
cuidado dessas crianças.
Nessas formas coletivas, as situações de exclusão são mais evidentes pela falta de
acessibilidade e das barreiras (arquitetônicas, atitudinais, de comunicação, entre outras)
que se impões às pessoas que apresentam deficiência física, especialmente às crianças
com comprometimentos neurológicos (FARIAS, 2019; LANDIM et al., 2018;
PARREIRA et al., 2018).
O estudo de Farias (2019) discutiu como as barreiras sociais e a acessibilidade de
crianças com microcefalia por ZIKV são percebidas pelas mães, apontando também a
ambivalência e a necessidade de melhorias no acesso aos serviços públicos,
principalmente os mais especializados, para uma efetiva inclusão social.
A inclusão, aliás, não é apenas um ideal a ser alcançado nesses espaços, é uma
conquista social (direito) que foi instituída através da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa
com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência – BRASIL, 2015d), que se destina
a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das
liberdades fundamentais das pessoa com deficiência.
Além dessa lei, existem outros dispositivos legais e técnicos, como a Norma
Brasileira Regulamentadora nº 9050 da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), sendo sua última atualização em 2018, que define os aspectos relacionados às
condições de acessibilidade no meio urbano (construção, instalação e adaptação de
mobiliários, espaços e equipamentos urbanos) às condições de inclusão. Mas como pôde
se perceber pelos relatos das mães e pelos estudos, há muito o que avançar para a
efetivação das conquistas e dos direitos.
Mais do que isso, é preciso reconhecer que a ambivalência que pesa sobre as
interações sociais (pessoas, grupos, serviços, políticas, etc.) existe e que, de modo
sofisticado, segundo Le Breton (2007), infere que a pessoa deficiente é uma pessoa com
estatuto intermediário, isto é, uma pessoa do “meio-termo” – em outra referência, não é
uma coisa e nem outra, está no meio. Pode se mostrar, nas interações face-a-face, como
um desconforto gerado à presença de uma pessoa deficiente, a criança com microcefalia,
neste caso, é acompanhada pela imprecisão de sua definição social, do que circula pelos
espaços sociais.
Assim, para as pessoas, em variadas ocasiões, essa criança não é doente e não é
saudável, não está fora da sociedade, mas também não está dentro dela, e assim por diante.
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Contudo, importa reconhecer a ambivalência que a sociedade mantém a seu respeito (e
de outros que apresentam alguma deficiência), é uma espécie de “réplica à ambiguidade
da situação”, cujo caráter é capaz de se manter “durável e intocável” (LE BRETON, 2007,
p. 75). A exemplo das políticas, algumas delas, sob o pretexto de inclusão, acabam por
gerar mais exclusão, por reforçar o estigma, como no caso dos critérios objetivos do
acesso ao BPC pelas famílias de crianças com microcefalia, cujo procedimento é a
comprovação de extrema pobreza – miserabilidade (BRASIL, 2016; PEREIRA et al.,
2017).
Porém, é preciso ter cuidado para que não seja tomado como algo “tão
generalizável” e intransponível assim, pois até mesmo em situações de doenças e
condições crônicas as pessoas não são tão passivas (CONRAD; BARKER, 2011). Há de
se considerar as biografias, as trajetórias e os contextos sócio históricos, que ao serem
combinados podem revelar certas “fugas” das linhas de forças. Talvez, tais situações
citadas só teriam sido percebidas por sua recorrência em contraste, pois existem situações,
por exemplo, de pessoas que reagem de outras formas frente ao corpo/deficiência das
crianças.
[...] quando eu cheguei nessa viagem, que eu vi que todos deram carinho pro
Daniel, todos olharam pro Daniel, não como um coitado, mas como um
presente de Deus pra nossa vida. Olharam pra ele e falaram assim: “Gente,
ele é muito lindo, ele é muito um anjo, ele é uma benção, esse menino não dá
trabalho, que gratificante cuidar dele.” Vânia, mãe de Daniel Júnior, 2 anos

O medo das mães em sofrer preconceito e de não se sentirem aceitos (ela e a
criança) dizem respeito ao que Goffman (2004) trata sobre a depreciação baseada numa
marca que antecipa elementos de uma identidade deteriorada. Assim, a mãe considerando
o que pode enfrentar, ao entrar numa situação social desconhecida, pode responder
antecipadamente através de uma capa defensiva. Porém, o que se percebe é que pessoas
mais próximas, familiares e/ou amigos, conseguem ter acesso a outras características da
pessoa (no caso das mães das crianças, à princípio), que permitem estabelecer os vínculos
de proximidade tornando-a pertencente ao meio.
Para Goffman (2004), na maioria dos casos das pessoas que são estigmatizadas,
como é o caso dessas mães, haverá, de certa forma, pessoas compassivas e dispostas a
compartilhar o sentimento de serem “normais” apesar das dúvidas e das aparências. Nesse
caso, esse mesmo autor considera duas categorias que se destacam a seguir: a primeira,
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dos benfeitores - pessoas benevolentes; e, a segunda, daqueles que compartilham o seu
estigma.
A respeito dessa última categoria, notou-se o envolvimento e engajamento das
mães no grupo de associação. Seus relatos denotam esse sentido de pertencimento ao
identificarem que compartilham o mesmo estigma: o de ser mãe de uma criança com
deficiência, nesse sentido, se percebe que as diferenças se igualam, tornando-as normais
naquele grupo.
E quando tá só nós [da associação], a gente não tem isso, nenhuma tem nojo
da baba do [filho] outro. Se eu vou no banheiro e a Maísa vai cair, a outra
segura. A gente sente isso, entendeu? Taís, mãe de Guido e Maísa, 3 anos

Nesses encontros, as situações que corriqueiramente gerariam aversão e repulsa
nas outras pessoas que não compartilham essas marcas, por serem normatizadas dentro
do grupo, tornam-se abrandadas e encontram apoio na coletividade (entreajuda). O
compartilhar a experiência com um semelhante faz com que as pessoas se percebam e
sintam a necessidade de instruir uns aos outros, além de proporcionar um espaço para que
possam refugiar-se em busca de apoio e conforto; é como sentir-se em casa, em seu
ambiente, aceito como “uma criatura que realmente é igual a qualquer outra normal”
(GOFFMAN, 2004, p. 20).
[...] no nosso grupo de mães a gente se ajuda muito, entendeu? Porque só de
você ter outras pessoas pra te ouvir, você falar, é bom, né? Outras pessoas,
que passam algo semelhante a você é bom, então, isso ajuda muito [...] Taís,
mãe de Guido e Maísa, 3 anos
[...] quando a minha filha teve a convulsão fiquei desesperada, achei que ia
perder ela, mas com as experiências das outras mães do grupo eu já fiquei
calma [...] Roberta, mãe de Amanda, 2 anos

Enfim, de modo geral, até aqui, os relatos dos pais mostraram algo comum na
experiência: um movimento dinâmico que mobilizou saberes e significados que
imprimiram aos poucos novos elementos ao estoque de conhecimento, e que em longo
prazo, influenciaram e reelaboraram as expectativas e os projetos de vida das famílias
estudadas. Estes, por sua vez, com o surgimento da novas demandas e necessidades
podem se reconfigurar através de renegociações, decisões e iniciativas que abranjam as
diferentes dimensões da vida (ADAM; HERZLICH, 2001).
[...] acho que eu sou bem realista em relação a tudo. A minha filha é
deficiente? É! O que eu vou fazer? Vou procurar tratamento, não importa
preconceito, não importa a dificuldade, então é cabeça erguida e bola pra
frente [...] Roberta, mãe de Amanda, 2 anos
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[...] eu quero garantir uma qualidade de vida pra ela, quero garantir o
tratamento delas, que é o principal. Então, eu vou correr atrás, eu que vou
lutar [...] Valéria, mãe de Marina e Vitória, 3 e 2 anos

De modo que, o estigma pode ser menos generalizável do que o modelo proposto
por Goffman (2004), pelo fato de que as pessoas podem estar mais preocupadas com a
recuperação e o desenvolvimento das funcionalidades das atividades da vida diária, do
que com as deficiências físicas e seus atributos depreciativos (ADAM; HERZLICH,
2001), e não se dobrar à estigmatização, possuindo consciência crítica, engajando-se em
grupos de apoio entre seus pares e na militância pela causa em que está inscrita.
Portanto, acredita-se que nas situações que envolvem a deficiência na SCZV há a
possibilidade das pessoas agirem de forma ativa e criativa; porém, a ação não é pontual,
ela estará sempre num fluxo contínuo (GALINDO, 2015; GIDDENS, 2003), visto que as
condições crônicas, de modo geral, não se estabilizam de uma vez por todas, mas podem
avançar, progredir e regredir, na mesma dinâmica em que também o corpo da criança está
em constante variação.
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CAPÍTULO 6 – Cotidiano, cuidado e moralidades no contexto familiar

No presente capítulo, são abordados conceitos e noções que emergem e se
entrelaçam no contexto pós-nascimento e do conviver das famílias de crianças com
microcefalia/SCZV, questões centrais e interdependentes que compõem a experiência na
vida cotidiana dessas famílias: a dependência, a deficiência e o cuidado.
Almejou-se compreender a relação do cuidado no contexto das diversas
deficiências que existem e que repercutem sobre a vida das famílias aqui estudadas. A
começar pela premissa de que o cuidado é universal. Isto é, faz parte da existência e da
experiência humana (FIETZ; MELLO, 2018; GUIMARÃES, 2008; KITTAY;
JENNINGS; WASSUNA, 2005; TRONTO, 2007; ZIRBEL, 2017). Afinal, todos
precisam de cuidado, uns mais, outros menos, para se viver da melhor maneira possível
(incluindo o autocuidado). Portanto, é uma atividade considerada constante e que não se
restringe à pessoa/grupos (TRONTO, 2007), pois está presente na vida cotidiana.
O cuidado cotidiano, na concepção de Teixeira (2003), por ser de grande escala,
se mostra através da riqueza de detalhes que se estabelecem nas relações de/para o cuidar
no mundo da vida (entre os agentes, entre os modos e as práticas do cuidado). De modo
prático, a autora estabelece os espaços cuidativos do cotidiano: o cuidar do eu, o cuidar
do outro (família e comunidade), o cuidar da casa e o cuidar do lugar.
Com isso, não se pretende atrelar linearmente o cuidado à condição da deficiência,
pelo contrário, acredita-se que ele é imanente à própria condição humana de dependência
e interdependência. Nessa lógica, a independência humana (não depender de cuidados
continuamente) é um ideal normativo que precisa ser questionado para que possa assumir
a noção da interdependência nas relações de cuidado, cuja condição é indispensável na
vida social de todos (deficientes ou não) (DINIZ, 2003; FIETZ; MELLO, 2018;
GUIMARÃES, 2008). Isso também significa que não somente as crianças acometidas
demandam cuidados, mas também aqueles que assumem os cuidados – seus cuidadores
(mães, na maioria das vezes).
A partir dessa reflexão, considera-se o cuidado mais do que uma disposição e uma
ação voltada para os outros e para si, sendo também, nos termos de Tronto (2007, p. 289),
“ter responsabilidade, fazer bem seu trabalho e suprir as necessidades”. Ou seja, o cuidado
é compreendido não só enquanto práticas, mas também enquanto virtudes – permeada
por moralidades. Nesse sentido, o cuidar assume um caráter de compromisso contínuo,
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que pode exibir uma multiplicidade de configurações (FIETZ; MELLO, 2018;
GUIMARÃES, 2008).
Sob o entendimento de que o cuidado em questão não se relaciona apenas às
generalidades do espaço doméstico cotidiano, mas também, ao cuidado evocado pela
dependência relacionada à deficiência dessas crianças, será utilizado o termo, cunhado
por Eva Kittay (2011), cuidado-dependência, compreendendo-o, ao parafrasear a autora,
como um apoio que uma criança exige de Outro (assumido na figura da mãe) tornandose inevitavelmente dependente, porque, além de estar na fase da infância, por sua condição
crônica, é mais frágil e vulnerabilizada, requer cuidados para sua manutenção diária
(alimentação, higiene, locomoção, etc.) por um período de tempo muito maior ou por toda
a sua vida.
Diante do exposto, se faz uma discussão sobre o cotidiano da família em torno do
cuidado das crianças com microcefalia por ZIKV para, posteriormente, compreender seus
desdobramentos, enquanto arranjos e elementos que compõem a experiência.

1 O papel dos pais e as rotinas do cuidado

É comum que nas condições crônicas, inclusive as infantis, diferentes pessoas
(pai, mãe, avó, etc.) compartilhem o cuidado familiar (quando um ente familiar cuida de
outro ente da família) (BELLATO et al., 2016). No entanto, observa-se na maioria das
famílias a participação dos pais como principais cuidadores, sendo a mãe a que se ocupa
a maior parte do tempo no cuidado (PINTO et al., 2019).
Apesar das recentes transformações e conquistas sociais, ao considerar as
características da cultura contemporânea quanto à representação de homem e mulher na
família, ainda é bastante prevalente a manutenção social dos estereótipos de gênero que
reforçam a dicotomia entre os papéis (homem – provisão financeira; mulher – cuida da
casa e dos filhos).
Nesta pesquisa, foram encontrados diversos arranjos familiares, nos quais homens
e mulheres apresentaram distintas formas de participar do cuidado, com maior
predominância o arranjo nuclear tradicional (onde a mulher se ocupa das atividades
domésticas e do cuidado dos filhos; o homem como único provedor financeiro da família),
mas também houve o arranjo monoparental com referência feminina e o arranjo
homoafetivo entre mulheres.
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A família de que se trata aqui, sob a acepção de Szymanski (2002), é a família
vivida, aquela que convive numa ligação afetiva duradoura (independente de fatores
biológicos ou geracionais) em qualquer arranjo possível, na qual se inclui as relações de
cuidado. Nela (e a partir dela) são aproveitados os potenciais para o cuidado, acionados
conforme surgem as suas próprias necessidades (BELLATO et al., 2016). No caso das
crianças com microcefalia, ressalta-se cada vez mais, com o passar dos anos, a
dependência gerada pelas alterações físicas e neuromotoras (deficiência), exigindo dos
pais disponibilidade e habilidade para lidar com tais situações.
Estudos que têm se dedicado ao cuidado familiar corroboram com a importância
de se tomar a família por inteiro (seus arranjos, suas redes de relações) para compreensão
de sua (re)organização, a qual engendra novas rotinas e respostas diante da condição
crônica. Deve-se enfatizar que suas consequências recaem sobre todos os membros da
família (homens, mulheres, adultos, crianças, etc.) (ALMEIDA; ARAÚJO; BELLATO,
2014; BELLATO et al., 2016; SANTOS et al., 2018) e é importante situá-los nesses
contextos.
Entende-se o cuidado de modo ampliado, que abarca não somente as práticas de
saúde necessárias para a manutenção da vida, mas que, inclui atitudes que conferem ao
ato de cuidar uma dimensão ética e responsável, como o apoio, o importar-se, as
sociabilidades, o bem-estar, entre tantas outras condutas que, de acordo com Kittay,
Jennings e Wassuna (2005), dignificam tanto o cuidador como aquele que é cuidado.
Ainda que reconhecendo a responsabilização dos cuidados, até os mais amplos,
dirigido às mulheres, na figura da mãe, é possível encontrar na própria família o suporte
para suprir as suas demandas. É plausível que os homens assumam um lugar dentro do
cuidado familiar mais disponível e proativo em relação aos filhos (FELIX; FARIAS,
2018; SANTOS et al., 2018), além de fornecer um importante apoio às mães diante dos
conflitos emocionais.
[...] o meu marido falava: “Não, nós vamos cuidar dela, e se nós cuida[mos]
de uma, pode[mos] cuidar dela... nós trabalha[mos], nós faz[emos] o que
puder, mas vamos ajudar.” Sônia, mãe de Melissa, 2 anos
[...] eu não aguentava ver o Matheus na UTI, mas o meu marido se posicionou:
ele ia pra UTI, ele trocava o Matheus [...] cuidava dele, cantava com o
Matheus na UTI, ficava com ele o dia inteiro na UTI, eu não. [...] Então assim,
a maior parte era o meu marido, tudo ele trocava, ficava com ele, porque eu
chorava muito, eu não conseguia [...] Flávia, mãe de Matheus, 2 anos
[...] eu falo que ele [marido] foi quem me sustentou até aqui, porque cada vez
que eu chorava ele falava pra mim assim: “Faz assim não, amor. Amor, Daniel
Junior é benção.” [...] ele chegava do serviço e o Daniel Júnior dormindo. Ele
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ia lá no berço e cantava pro Daniel Júnior e beijava [...] Vânia, mãe de Daniel
Júnior, 2 anos

Existem estudos que têm valorizado a figura do pai no cuidado familiar em
situações de condições crônicas infantis, incluindo na microcefalia por ZIKV e outras
malformações congênitas, corroborando com a ideia de que existe um lugar afetivo e
relacional no cuidado ocupado pelos homens, por meio de atitudes que envolvem
preocupações, participações mais ativas, entre outras, decorrentes das questões de saúde
que se desenvolvem nesses contextos (ARRUDA et al., 2019; FELIX; FARIAS, 2018;
SANTOS et al., 2011; SANTOS et al., 2018).
Para Santos e colaboradores (2018, p. 06), existe uma “enormidade de pequenos
cuidados que se mostram bastante efetivos” com relação à participação dos homens (pais)
em situações que marcam a experiência familiar nas condições crônicas infantis. De
acordo com esses autores, os cuidados realizados pelo homem não se circunscrevem ao
espaço físico e geográfico, pois se relacionam à (re)organização do cotidiano familiar e
aos rearranjos necessários para o gerenciamento de todas as demandas. Nesse sentido,
demonstra-se seu potencial não somente para provisão financeira (culturalmente
requerida),

sobretudo,

para

uma

participação

mais

ativa

nos

acompanhamentos/tratamento de saúde e nos cuidados mais diretos (domésticos) em
relação aos filhos (ARRUDA et al., 2019; SANTOS et al., 2018).
A participação dos homens, geralmente, está mais presente na provisão financeira
da família, que emerge como uma demanda na experiência da condição crônica devido
aos custos elevados para a manutenção da saúde e acesso a bens e serviços (FÉLIX;
FARIAS, 2019). No entanto, para além da provisão financeira, a importância fundamental
da família está na provisão do suporte afetivo, que envolve a solidariedade e a
sociabilidade familiar. Na presente pesquisa, existiram relatos da contribuição dos pais
no cuidado direto aos filhos, executando algumas tarefas domésticas compartilhadas,
sendo, assim, reconhecidos pelas mulheres:
[...] você precisa ver como essas meninas são, são uma maravilha, a Vitória
ontem mesmo dormiu no meu colo, a Valéria saiu pra fazer caminhada e eu
fico com as duas, aí pra brincar. Rogério, pai de Marina e Vitória, 3 e 2 anos
[...] [o esposo ajuda] fazendo mamadeira pra Melissa, fazendo ela se acalmar,
fazendo a Melissa dormir, quando precisa ir no médico, quando eu preciso de
alguma ajuda dele [...] Ele é um bom pai, eu não tenho o que reclamar dele,
graças à Deus ele tá sempre comigo. [...] Conversa, canta com a Melissa,
brinca com a Melissa, ele assim, estimula também Melissa [...] Sônia, mãe de
Melissa, 2 anos
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Ela não mama de qualquer jeito, é difícil pra comer [...] Então, é assim: o
papai dá [comida] também. Taís, mãe de Guido e Maísa, 3 anos
[...] a gente revezava, quando o Guilherme ficava com ele [ex-marido] eu
conseguia fazer as coisas, o serviço de casa ou quando o Guilherme não
queria ficar com ele, ele fazia e eu ficava com o Guilherme... Kátia, mãe de
Guilherme, 2 anos

Tais exemplos demonstram a importância da participação dos homens no cuidado
familiar imbricado nesses contextos, que evidencia o fortalecimento do vínculo e da
proximidade entre pai-filho(s) através da afetividade e da solidariedade, e que também se
estende aos demais membros da família (esposa, outros filhos), favorecendo o apoio, a
entreajuda e a produção do bem-estar (PORTUGAL, 2014).
Todavia, alerta-se que é preciso considerar que tanto homens quanto mulheres
subvalorizam o trabalho feminino e sobrevalorizam o trabalho masculino, calibrando
nesse processo os aspectos socioculturais. De acordo com Portugal (2014), a sobrecarga
de trabalho da mulher nesses contextos tende a ser naturalizada, enquanto a participação
do homem elogiada por mínima que fosse.
Para o alcance de uma maior criticidade, portanto, entende-se que todo o cuidado,
sob a ótica de Kittay, Jennings e Wassuna (2005), é ao mesmo tempo intensamente
pessoal e inextricavelmente social, simbólico e significativo. Acima de tudo, é preciso
discernir que o cuidar é uma prática complexa e múltipla que afeta tanto a pessoa que
recebe cuidado (no caso, as crianças) como aqueles que o fornecem (pai, mãe, avó,
irmãos, etc.); que a ética do cuidado pertence tanto ao cuidador e quanto ao destinatário
do cuidado; e que o cuidar faz existir (ou repousa sobre si) uma relação que possui
significados culturais e éticos cruciais que o conforma (KITTAY, 2011; KITTAY;
JENNINGS; WASSUNA, 2005).
No que se refere às situações práticas do cotidiano no cuidado familiar, também
há de se considerar os potencias e as capacidades/habilidades dos pais que são
desenvolvidas para corresponder às demandas impostas por tal condição, as quais são
geradas desde o nascimento e que se mostram significativas ao longo do crescimento e
do convívio com a criança.
[...] porque assim, é uma coisa que pega a gente de surpresa, parece que você
ganha um balde de água, água fria, pra falar bem a verdade, e eu sempre
questionava: “Mas por que eu? Por que não outra pessoa? Eu não vou
conseguir cuidar” Sônia, mãe de Melissa, 2 anos

No convívio diário e no espaço doméstico, onde ocorrem as principais
descobertas, desafios e exigências impostas pela condição crônica já instalada, a
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experiência das famílias, incluindo as de crianças com microcefalia por ZIKV, é marcada,
em princípio, por um horizonte indeterminado de ações práticas e interpretativas para o
cuidado (CRUZ et al., 2019), que precisam ser constantemente revistas, reinventadas e
reelaboradas. Nesse processo, também ocorre a escassez de saberes mais específicos para
manejar essa nova realidade, ao mesmo tempo em que se buscam referências para lidar
com as incertezas decorrentes das rupturas das rotinas antes estabelecidas e que se
renovam com o desenvolvimento imprevisível da criança.
No entanto, a experiência das famílias pode ser marcada pelas condutas
profissionais que, ao invés de fornecer apoio e promover a inclusão social, reforçam
estereótipos relacionados à deficiência (incapacidade, dependência) com consequências
antecipadas e desfechos taxativos:
[...] eles [os médicos] falaram escancarado: “Sua filha possui microcefalia e
microcefalia não tem cura.” Quando você recebe uma informação dessa, você
fala: “Pronto, vai morrer.”, porque você pensa que não tem cura, que mata!
Roberta, mãe de Amanda, 2 anos
[...] tinha neuro que falava “Ah, a Melissa não vai falar, a Melissa não vai
andar, a Melissa vai ser vegetativa” [...] Sônia, mãe de Melissa, 2 anos
[...] a neuro falava assim pra mim “Mãe...” – batia na perna do Daniel e eu
ficava olhando pra ela – e falava: “Que isso?”. Aí ela falava: “Nunca vai
falar, nunca vai andar” [...] Vânia, mãe de Daniel Júnior, 2 anos

Nota-se, mais uma vez, o potencial das relações com profissionais de saúde em
interferir na expectativa dos pais. Nesses casos, o saber biomédico com poder preditivo
(modelo médico) enfatiza as modificações corporais (lesões, deformidades) e
incapacidades funcionais, em detrimento dos potenciais para o cuidado e para a vida,
gerando nos pais apreensão pela ideia da dependência contínua e incapacidade.
[...]depois que descobri eu fiquei muito abalada, porque pra quem é mãe sabe
que não é fácil, porque o que nós quer[emos] é que nossos filhos nasçam com
saúde, que seja uma criança independente, que possa fazer tudo sozinho [...]
Sônia, mãe de Melissa, 2 anos
[...] porque ninguém tá preparado pra receber um filho especial necessitando
de tantos cuidados e as crianças com microcefalia elas não são só apenas uma
criança especial, elas têm muitos problemas respiratórios, problemas de
deglutição, além dos problemas físicos... então assim, tem muitos outros
problemas de saúde envolvidos [...] Valéria, mãe de Marina e Vitória, 3 anos
e 2 anos

Assim como as mães, os pais também estão sujeitos aos conflitos emocionais
(FÉLIX; FARIAS, 2019) tais como: o medo, insegurança e incertezas do futuro de seus
filhos; os temores de lidar com a dependência e a incapacidade atreladas à deficiência
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infantil; a dificuldade de manejar a nova rotina de trabalho e cuidado familiar; as crises
familiares e financeiras que surgem, e tantos outros que possam existir, que implicam em
sua autoavaliação sobre a capacidade de cuidar.
[...] eu penso assim: que tem pai, quanto mãe, que quando descobre a primeira
coisa que faz é abandonar seu filho. Então, eu pensava nisso também, de
querer abandonar minha filha, porque eu pensava: “eu não vou conseguir. Eu
não vou ter essa capacidade de cuidar” Sônia, mãe de Melissa, 2 anos
[...] tem vários maridos aí que foi embora, abandonou, foi embora, não quer
saber, eles falam que... pensamento deles é que uma criança doente é doente
pra sempre, não adianta cuidar [...] Rogério, pai de Marina e Vitória, 3 anos
e 2 anos

Tais sentimentos e conflitos surgem diante da complexidade da demanda de
cuidado, associada, por vezes, à renúncia do sentimento de incapacidade em cuidar e pelo
esforço em superar as incertezas relacionadas ao futuro familiar. É justamente por essas
questões, que afetam tanto as famílias, que se torna importante o apoio institucional,
incluindo também o apoio e o acolhimento dos profissionais de saúde (BASÍLIO, 2018;
CRUZ; CHICATI; BARSAGLINI, 2018).
Estudos realizados em contextos que envolvem malformações e condições
crônicas infantis, como o de Félix e Farias (2019), têm discutido que quanto menos os
profissionais de saúde enfocarem as dificuldades da criança e quanto mais valorizarem
suas potencialidades e qualidades, melhor será a maneira como esses pais perceberão e
aceitarão esse novo filho fortalecendo-os para os enfrentamentos cotidianos.
A dependência contínua (que se mantém por todos os momentos da vida), assim
como a deficiência, é indesejável e, por não corresponder à norma social (estar fora do
padrão), estigmatizada (DINIZ, 2003; GOFFMAN, 2004; GUIMARÃES, 2008). Existem
crianças com deficiência causada por ZIKV com diferentes graus de dependência,
algumas delas, inclusive, andam e falam, porém, a maioria exibe uma variedade de
necessidades que precisam ser supridas pelo cuidado direto dos cuidadores, em diferentes
graus.
É importante reconhecer a pluralidade das formas de viver que se exibem nas
condições marcadas pela deficiência, para combater a generalização e a universalização,
que excluem dimensões da vida muito importantes dessas pessoas (no caso, mães e
crianças) (GUIMARÃES, 2008). Considerar as peculiaridades de cada criança e os
potenciais dos pais para o melhor cuidado possível para se viver, nesses casos, implica
em questões morais, éticas e democráticas (GUIMARÃES, 2008; TRONTO, 2007). Agir

128

na contramão desses ideais produz ainda mais exclusão e injustiça social (DINIZ, 2003;
KITTAY, 2011).
O cotidiano dessas famílias, então, é marcado por situações em que se busca lidar
com as peculiaridades e necessidades de cada criança, algumas delas, inclusive, possuem
duas crianças com graus diferenciados de dependência e agravamento. Em todas elas, foi
preciso (re)inventar o cuidado dos filhos. Não foi algo natural (como idealizado na
maternidade), nem foi fácil:
Sugou, mamou até os oito meses de idade, com seis meses eu comecei a
introduzir a papinha, mas ele tinha dificuldade de engolir, porque ele só
conseguia comer deitado, quando ele comia sentado ele voltava muita comida
[...] Kátia, mãe de Guilherme, 2 anos
[...] ele começou a chorar 24 horas. Aí eu olhava pro meu marido e falava
“Por que essa criança veio assim? O que eu fiz pra Deus, pra Deus me dar um
filho dessa forma?” [...] ela [a médica] mandou eu dar neuleptil pra controlar
o choro e aquilo fazia efeito rebote e aí, ao invés dele ficar calmo, ele chorava
mais ainda... um dia eu dopei ele, porque era tanta coisa, tanto choro, que eu
pinguei, pinguei o neuleptil e ele ficou dopado, ele apagou e passou um dia
inteiro dormindo, uma noite inteira e aí no outro dia ele acordou [...] Vânia,
mãe de Daniel Júnior, 2 anos

O passar dos primeiros anos de vida dessas crianças foram/são muito marcantes
para as mães, principalmente quando relacionados às alterações encontradas no
desenvolvimento/crescimento como a dificuldade de sentar, de deglutir, de falar, de
enxergar, etc. Na realidade, se depararam com outro ritmo infantil de desenvolvimento,
de aprendizagem e de socialização, os quais também correspondem a uma outra norma –
uma normalidade possível (PIRES; BARSAGLINI, 2015).
[as pessoas ficam perguntando:] “Ele dá conta de comer isso?”, você
entendeu? “Ele pode comer isso aqui? Ele vai conseguir?”, ou olhar pra ele
e falar assim: “Ele come devagarzinho né? Tem que ter muita paciência”. Isso
machuca a gente, porque assim, [prefiro] olhar pra ele e falar assim: “Nossa,
ele come devagarzinho, mas ele come muito bem, né?” Vânia, mãe de Daniel
Júnior, 2 anos

Entre as muitas dificuldades encontradas e relatadas pela família, as relacionadas
à alimentação dos filhos se mostraram expressivas. Isso porque o comer, o alimentar-se,
além de ser reconhecido socialmente como necessidade biológica basal, possui também
um valor cultural simbólico, em virtude de representar o sustento, o suprimento diário
para que se viva bem e, de certa forma, um momento de interação social, principalmente
com a família (IMPROTA; CASTELLANOS; BASTOS, 2015).
No cotidiano do cuidado alimentar, para atender as demandas nutricionais dessas
crianças, conforme as condições de mastigação e deglutição peculiares, são necessários
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alguns dispositivos técnicos (como sonda nasogástrica, gastrostomia). Quando o alimento
pode ser ofertado pela boca, na maioria das vezes, necessita de certo manejo como uso de
espessantes, mamadeiras e processamento dos alimentos (amassar, peneirar, etc.)
(BRASIL, 2016d) – que passa a representar, assim, um outro modo de comer, de
alimentar. Para as mães, reconhecer e aceitar que seus filhos se alimentam do jeito que
conseguem/podem e/ou no ritmo menor do que seja, geralmente, esperado nessas
situações, envolve subverter a normalidade e estabelecer um novo padrão de referência
(FIETZ; MELO, 2018).
O aspecto alimentar das crianças se revela marcante não só para a mãe (que
geralmente oferece todas as refeições), mas igualmente para as pessoas que estão à sua
volta: chamando atenção, gerando perguntas, despertando a curiosidade – uma espécie de
expectadores atentos, que, muitas vezes, geram sentimentos de apreensão e desconforto
nas mães.
O investimento de tempo e recursos financeiros (custos com dietas especiais,
dispositivos alimentares, etc.) traduzem, em parte, o valor dado à alimentação e ao comer
bem pela família dessas crianças, que se referem às dimensões do campo sociocultural de
valoração do que se come (se é apenas leite, se é papinha) e como se come (se é por sonda,
se é pela boca). Tais dimensões fazem parte de um sistema de significados elaborados
culturalmente, de modo que não se restringe a um “comer para viver”, mas para um “viver
para comer” (IMPROTA; CASTELLANOS; BASTOS, 2015) que se tensionam no
cotidiano.
Outro aspecto relativo às condições clínicas dessas crianças, recorrente nas falas,
é a crise convulsiva, que gera muita preocupação nos pais, não somente por suas
manifestações corporais visíveis, mas, principalmente, pelo potencial de causar ainda
mais danos cerebrais na criança (BRASIL, 2016d), sendo essa igualmente uma questão
repleta de significados e saberes mobilizados pelas mães.
[...] até os 4 meses ela desenvolveu normalmente, ela estava sentando sozinha
já, estava segurando objetos... aí quando ela completou 04 meses certinho, ela
teve a primeira crise de epilepsia – convulsão.... aí que começou a, vamos
dizer assim, o desenvolvimento dela deu uma diminuída, deu uma parada... foi
quando ela teve a primeira crise, mas foram várias crises convulsivas no
mesmo dia. Roberta, mãe de Amanda, 2 anos
[...]com essa crise, tudo que ela aprendeu ela acabou esquecendo... igual a
Dra falou que, com o tempo, a criança, tipo assim, tudo que vai aprendendo,
vai escrevendo, aí de repente vem a crise... ela vem e apaga, como se fosse
uma borracha e apagasse tudo que aprendeu [...] Sônia, mãe de Melissa, 2
anos
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[...] ele começou a convulsionar todos os dias, ele tinha mais de 05, 10 crises
diárias, e aí foi um desespero, porque depois disso que ele começou... ele teve
a sequela de não conseguir mais comer direito, broncoaspirou... até que ele
teve que partir para a gastro. Kátia, mãe de Guilherme, 2 anos

Nota-se nos depoimentos acima que as mães possuem um saber que foi construído
no cotidiano e nas interações com profissionais de saúde. Chama atenção a metáfora da
borracha para a explicação do efeito da convulsão no cérebro, uma espécie de signo, que
retrata bem o modo como se apagam certos traços do desenvolvimento já alcançados por
essas crianças, mas que deixam rastros que podem ser reescritos, se precoce e
adequadamente estimulados nos serviços de atenção especializada (BRASIL, 2016d).
Também existiram outras situações relatadas pela família em que não havia
referência ou clareza sobre o que acontecia com as crianças, não somente em relação aos
aspectos clínicos, mas também aos aspectos comportamentais; tampouco, de como se
deveria manejar o problema que se apresenta até pelos limites dos saberes biomédicos,
gerando, assim, sentimentos que provocam desgaste emocional:
[...] nos exames, o que eu percebo de Vitória, consta que a microcefalia dela
é grau IV, é o grau máximo da microcefalia... então a lesão cerebral que ela
tem é muito grande, a medicina não explica, todos os especialistas que
acompanhou ela não consegue explicar porque ela desenvolveu... então, até
hoje ainda fica uma incógnita [...] Rogério, pai de Marina e Vitória, 3 e 2
anos
[...] é muito difícil, porque agora como a gente não entende muito, não sabe
como lidar, ela começou [com] umas crises. Ela é muito nervosa, uma bebê
muito nervosa, então, acaba que mexe com o físico, cansa demais e também
com o psicológico... Por quê? Porque muitas vezes ela começa com um
desespero e eu não sei como lidar, porque não tem nenhuma medicação pra
dar, não sei o que fazer, então, eu me desespero junto, muitas vezes, eu choro
junto com ela. Laura, mãe de Clara, 3 meses
[...] eu não consigo tirar a dor que ele tem... muitas vezes, eu me sinto incapaz,
impotente, porque às vezes ele chora... que nem ontem, ele chorou o dia inteiro
ontem e eu não sabia definir onde estava a dor, mas eu sabia que era dor, não
sabia definir onde que era, o que estava acontecendo, tinha dado remédio,
tinha dado tudo, mas eu não sabia o que fazer. Então, nessas horas eu me sinto
meio impotente, incompetente, incapaz [...] Kátia, mãe de Guilherme, 2 anos

Mesmo nas situações já manejadas, existiram certos momentos de dificuldade em
conduzir o cuidado por parte das mães, principalmente quando não foi possível controlar
ou reduzir os sintomas. Nesses casos, a persistência poderia significar/gerar nos
cuidadores um senso de fracasso, incapacidade e impotência (BARSAGLINI, 2015).
O estudo de Cruz et al. (2019), sobre esse mesmo contexto, apontou que tais
dificuldades podem gerar um ambiente familiar estressante, necessitando de ajustamentos
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e modos de enfrentamento que envolvam os cuidadores para a reelaboração de novos
sentidos e significados para suas vidas, na difícil tarefa de reorganização do viver.
Mas, apesar das grandes preocupações com relação à condição clínica das
crianças, das repercussões socioemocionais e dos reajustes impostos, alguns pais
conseguem valorizar os pequenos avanços de seus filhos, ressaltando aspectos
significativos em relação à conduta terapêutica e ao próprio vínculo estabelecido (paisfilhos), que passam a valorizar a diferença e a singularidade – um modo diferente (novo)
de (con)viver. Como no caso da comunicação com os filhos, que se torna cada vez mais
elaborada e expressada no cotidiano, e é assim que, a exemplo disso, mãe e filho se
comunicam:
[...] ainda não anda, ainda não fala, mas me transmite cada palavra que eu
falo pra ele... me transmite através do olhar dele, através do sorriso, através
dos grumados dele. Eu falo que ele fala muito, que, da microcefalia, ele é o
bebê mais falador, porque ele fica o tempo inteiro: ‘hm, hm, hm’, sabe?!
Vânia, mãe de Daniel Júnior, 2 anos

Assim, é no conviver diário (cotidiano) com as crianças que as famílias
reinventaram novos modos para os cuidados e (re)elaboraram significados para conduzir
as suas vidas da melhor maneira, com destaque para as mães. Estas foram/são impelidas
a prestar os cuidados contínuos para construir, o que pode se considerar, uma normalidade
possível (PIRES; BARSAGLINI, 2015), muito comum nas condições crônicas infantis
(MOREIRA, 2015).
De acordo com Lira, Nations e Catrib (2004), sobretudo, implica em um processo
constante que leva a família a compreender os significados particulares de uma condição
crônica, como neste caso, e que se refere à quebra de um ciclo que fomenta a angústia,
para, assim, prover um cuidado mais efetivo, ressignificado, além do abrandamento das
frustrações relacionadas às incapacidades e à dependência contínua.
Além das questões clínicas relacionadas à condição crônica dessas crianças, a
rotina intensa de tratamento especializado e o acesso constante aos serviços de saúde
chama atenção. Para a maioria das crianças, é estabelecida uma rotina semanal extenuante
ocasionada pelos agendamentos em terapias de reabilitação, consultas e exames de modo
recorrente, que é assumida por pessoas da família, mas centralmente pela mãe.
[...] o Matheus tem, tem terapias: três vezes fono, quatro vezes fisioterapia,
três vezes terapia ocupacional, duas vezes estimulação auditiva, duas vezes
estimulação visual, tudo isso, a nossa agenda é lotada, nós saímos todos os
dias. Flávia, mãe de Matheus, 2 anos
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A necessidade de deslocamentos e acesso a serviços de saúde diários mudam
bruscamente a rotina familiar, que precisa se organizar em torno das demandas de
tratamento e cuidado das crianças, de tal forma que desorganizam e perturbam toda lógica
anteriormente estabelecida à condição crônica. Entretanto, quando se trata de crianças
gêmeas as rotinas terapêuticas se mostram ainda mais intensas.
Até hoje, todo dia, é cedo, é a tarde, é todo dia que tem um compromisso com
a Maísa, com o Guido. Vai numa fono, vai numa fisio, vai numa TO, uma
estimulação visual, oftalmologista, pediatra, tudo, é tudo! [...] Elvis, pai de
Guido e Maísa, 3 anos
[...] Segunda-feira a gente vai na terapia ocupacional, segunda e terça na
parte da manhã, das 8h às 10h, aí [depois] vai pra crechinha, se tiver bem, se
não tiver fica tudo comigo. Aí 17h eu pego e nós vamos pra fisio e de lá a gente
sai 19:30h. 19:30h termina, aí vem pra casa. Na terça, a gente vai lá na TO
no mesmo horário e depois a gente vai pra hidro das 15h às 16h. [...] na quarta
é o dia que seria mais relax, mas eu faço na APAE a estimulação precoce [...]
à tarde a gente vai pra fisioterapia lá no centro, no consultório da Dra
Angélica. Na quinta não vai pra crechinha. Na quinta de manhã tem
equoterapia e a tarde vai pra hidro... elas vão pra hidro. Na sexta é o dia
também mais relax. Na sexta a gente só vai pra Angélica – na fono é segunda,
quarta e sexta - E TO na parte da tarde, que é eletroestimulação, bandagem e
laser, acho que só. [...] Samara, mãe de Camila e Eloá, 3 anos

Nos quadros crônicos, isso ocorre porque as mudanças da rotina afetam o fluxo
da vida cotidiana, causando desordem, de modo que os principais cuidadores são
impelidos a empreenderem esforços normalizadores para reenquadrar a experiência que
desorganizou aquela ordem em esquemas interpretativos, a fim de reintegrar tal modo de
viver à zona não questionada da vida cotidiana (BARSAGLINI, 2015; LIRA; NATIONS;
CATRIB, 2004); contudo, é um processo que demanda tempo e se desenvolve a depender
dos contextos em que transcorre.
[...] a rotina nossa é cansativa em relação a eu ter que correr muito pra
fisioterapia. Todos os dias eu saio, de segunda a sexta-feira, todos os dias.
Então, assim, isso se torna cansativo, porque aqui é uma cidade grande e tudo
que eu faço é em Cuiabá... então, todos os dias se torna um cansaço, sem falar
as coisas da casa... então, é isso que me faz cansar [...] Vânia, mãe de Daniel
Júnior, 2 anos

Nos casos aqui estudados, existem certas peculiaridades nas quais é preciso
considerar o peso que recai sobre as rotinas das mulheres, sobretudo acrescidas pelas
responsabilidades imputadas às outras atribuições domésticas. Nota-se que nessas
situações, o desiquilíbrio na distribuição das tarefas de cuidado em relação ao gênero
interfere na normalização das rotinas, devido ao desgaste físico e mental.
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Nesse aspecto, é importante compreender que a rotina possui implicações
significativas na organização do cotidiano, cuja dimensão confere certa confiança na
continuidade social e segurança ontológica, e que a sua ameaça ou o rompimento radical
configuram as situações críticas - destruidoras das certezas das rotinas institucionalizadas
(GIDDENS, 2003).
Pondera-se que, nos casos crônicos, a exigência de provisão de cuidados, que se
renovam, ampliam e prolongam no tempo, e que diante da responsabilização do cuidado
que lhe é imputada, a família pode ter seus potenciais exauridos (BELLATO et al., 2016)
e colocada em vulnerabilidade pela falta de apoio e sustentação para o cuidado,
principalmente, pela omissão do Estado (CARVALHO, 2005). Por esse motivo, então,
carece de proteção social para que sejam fomentados e mantidos os seus potenciais para
o cuidado (CARVALHO, 2005; FREITAS; DAL PRÁ, 2015).
Assim, concorda-se que quando as famílias, com destaque para as mulheres, são
confrontadas pelas situações críticas, mesmo diante das adversidades, elas produzem
conhecimentos, cuja tendência é capacitar os indivíduos, ao invés de tão somente
constrangê-los (GIDDENS, 2000, 2003; MELO, 2012). Este movimento caracteriza o
que autores tratam por agência gerando, então, no caso, saberes práticos acionados no
cuidado cotidiano, como discutido a seguir.

2 O saber pela experiência: o aprendizado no cuidado

Nas situações de cronicidade infantil, caso da SCZV, com a necessidade de
cuidados contínuos ocasionados pelos constantes problemas de saúde, os pais podem se
mobilizar na busca de novos conhecimentos para lidar com essa situação-problema ou
revisitar seus conhecimentos prévios para se conectarem às experiências anteriores e agir
no presente (RABELO; ALVES; SOUZA, 1999). Gradualmente, no repertório da
experiência dessa outra forma de cuidar, novos elementos vão sendo acrescentados e
sedimentados ao estoque de conhecimento; ao mesmo tempo, uns outros são
“empurrados” e colocados em relevo (SCHUTZ, 2012), forjados, reinventados.
Tais situações demandam esforços na construção do cuidado cotidiano decorrente
de aprendizagem, que é comum em casos crônicos (BARSAGLINI, 2015; CANESQUI,
2015a; MONTAGNER; CANESQUI, 2015). A experiência do nascimento e do convívio
com filho(s) com microcefalia por ZIKV, nesse aspecto, também foi composta pela
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aprendizagem – um elemento dinâmico gerado pela atualização dos saberes disponíveis,
interativos, elaborados e personalizados em cada situação particular.
[...] eu não entendo sobre a doença, pra gente era tudo muito novo, você vê,
passa na TV [...] quando você vê, não tem ninguém perto, ninguém na família,
você não busca. Laura, mãe de Clara, 3 meses
[...] porque você vendo na televisão e lendo na internet é uma coisa, agora
você vivenciar, isso é outra. Roberta, mãe de Amanda, 2 anos

Nota-se, mais uma vez, a circularidade dos saberes que se propagam pela matriz
midiática, em suas mais variadas modalidades (TV, redes sociais, etc.) e o potencial de
moldar a experiência, revelando ser uma considerável fonte de informação, que se
(re)configura permanentemente nas interações sociais (VELHO, 2003). Contudo,
ressalva-se que as pessoas não seguem mecanicamente as informações, dada sua
capacidade de crítica, podendo combiná-las e ponderá-las, para forjar, assim, um sentido
próprio e coerente aos acontecimentos próprios da vida.
As situações e os caminhos desenhados pela condição crônica passam a ser
assimilados no próprio curso da vida, para, assim, dar forma à uma vida particular. Nesse
sentido, a experiência revela ser “muito mais complexa do que os significados formulados
para explicá-la, pois estes oferecem quadros parciais e inacabados de uma realidade
dinâmica” e mutável (LIRA; NATIONS, CATRIB, 2004, p. 153); isto é, segundo, Berger
e Luckmann (2014, p. 65), a validade dos saberes/conhecimento de cada pessoa é dada
como certa (por ela mesma e pelos outros) até “nova ordem”, até que surja na sua rotina
diária “um problema que não pode ser resolvido nos termos por ela oferecidos”.
É na quebra de rotinas da vida diária que se apresentam os problemas e seus
desdobramentos (situações críticas), que despertam a atenção para a sua resolução e o
interesse em suprir as necessidades mais urgentes da vida cotidiana (GIDDENS, 2003).
De modo que, se aprimora e se enriquece quando passa a incorporar nela o conhecimento
e a habilidade requerida para cumprir suas demandas para o cuidado (BERGER;
LUCKMANN, 2014; LIRA; NATIONS; CATRIB, 2004).
[...] é uma situação que você tem que observar muito, você tem que ser mãe o
tempo inteiro [...]a gente tem que aprender a ler, a conhecer o nosso filho,
porque você olha pra ele, você acha que ele tá normal e não tá [...]eu conheço
o Matheus em cada piscada de olho [...]Flávia, mãe de Matheus, 2 anos
[...] eles [os profissionais de saúde] me ensinaram a aspirar, trocar a traqueo,
fazer o cadarço e me mandou pra casa... só que eu, quando eu estava lá [no
Hospital], o fisioterapeuta falou assim: “mãe, você precisa comprar um
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ambú29, a senhora pode precisar”. Aí eu falei: “o que é isso?”. Aí ele me
ensinou o que era ambuzar e eu comprei esse ambú e levei para casa
[...]Valéria, mãe de Marina e Vitória, 3 e 2 anos
[...] eu comecei a aprender mexer na parte clínica dela, fazer massagem, lavar
a sonda, banho e cuidados, mais ainda [...] eu faço tudo, quando elas já
começam a ficar ruim, já faço manobra, já ponho elas pra tossir [...] Samara,
mãe de Camila e Eloá, 3 anos

A família produz e mobiliza, continuamente, o conhecimento para o cuidado,
sobretudo, a partir daquilo que considera importante, daquilo que é valorado e cultivado
na/para a vida (HILLER; BELLATO; ARAÚJO, 2011; ZOBOLI, 2009). Pode-se afirmar,
juntamente com outros autores, que o cuidado é personalíssimo, sendo produzido por uma
cuidadora que, no contexto da condição e do modo de vida, responde àquilo que entende
como sendo as principais necessidades da pessoa adoecida (BELLATO et al., 2016;
HILLER; BELLATO; ARAÚJO, 2011; SANTOS et al., 2018), no caso, das crianças
afetadas. Nesse movimento se desenvolve a aprendizagem, que é elaborada e aprimorada
com o tempo de convivência com uma nova condição (PIRES; BARSAGLINI, 2015;
PEREIRA, 2015).
Não obstante, em algumas situações, o conhecimento demandado é muito
específico e, nesse caso, referente a uma zona geralmente afastada do comum – a área
profissional do cuidado à saúde, onde circulam os saberes biomédicos e se utiliza
rotineiramente termos técnicos. Estes, até então desconhecidos, passam a ser
incorporados na vida cotidiana e na linguagem familiar (PEREIRA, 2015), numa espécie
de compêndio do cuidado, evidenciando a inclusão e sedimentação de novos elementos
na experiência das pessoas.
O estudo de Pinheiro (2018) também destacou a apropriação dos termos técnicos
pelas mães de bebês com microcefalia em Pernambuco, revelando possuírem o domínio
de certas noções como de remédios, exames e tratamentos de seus filhos. Conflui, assim,
para o que se tem denominado de lay expert ou perito leigo, para se referir a uma condição
ativa de pacientes (aqui, no caso, as mães) ao assumir um lugar nos debates científicos
(fazendo leituras científicas, adotando vocabulário biomédico, participando de fóruns,
assumindo o cuidado tecnicamente, etc.) sobre doenças e agravos (EPSTEIN, 1996;
FILIPE, 2009; PEREIRA, 2015).
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É um equipamento manual e portátil, semelhante à uma máscara acoplada à um balão de silicone, que
tem por objetivo promover a ventilação artificial, enviando ar comprimido ou enriquecido com gás oxigênio
para o pulmão do paciente na ausência de respiração, sendo ocasionada por parada, falência, obstrução das
vias aéreas respiratórias.
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Segundo Pereira (2015), os peritos leigos são pessoas que possuem conhecimento
e know how a respeito de uma determinada condição/doença, pois adquirem/constroem o
conhecimento específico através da própria experiência e convivência. Nesse processo, o
saber da doença não se circunscreve ao domínio científico, marcado pela autoridade do
discurso biomédico, pelo contrário, é mobilizado e atualizado, com autoridade para
compor um saber prático – saber pela doença, construído e verificado no cotidiano. Essa
mesma autora, ao estudar adoecimentos raros, apontou a busca de famílias afetadas por
informações em produções científicas, de modo paralelo com as situações observadas no
cotidiano (PEREIRA, 2015).

[...] os nossos filhos vão ter sequelas gravíssimas, inclusive ontem, antes de
ontem, eu estava lendo um artigo falando sobre os reflexos da microcefalia...
foi publicado numa revista internacional da Universidade de São Paulo e do
Rio de Janeiro [...] Então fico assim: eu passo minha vida pesquisando
tratamentos, formas de melhoria [...] Valéria, mãe de Marina e Vitória, 3 e 2
anos
[...] eu vou atrás, eu leio, leio muito, entendeu? Você fala um negócio pra mim
aqui, aí eu fico com aquilo na cabeça: ‘Acho que isso ia ser bom pro Matheus’.
Então, eu vou atrás de entender no que aquilo é bom pro Matheus [...] Flávia,
mãe de Matheus, 2 anos

De fato, a experiência das mulheres nas atividades do cuidado para a saúde,
construída no cotidiano, passa a ser impressa nos discursos e nas práticas com
naturalidade. De modo que, a constante interação e contato com os profissionais da saúde
estabelecem trocas que consistem no aprimoramento do cuidado da criança com
microcefalia/SCZV (PINHEIRO, 2018) e na expertise das mães.
Outros estudos que discutem o cuidado familiar em situações de condição crônica,
como o de Bellato et al. (2016), têm apontado que as mães têm assumido cuidados
profissionais em suas casas a fim de atender as demandas dos filhos e, de certa forma,
exercendo domínio técnico-prático. No entanto, alerta-se que essa transferência pode
ocorrer de forma indiscriminada e, algumas vezes, equivocada, por também transferir
indevidamente a responsabilidade da atenção especializada e de ações técnicas mais
efetivas que são devidas aos profissionais habilitados e concernentes às políticas de saúde
do Estado.
Portanto, as diversas formas de aprendizado e aprimoramentos para os cuidados
podem ocorrer pelo próprio fazer no espaço doméstico, pelo contato e observação do fazer
dos profissionais de saúde (acompanhamento das terapias de reabilitação, frequentes
hospitalizações, por exemplo), como pela apropriação de saberes de outras matrizes de
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significados e de práticas por fontes diversas da rede social, como a mídia, os coletivos
(físicos e virtuais), entre outras.
[...] aí, eu fui aprendendo, eu ficava vendo as meninas [profissionais de
enfermagem] mexer [na gastrostomia]. Tudo que as enfermeiras iam lá mexer
nele, eu ficava olhando. [Eu] via elas colocando o valor na máquina e tal...
porque, às vezes, tinha um que não sabia e chamava a enfermeira pra ajudar
e eu ficava lá olhando, porque a dúvida dela era a mesma que a minha, às
vezes... aí, eu fui aprendendo... aí, quando a gente voltou pra casa [Home
Care] eu não voltei mais com a equipe de enfermagem, eu já conseguia lidar,
foi mais simples. Kátia, mãe de Guilherme, 2 anos

Seja qual for a circunstância que proporcione o aprendizado (hospitalização,
sessões de reabilitação, etc.), aos poucos e com o tempo, os territórios movediços vão se
estabilizando tornando-se “chão firme de pisar”, conferindo maior segurança na conduta
do familiar ao manejar certas crises da vida diária e os períodos de agudização, ainda que
sempre em provisoriedade.
O aprendizado, comum na cronicidade, aqui pôde ser definido como característica
inerente à experiência de famílias com crianças com microcefalia, contudo, que não se
restringe ao conhecimento científico de técnicas de cuidados e manejos clínicos. Seu
potencial de ação pôde também ser evidenciado nas (re)elaborações mais amplas de
sentidos, proporcionando aos sujeitos da experiência uma postura mais propositiva para
a realidade em que vivem, abarcando outros elementos que compõem instâncias mais
íntimas e privadas.
[...] foi uma coisa difícil [hospitalização da filha], foi tudo uma coisa rápida
que aconteceu, mas foi bom, porque foi uma experiência de vida que a gente
vai levar, um aprendizado [...]Rogério, pai de Marina e Vitória, 3 e 2 anos
Eu aprendi muita coisa, primeiramente: o valor da vida [...] estou aprendendo
a valorizar as pequenas coisas. Valéria, mãe de Marina e Vitória, 3 e 2 anos

Acerca desse aspecto, Jorge Bondía (2002) trouxe reflexões relevantes sobre a
experiência e o saber da experiência, que nesta pesquisa podemos situar em termo do
aprendizado, por compreender que a primeira se dá na relação (mediação) entre o
conhecimento e o cotidiano. Para o autor:
[...] o saber da experiência é um saber particular, subjetivo, relativo,
contingente, pessoal. Se a experiência não é o que acontece, mas o que nos
acontece, duas pessoas, ainda que enfrentem o mesmo acontecimento, não
fazem a mesma experiência. O acontecimento é comum, mas a experiência é
para cada qual sua, singular e de alguma maneira impossível de ser repetida.
(BONDÍA, 2002, p. 27)
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Nessa perspectiva, o aprendizado corresponderia à uma etapa essencial para a
consolidação do conhecimento, na lógica operacional aprender-para-conhecer, que
também pode ser invertida – conhecer-para-aprender. Levando em conta as
singularidades e peculiaridades, os pais passam a compreender melhor as demandas e
organizar os cuidados necessários para seus filhos, além de enfatizar aspectos da vida em
longo prazo:
[...] o tratamento é único, não é igual. Não se tem algo que possa reverter esse
processo. A única coisa que tem é um acompanhamento pra ajudar a
desenvolver, ajudar a melhorar as sequelas que já causou ou que possa causar
[...] Valéria, mãe de Marina e Vitória, 3 e 2 anos
[...] ela tem microcefalia, ela não é doente [...] ela tem uma reabilitação. Taís,
mãe de Guido e Maísa, 3 anos
Então, a nossa vida é essa hoje, o nosso objetivo [da família] é esse: qualidade
de vida pro Matheus, independentemente de qualquer coisa [...] Flávia, mãe
de Matheus, 2 anos

Além de enxergar ao horizonte novas perspectivas para o cuidado das crianças,
dentro de um outro circuito lógico que não se completa no esquema diagnósticotratamento-cura, são elaborados outros sentidos substitutivos da cura, como os
reequilíbrios e estabilizações (BARSAGLINI, 2015; JUCÁ, 2007). Acima de tudo, o
aprendizado nesses contextos também revela ser algo que se vive (produz) em família.
Nesse ínterim, as mães também passam a se ver no processo como sujeito em
(re)construção e passíveis de aprendizado:
[...] hoje eu tô em fase, ainda, dessa reconstrução, dessa nova mulher e
reconstruindo o meu controle emocional pra mim aprender a lidar com a
situação, porque a gente vive de fases. Eu digo que estou numa nova fase,
[porque] agora estou na fase de aceitação, de aceitar que eu preciso me
aceitar melhor e aceitar a situação [...] Valéria, mãe de Marina e Vitória, 3
e 2 anos

Todavia, para o alcance desses potenciais existe um caminhar diário que exigiu de
cada familiar, com sobrecarga para a mulher, um esforço e um engajamento para lidar (e
continuar lidando) com os desafios dessa jornada. O aprendizado no cuidado, não é um
processo natural, pelo contrário, trata-se de uma construção humana que sofre influências
e variações no tempo e no espaço, permeado pela ação dos elementos éticos e morais que
se entrelaçam nas trajetórias da vida – como discutido a seguir.
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3 Desigualdades e elementos morais no cuidado familiar

De modo geral, quando ocorrem adoecimentos, inclusive crônicos como a
microcefalia por ZIKV, diferentes pessoas da família (pai, mãe, avó, etc.) podem
compartilhar entre si o cuidado, incidindo nelas a ação dos elementos morais inerentes à
experiência no cuidado:
[...] é cada coisa que vai acontecendo, assim, que a gente vai absorvendo, vai
enfrentando... eu que tenho que cuidar, na verdade, eu e ela [esposa]. Os filhos
são nossos. Então, o que eu tô enfrentando não é fácil [...] Rogério, pai de
Marina e Vitória, 3 e 2 anos
[...] mas assim, graças à Deus, a minha família e a família do meu esposo me
abraçou, me deu muito conselho, e, assim, disse que se eu precisasse de
qualquer coisa eles estariam ali comigo... porque não é fácil, vou falar bem a
verdade: não é fácil. Sônia, mãe de Melissa, 2 anos
[...] só o meu marido que trabalha e a gente largou a nossa vida lá [outra
cidade] e nós viemos embora. [...] largamos tudo: largamos emprego,
largamos vida. [...] eu falo sempre que não é o Matheus que tem micro, é a
família que tem micro, porque são muitas renúncias, muitas, muitas... Flávia,
mãe de Matheus, 2 anos

Nas mais diversas situações que envolvem o cuidado familiar, existe uma lógica
de interação relacional que não é individualizante, pois a condição crônica que afeta a(s)
criança(s) alcança, em alguma medida, todos os membros da família. Nesse aspecto, os
elementos morais que compõem a experiência do cuidar, incidem-se e desdobram-se
sobre homens e mulheres, contudo, sua distribuição ocorre de maneira distinta – desigual,
trazendo consigo seus efeitos (TRONTO, 2007; ZIRBEL, 2017). Estudos sob a ótica
feminista têm apontado que o comportamento do cuidar e suas práticas estão relacionadas
à atribuição das responsabilidades do cuidado nas famílias, como ocorre na sociedade,
que segue um padrão desigual e injusto, no que diz respeito ao gênero, à classe e à etnia
(TRONTO, 2007; ZIRBEL, 2017).
Homens e mulheres, em medida desigual, respondem às questões morais que estão
implicadas na experiência do cuidar dos filhos, todavia, as trajetórias biográficas estão
sensíveis aos contextos em que se inserem e se expressam de diferentes formas, sendo
impelidos por um conjunto de códigos culturais de diversas matrizes de significados
(VELHO, 2003), entre elas, por exemplo, a matriz religiosa - tradicional e extremamente
fértil à compreensão da experiência em tela.
[...] tem vários casos que eu já vi de pais que largou da mulher porque a
criança nasceu com microcefalia, entendeu? Falei: “Não, eu vou enfrentar
essa situação. Vamos ver até onde que Deus vai me testar, entendeu?” [...] eu
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não vou abandonar a minha família, porque quando eu casei com ela, ela falou
bem assim pra mim: “Eu fiz um juramento lá que era na saúde e na doença,
na riqueza e na pobreza”. Esse juramento eu fiz não só pra ela, mas pra Deus
[...] Rogério, pai de Marina e Vitória, 3 e 2 anos
[...] que seja feita a vontade de Deus. Se Ele me deu ela é porque tem algum
propósito, se não, tá na mão dele [...] Sônia, mãe de Melissa, 2 anos
Filho a gente não pode rejeitar, porque né, assim, ele não pediu pra vir desse
jeito. Eu acho que a gente tem que tomar a cruz... a gente tem que aceitar, né,
se Deus permitiu nascer assim, então, a gente tem que carregar essa cruz até
o final. Grupo de Discussão

Portanto, a dimensão moral que opera na reponsabilidade pelo cuidado dos filhos
(por homens ou mulheres) conecta-se, por referência, aos elementos de ordem sociomoral
(juramento, compromisso, casamento, missão, devoção, etc.) e socioespiritual (crença,
religião, etc.) relacionados aos contextos socioculturais específicos da experiência
situada.
Nesse aspecto, assumir alguma responsabilidade dentro do contexto do cuidado
na família pôde revelar sua relação com a noção de projeto, sob a perspectiva de Velho
(2013, p. 27), na qual aponta que “o projeto não é um fenômeno puramente interno,
subjetivo”, pois recebe a influência dos contextos históricos e culturais que, em alguma
medida, faz sentido no processo de interação social. Segundo o autor, estão ligados ao
projeto as emoções e um código ético-moral que pode definir o que é errado, inadequado
ou reprovável nas condutas e interações, tendo como referências diversas matrizes de
significados. Assim, a combinação dessas porções poderia desenhar (e redesenhar) e
balizar as trajetórias biográficas no cuidar das crianças com microcefalia, no caso.
Ao refletir sobre dimensões morais do cuidado, que pode ser oferecido na família,
Tronto (2007, p. 288) descreve que o cuidar de refletiria o “reconhecimento da
necessidade do cuidado em primeiro lugar”, que exige uma qualidade moral de atenção e
reconhecimento; e o importar-se com envolveria a “suposição da responsabilidade pelo
trabalho que precisa ser feito”, sendo seu resultado moral, obviamente, a
responsabilidade.
Observando os cenários estudados, de fato, as famílias têm ocupado um
importante lugar na produção do bem-estar e de maior expressão do cuidar, geralmente,
representado pela figura dos pais, contudo, com maior participação das mulheres. Nesses
contextos, as práticas cotidianas do cuidar têm recaído em grande parte sobre a mulher
por serem, muitas vezes, classificadas como “femininas” e entendidas como uma “missão
motivada pelo afeto, pela maternidade” (FREITAS; DAL PRÁ, 2015; ZIRBEL, 2017).
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É justamente na conjunção e nas implicações morais para o cuidado que se percebe
um padrão evidenciado nesta pesquisa e que tem sido amplamente discutido pelos
diversos estudos com perspectiva feminista: a frequente e predominante atribuição do
cuidado como um trabalho relegado às mulheres (e não aos homens) e que expressa a
distribuição desigual e injusta do cuidado (FIETZ; MELLO, 2018; GUIMARÃES, 2008;
KITTAY, 2011; TRONTO, 2007; ZIRBEL, 2017).
Na prática cotidiana, são as mulheres (as mães, principalmente) que assumem o
cuidado em tempo integral e que, pelas necessidades terapêuticas dos filhos, são
impelidas, muitas vezes, a deixar o trabalho remunerado (emprego formal) para assumir
um trabalho não remunerado e desvalorizado socialmente (ZIRBEL, 2017), por
acreditarem ser, antes de tudo, sua obrigação moral.
Essas mães são umas mães que foram obrigadas a ser forte sem a opção de
não ser forte. Nós fomos obrigadas a engolir o choro, quando a gente
precisava chorar. Nós precisávamos ser acolhidas, mas a gente que teve que
acolher. Então, assim, eu considero as mães de crianças especiais, as mães de
crianças com microcefalia por Zika Vírus, umas mães que foram obrigadas
ser muito forte, [mas] não porque elas queriam [...] Flávia, mãe de Matheus,
2 anos
[...] então, assim, eu me sinto muito fragilizada nesse sentido, mas, ao mesmo
tempo, me sinto forte, porque não é qualquer pessoa que aguentaria passar
pelo que eu passo [...] Valéria, mãe de Marina e Vitória, 3 e 2 anos

Assim, é importante enfatizar que o cuidado que recai sobre as mulheres (mães)
está permeado por elementos morais fundamentais que as conformam, muitas vezes,
interpretadas como virtudes, trazendo à existência um relacionamento que tem diversos
significados culturais (KITTAY; JENNINGS; WASSUNA, 2005), como a renúncia e a
obrigação (o dever). Nesse aspecto, é preciso, primeiramente, definir que o ser/tornar-se
mãe e a noção de maternidade são frutos da construção social, ou seja, não é um processo
natural, é uma norma social que corresponde à padrões que pré-estabelecem o papel da
mulher. Nas tipificações sociais sobre as mães, o quadro de referências, se espera que a
mulher exerça plenamente a maternidade aceitando sua missão e que assuma a
responsabilidade de cuidado do(s) filho(s) sem muitos questionamentos. Mais
especificamente, no caso das mães de crianças com deficiência, como apontado por
Freitas e Dal Prá (2015), existe um forte sentido do dever, uma crença estereotipada da
missão materna e da responsabilização da mulher.
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Estudos com mães de crianças com microcefalia por ZIKV, como o de Pinheiro
(2018), também evidenciam a responsabilização e o compromisso do cuidado com os
filhos como obrigações morais incorporadas no discurso e na prática.
[...] eu estudava, mas eu tive que trancar pra dar prioridade aos tratamentos
dela... eu tranquei o curso. Roberta, mãe de Amanda, 2 anos
[...] eu perdi a minha vida: eu não posso trabalhar, eu não posso estudar, eu
não posso fazer nada, eu vivo de doação [...] Valéria, mãe de Marina e
Vitória, 3 e 2 anos
E aí eu parei toda a minha vida... eu vivo em função do Guilherme, 24 horas
[...] Kátia, mãe de Guilherme, 2 anos
[...] porque é muito corrido, é muita coisa... eu tenho que cuidar das coisas da
casa, igual ontem, ontem eu lavei toda a casa, eu terminei era 14:50h, eu tomei
um banho com o Daniel Júnior no desespero pra poder ir pra fono [...] Vânia,
mãe de Daniel Júnior, 2 anos

Geralmente, são as mulheres que abdicam do emprego, do estudo, do descanso,
do lazer, entre tantas outras coisas importantes, para dedicarem-se aos cuidados dos filhos
(FREITAS; DAL PRÁ, 2015). São elas que se desdobram e gastam grande parte de seus
dias (e de sua vida) envolvidas com os cuidados da família e o trabalho doméstico
(ZIRBEL, 2017). São elas que estão sobrecarregadas e desprotegidas pela invisibilidade
de seu trabalho, pouco valorizado, e de suas necessidades, também, de (auto)cuidado
(GUIMARÃES, 2008; TRONTO, 2007). Essa é uma realidade compartilhada entre as
famílias entrevistadas.
Observa-se que os relatos revelam um regime moral imbricado nas relações e nas
práticas do cuidado dessas crianças, principalmente, nos casos onde a mãe assume todo o
ônus do cuidar, privilegiando pais no papel de provedor financeiro (arranjos nucleares) e
na total ausência do pai (arranjos monoparentais).
O estudo de Pinto et al. (2019), envolvendo pais de crianças com condições
crônicas, apontou que a carga moral, econômica e emocional relacionada ao cuidado recai
predominantemente sobre as mulheres, no qual, sua maioria, dedica mais de 13 horas
diárias aos filhos, incluindo os cuidados de saúde, afazeres domésticos e deslocamentos
para acessar os serviços de saúde.
Esses resultados corroboram ao evidenciado nos casos aqui estudados de que as
muitas necessidades dessas crianças exigem cuidados constantes e complexos numa longa
jornada diária, tanto nos espaços domésticos, quanto nos serviços/bens de saúde (acesso),
fazendo com que as mães façam tantas renúncias (FREITAS; DAL PRÁ, 2015), inclusive
de si mesmas. Nos cenários desta pesquisa, geralmente, a mulher foi a única responsável
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por acompanhar o(s) filho(s) em todas as sessões de reabilitação e consultas – uma rotina,
por si só, cansativa e estressante; e, ao retornar para casa, em geral, estavam à sua espera
os afazeres domésticos (limpar, cozinhar, etc.), o cuidado dos outros filhos (quando
possuem), e a atenção ao esposo.
Contudo, há de se considerar a possibilidade de terceirização de algumas destas
demandas, mas, nem sempre ela é viável financeiramente (custos materiais), mostrando,
assim, a influência das desigualdades sociais na experiência propriamente.
[...] é cansativo lutar todos os dias, mas eu faço porque ele precisa disso, ele
depende disso, ele depende das fisioterapias... eu sei que ele não desenvolve
sem... Às vezes, assim, eu pensei muitas vezes em desistir, porque eu não tinha
ninguém pra lutar comigo... eu já recebi muito não. Kátia, mãe de Guilherme,
2 anos
[...] não quero que ela [Gabriela, 10 anos] sofra e não quero que ele [Matheus]
sofra. Tem hora o Matheus tá passando mal e eu tenho que acolher ele e aí ela
tem que ficar ali me esperando... porque sempre é ela, tudo sempre é ela que
tem que ser renunciada... isso me dói, porque não era isso que eu queria, mas
não foi a gente que escolheu, né. Flávia, mãe de Matheus, 2 anos

Além das mães, quando há outros filhos na família, os irmãos das crianças com
microcefalia/SCVZ também podem ser vulnerabilizados pelo próprio contexto: por serem
afetados por todas as repercussões da condição crônica (financeiras, emocionais, etc.),
por não serem priorizados, em termos de cuidados diretos e tempo de dedicação de suas
mães; além de, muitas vezes, assumirem precocemente a responsabilidade do cuidado
do(s) irmão(s), principalmente as meninas, de modo extensivo ao que cabe na moralidade
feminina, juntamente com a mãe.
[...] ela [Géssica, 04 anos] ajuda a cuidar. Tudo o que a irmãzinha dela
precisa, ela ajuda... falar bem a verdade, até, inclusive, tipo assim, se for pra
fazer o mamá, ela pega a mamadeira: “Mamãe, a Melissa quer água. Posso
pegar água?”. Aí, pega a água. “Mamãe, a Melissa vomitou. Posso pegar o
pano pra limpar?” [...] “Mamãe, eu posso arrumar um vídeo pra ela
assistir?”. “Pode”... ou, então, ela mesmo canta pra Melissa, tenta fazer a
Melissa dormir Sônia, mãe de Melissa, 2 anos
[...] ela [Estela, 10 anos] pensa em tudo. Esses dias eu cheguei, fui e falei:
“Estela, eu vou tomar um banho rapidinho e já dá o mamá pro Daniel Júnior
dormir, [por]que ele tá morrendo de sono”. E aí fui, tomei banho. Quando eu
cheguei dentro do quarto ele já estava trocado, ele já estava com a mamadeira
pronta, ela deixou tudo pronto lá. Aí eu falei: “Peraí que a mamãe vai fazer a
mamadeira”, e ela falou “A mamadeira já está no seu quarto prontinha” [...]
Vânia, mãe de Daniel Júnior, 2 anos

Nesses contextos, percebe-se a força da responsabilização intrafamiliar que se
produz e reproduz em torno das relações de cuidado e que, nesses casos, comprometem e
alteram o tempo vago (e necessário) dessas crianças em brincadeiras e outras distrações
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correspondentes à idade. São os elementos morais que operam na definição da mulher
como cuidadora por excelência, responsabilizando-a na provisão do bem-estar e
estabilidade da família (FREITAS; DAL PRÁ, 2015). A distribuição desigual da tarefa
do cuidado limita a mulher (mãe) ao espaço doméstico – pouco valorizado, enquanto
oferece primazia e privilégio ao homem (pai) para ocupar os espaços públicos – com
maior estima (ZIRBEL, 2017).
[...] agora está mais sobrecarregado em cima de mim, porque meu esposo
trabalha, então, é mais eu... tem minha filha que me ajuda muito, mas sou eu
que tenho que correr atrás de tudo. Então, assim, é tudo muito difícil pra gente,
porque não temos muitas condições. Laura, mãe de Clara, 3 meses

Nos casos estudados, observa-se um desequilíbrio na distribuição das tarefas do
cuidado entre homens e mulheres, que pode ser compreendido sob a perspectiva de Joan
Tronto (2007, p. 291) ao cunhar a expressão irresponsabilidade privilegiada. Para essa
autora, trata-se de um fenômeno que permite que algumas pessoas se dispensem do
trabalho de cuidar porque “outras o farão por elas”. Em outras palavras, a pessoa (no caso,
o pai) está autorizado moralmente a delegar as atividades de cuidado direto à outra pessoa
(a mãe) sob a justificativa tácita de realizar outras atividades mais importantes (do
trabalho remunerado, por exemplo).
Situações como essas expressam a desigualdade de gênero, que se impõe nos
casos crônicos que envolvem deficiência e que remete à marginalização e desvalorização
do cuidado, envolvendo não apenas os indivíduos, sobretudo, o Estado – pela ineficiência
de políticas que garantam a justiça e proteção social (ZIRBEL, 2017). Tais situações
promovem tensões e conflitos que podem levar a ruptura dessas famílias, desgastando as
relações intrafamiliares e ocasionando, em parte, os arranjos monoparentais.
[...] na maioria das famílias que tem a criança com micro é muito raro você
ver o pai e a mãe que continuam juntos, né, e, também, às vezes, tá junto mas
é só a mãe que faz as coisas. Difícil você ver um pai que tá junto, que pega,
que acompanha, que cuida. Kátia, mãe de Guilherme, 2 anos
[...] as mães ficaram depressivas, muitos maridos separaram das esposas,
largaram deixando o filho sozinho [...] Valéria, mãe de Marina e Vitória, 3 e
2 anos
[...] muitos pais acabavam abandonando a família por causa da criança,
então, a mãe ficava em uma situação bem difícil [...] não tem quem cuidar,
não tem com quem deixar, então, é complicado. Grupo de Discussão

O estudo de Freitas e Dal Prá (2015), com famílias de crianças com deficiência
e/ou condições crônicas, identificou na maioria das famílias o arranjo monoparental com
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referência feminina. O mesmo tem sido apontado em estudos com famílias de crianças
com microcefalia por ZIKV no Nordeste, como os de Pimentel (2018), Nascimento
(2018) e Costa et al. (2018), que trazem a vulnerabilidade das mulheres e o aumento da
sua sobrecarga ocasionada, entre outros fatores, pelo abandono paterno. Apesar da
maioria das famílias deste estudo estarem em arranjo nuclear (pai, mãe e filhos), houve
casos de abandono paterno que marcaram a experiência das mulheres/mães.
[...] tentei ter uma conversa com ele [o pai], pra que ele não abandonasse o
menino... porque, pelo menos, nós dois não dava mais certo, mas o menino
não deixava de ser, nunca vai ser ex, né, nunca vai ser ex-filho, é [filho] pra
sempre. E a única coisa que eu pedi pra ele foi isso: que ele fosse um pai
presente pro menino, mas não adiantou, não existe concordância com ele, até
hoje ele é difícil ver o menino [...] ele vive a vida dele, eu vivo a minha [...]
Kátia, mãe de Guilherme, 2 anos
[...] ele [o pai] nunca, nunca ajudou com nada, falar: “Ah, deu uma fralda,
um remédio...”. Não. Os remédios dela não são baratos, ele paga o plano [de
saúde], pelo menos isso, mas só. [...] a pensão ainda não estou recebendo e aí
vivo nessas condições aqui. [...] ele não tem afeto nenhum [pela criança] [...]
Roberta, mãe de Amanda, 2 anos

Existe um alto custo que a irresponsabilidade privilegiada dos homens em relação
aos filhos impõe sobre as mulheres, que não afetaram somente as possibilidades e as
escolhas das mães em momentos cruciais (ZIRBEL, 2017), mas que também afetaram
diretamente as crianças, agravando e potencializando a vulnerabilidade de contextos já
marcados pela desigualdade e injustiça social. Segundo Fietz e Melo (2018), o abandono
paterno revela o peso do regime moral que está imbricado na distribuição desigual da
tarefa do cuidar e que se mostra nas relações de gênero, no qual a mãe deve assumir todo
o ônus do cuidado na ausência do pai.
As rupturas familiares são situações críticas que promovem outros (re)arranjos,
conferindo maior complexidade na filiação, principalmente entre pai-filho, pois,
comumente, é a mulher que assume a responsabilidade da guarda da criança
(PORTUGAL, 2014). Porém, o fim do relacionamento conjugal não justifica a
irresponsabilidade do pai perante as diversas necessidades de seu(s) filho(s), bem como
de seus deveres legais.
Na dimensão jurídico-legal não há privilégios dos homens, pois os pais (homem
e/ou mulher) são responsabilizados legalmente pelo cuidado de seus filhos. A criança e o
adolescente possuem garantias jurídicas que responsabilizam tanto a família, quanto o
Estado, em dispositivos legais vigentes, como a Constituição Federal e o Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA) (BRASIL, 1988; BRASIL, 1990). A Constituição
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Federal, no seu artigo nº 227, determina que sejam assegurados às crianças e adolescentes
os direitos inerentes à cidadania, tais como o direito à: vida, saúde, alimentação,
educação, dignidade, respeito, convivência familiar, entre outros, em condições de
dignidade (BRASIL, 1988). Já o ECA, por sua vez, no artigo 4º, responsabiliza,
primeiramente, a família (homens e mulheres, em qualquer arranjo ou configuração
familiar) na efetivação desses direitos amparados constitucionalmente (BRASIL, 1990).
Ribeiro et al. (2013) e Nepomuceno et al. (2013) salientam que o texto
constitucional confere “prioridade absoluta” à criança, trazendo os deveres não só da
família, mas também da sociedade e do Estado para salvaguardar e assegurar-lhes os seus
direitos. A criança é, portanto, nessa dimensão, considerada sujeito pleno de direitos.
Nesse sentido, a dimensão jurídico-legal deve responsabilizar os pais para que assumam
os custos financeiros por meio de pagamento de pensão alimentícia30, por exemplo;
contudo, tem seus limites, não sendo capaz de garantir ou prover um outro componente
da dimensão do cuidado e das relações familiares: a afetividade e a sociabilidade.
[...] ele [o pai] falou cada horror pra mim, ele falou assim pra mim: “Você
não foi mulher o suficiente pra me dar uma filha normal” [...] ela sentia que
ele [o pai] não tem afeto por ela... criança sente [...] pra ele, ela não é
perfeita... Roberta, mãe de Amanda, 2 anos
[...] ele [o pai] não procura saber do meu filho [...] ele acha que o Guilherme
não entende, que pelo fato do problema dele, ele acha que ele não tem essa
percepção, mas ele tem [...] Kátia, mãe de Guilherme, 2 anos

Nesses casos, nota-se o peso do julgamento moral e social de valor sobre a mulher
e sobre as crianças que apresentam deficiência física, reforçando o estigma sobre o corpo
e a culpabilização da mulher pela deficiência dos filhos. Pinheiro (2018) e Costa et al.
(2018) trouxeram essa evidência em seus estudos com mães de crianças com microcefalia,
apontando que o abandono dos cônjuges, geralmente, ocorre por culpabilizar as mulheres
como responsáveis pelo adoecimento da criança (PINHEIRO, 2018), principalmente, em
julgar, de modo equivocado e injusto, que a infecção congênita pelo ZIKV ocorreu por
falta de cuidados quando gestantes. Soma-se a isso a sustentação simbólica de que a
capacidade e a qualidade da matriz/genitora (reprodutora) se refletem no resultado de uma
boa prole – traduzido por: uma boa mulher produz filhos saudáveis, relegando à mulher
o papel de objeto na reprodução (ARANTES, 2010).

30

É o valor pago por um dos pais à criança para o suprimento de suas necessidades básicas de sobrevivência
e manutenção. É fixado com base nas despesas do(s) filho(s) e na possibilidade de cada um dos pais de
contribuir para o pagamento dessas despesas.
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Tal responsabilização/culpabilização das mulheres, além de reforçar a
desigualdade de gênero, pode ter referência ou força explicativa nas próprias políticas de
saúde elaboradas desde 2015 (BRASIL, 2015a), após o surto de nascimento de crianças
com microcefalia e associação da infecção congênita ao mosquito vetor que, sob o
pretexto de conscientização, lançaram campanhas de comunicação veiculadas pelas
mídias eletrônicas (TV e rádio), atribuindo à gestante a responsabilidade pela prevenção
do agravo através do uso do repelente, devendo ter maiores medidas de controle sobre
seu corpo.
Contudo, as políticas públicas voltadas à prevenção da microcefalia por ZIKV não
enfatizam a responsabilidade dos homens (pais) no uso de outras medidas preventivas
(como a utilização de preservativos, repelentes, etc.); e trazem a questão ambiental/urbana
da ocupação dos terrenos e dos domicílios culpabilizando a população e eximindo-se de
sua responsabilidade civil quanto ao saneamento básico e as condições de moradia
(HOTZ; FRAGA, 2019); e pouco (ou nada) reconhecem que a população mais atingida
são mulheres que já viviam em condições de vulnerabilidade social, marcadas pela
pobreza e baixa escolarização (DINIZ, 2016; DINIZ; BRITO, 2016; PIMENTEL, 2018).
A antropóloga brasileira Débora Diniz (2016) argumentou que as mulheres
acometidas pela epidemia são muito parecidas entre si: já eram pobres, nordestinas, pouco
escolarizadas e com frágil inserção no mundo do trabalho. Segundo a autora, agora elas
são também cuidadoras de crianças com deficiência e com muitas necessidades básicas e
diárias, denunciando a importância de maior proteção pelo Estado.
Outro fato que chama atenção é a exposição de mulheres e crianças a todo tipo de
violência, inclusive a doméstica, nos espaços marcados pela desigualdade e assimetria –
contextos com potencial para vulnerabilizar, ainda mais, os elos fragilizados nas
interações familiares.
[...] ela [a filha] é molinha, ele [o pai] segurava e ela caia, ele sacudia ela e
falava: “Essa menina não presta pra nada e não sei o quê...”. Eu não deixava
ele mais segurar ela [...] Aí, houve a convulsão e estagnou [o
desenvolvimento], e daí eu já comecei a perceber os tratamentos dele com ela,
né? Diferente, porque ela era super nervosa, o tempo todo chorando [...] aí,
falei pra ele que cada um ia seguir seu canto... foi difícil pra ele aceitar, muito
difícil [...] ele queria que eu morasse junto com ele, eu falei que não, que ia
acabar saindo morte ali... ele não tem afeto nenhum, o medo não foi eu, o medo
foi ele tentar fazer alguma coisa com ela, porque ele não tem afeto nenhum
por ela [...] Então era aquele inferno, ela chorando de um lado, ele gritando
do outro e, assim, eu falei: “Uma hora ele vai perder a cabeça e dar um tiro
nessa menina aí”. E ele se refere a ela como: ‘essa menina’ [...] Roberta, mãe
de Amanda, 2 anos
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Para Guimarães (2008), ao abordar gênero na relação entre deficiência e cuidado,
evidencia-se que as mulheres (cuidadoras) e as pessoas com deficiências severas
extremamente dependentes (incluindo as crianças) são alvos constantes de abusos e
violências, sendo muito frequente as restrições e o silenciamento de seus direitos, o que
mais as vulnerabiliza (desprotege) nos espaços domésticos.
Outros autores apontam a obrigação que se impõe à mãe em sobreviver ao filho
deficiente ou em condição crônica, muitas mulheres têm adoecido e suportado a
sobrecarga da responsabilidade pelo gerenciamento do cuidado e do tratamento de saúde
– o que coloca o homem (pai) em posição de privilégio (FIETZ; MELO, 2018; FREITAS;
DAL PRÁ, 2015; KITTAY, 2011; SOUZA; CARNEIRO, 2007; ZIRBEL, 2017).
Através dos relatos, foi possível perceber que o peso da responsabilidade pelo
cuidado dos filhos deixou marcas visíveis na experiência dessas mulheres, marcas
inscritas em seus corpos e que expressam, sobremaneira, o quanto estão expostas,
desprotegidas e vulnerabilizadas ao sofrimento e adoecimento.

4 “Mulher guerreira”: vidas e corpos marcados – reflexões sobre a ética do cuidado

Temas como o cuidado e a dependência não dizem respeito apenas às pessoas
deficientes, mas também às respectivas cuidadoras, devendo ser incluídas na discussão
da mulher-cuidadora (mãe, avó, etc.) na experiência de cuidar (DINIZ, 2003;
GUIMARÃES, 2008; FREITAS; DAL PRÁ, 2015; KITTAY; JENNINGS; WASSUNA,
2005).
A ênfase é que, atendendo as expectativas do cuidado familiar, a mulher é a que
mais sofre pressões internas e externas, cercada por contradições sobre seu papel (de
mãe), tais como: a resignação perante a família (pessoa devotada, que assume uma missão
além de si mesma), e as exigências mais estruturantes que as constrangem para que
assumam essa tarefa, de forma a manter-se sempre preparada, hígida e íntegra. Esta
situação parece estar sintetizada pela expressão mulher guerreira que embute a
expectativa inescapável de forças a serem mobilizadas diante de situações críticas e
adversas (que inclui a do cuidado complexo) justificada por um objetivo maior que se
suporta em doação (a quê?) e que pode alçar ao heroísmo, seja no plano terreno ou não.
Dessa forma, compreender a experiência de mães de crianças com microcefalia
por ZIKV/SCZV no bojo desse contexto, não é apenas considerar seu ponto de vista e as
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suas necessidades; mais que isso, é reconhecer que as mulheres que cuidam também
carecem do cuidado, o que implica em questões relacionadas à ética do cuidar
(GUIMARÃES, 2008).
Os comentários e os olhares nas interações sociais expressam, muitas vezes,
aquelas expectativas e o quanto estas mulheres são invisibilizadas e, por vezes,
desconsideradas, pouco valorizadas (FIETZ; MELO, 2018; TRONTO, 2007; ZIRBEL,
2017). O relato seguinte menciona e problematiza o status de guerreira em recusa à
resignação incondicional e absoluta, mas, simultaneamente, admite-se a presença da luta
e militância. Ou seja, revela que há um valor internalizado que coage ao mesmo tempo
que se tensiona na experiência.
[...] eu não gosto daquela palavra ‘guerreira’. Por que que a gente é
guerreira? Eu não gosto disso porque a gente sempre é tachada como: “Ah,
você é especial, por isso que Deus...” não, não adianta, entendeu? As pessoas
tentam tampar o sol com a peneira, mas não é assim! A gente é frágil, mas a
gente é forte, a gente chora, mas a gente também sabe engolir o choro e,
principalmente, a gente sabe lutar pelo que a gente quer. Flávia, mãe de
Matheus, 2 anos

Tais situações, a princípio corriqueiras, correspondem a questões macropolíticas
e globais que, ao longo dos tempos, têm desvalorizado a importância do cuidar, sobretudo
desvalorizando quem cuida – as cuidadoras (KITTAY; JENNINGS; WASSUNA, 2005;
TRONTO, 2007). E nesse entendimento, a crítica feminista tem buscado analisar o
cuidado como uma questão de justiça social e um princípio ético (GUIMARÃES, 2008;
KITTAY, 2011). Remetendo à ideia de que o cuidado humano é uma atitude ética, na
qual as pessoas percebem e reconhecem os direitos e as necessidades uns dos outros,
buscando o bem-estar próprio e social (WALDOW, 2001), sempre em interdependência.
Segundo pesquisadoras, é possível relacionar a desvalorização do cuidado
(quando ele é concebido como um ato motivado apenas pelo afeto e dever) e a
invisibilidade social das suas atividades, assim como das necessidades humanas mais
básicas das mulheres (TRONTO, 2009; ZIRBEL, 2017), o que se reflete nas teorias e nos
espaços políticos (ZIRBEL, 2017).
Portanto, discutir a ética do cuidado no contexto deste estudo implica, então, em
considerar a importância do cuidar do cuidador (o cuidado realizado pelas mulheresmães), que fornece base e motivação para atender o bem-estar de quem cuida. A
cuidadora deve ser cuidada, mesmo quando estiver cuidando, e mesmo que isso lhe custe
muito (KITTAY; JENNINGS; WASSUNA, 2005), como: tempo, saúde, recursos
financeiros, autoestima, entre tantas outras perdas da vida. O alto custo do cuidado150

dependência não se percebe apenas nas rotinas intensas e nas práticas diárias, se percebe,
também, diretamente no desgaste mental e físico (FIETZ; MELO, 2018), nas marcas
inscritas nos seus corpos de maneira muito concreta e visível:
[...] eu tive que largar a minha vida [...] porque na vida da gente o corpo
acaba sendo a última coisa, todas as outras coisas são prioridades, menos eu,
e o que deveria ser diferente, né? Valéria, mãe de Marina e Vitória, 3 e 2 anos
Porque eu dedico 100% do meu dia a ela [filha], é tudo em função dela, eu
almoço quando dá, eu janto quando dá, porque a prioridade é ela, é o almoço
dela, é a comidinha dela, tudo ela, e se der, se sobrar tempo pra mim, eu
resolvo as coisas, se não, nós vamos deixando pra outro dia. Roberta, mãe de
Amanda, 2 anos
[...] então, assim, você chega [em casa] sua carne chega a tá tremendo...
quando você chega, você quer sentar e relaxar [mas não é possível]. Vânia,
mãe de Daniel Júnior, 2 anos

Há claras repercussões sobre o autocuidado e, consequentemente, sobre o corpo
dessas mulheres, tornando-se aspectos, muitas vezes, pouco percebidos (vistos) e que
marcam a experiência – coisas que atravessam e se sentem na carne. Tais situações estão
intimamente associadas às demandas de cuidado, permeadas por elementos morais do
dever de mãe, em um contexto desigual que tem constrangido as mulheres a
corresponderem às expectativas históricas e socioculturais. Nessa lógica, é que se
percebe, recursivamente, o peso das estruturas como linhas de força sobre as ações dos
sujeitos.
As associações e influências estruturantes se efetivam por diversos fatores como
a própria rotina doméstica de cuidados, a prioridade financeira dos filhos em detrimento
de suas necessidades e das necessidades da família, situações que interferem na
capacidade das mulheres em receber cuidados e a negligência com o autocuidado – cuidar
de si. Estes podem incorrer notadamente em diversos efeitos, tanto para quem cuida
(mães), quanto para quem é cuidado (crianças) (FIETZ; MELO, 2018).
Para Zirbel (2017), existem pessoas que devido à posição e aos recursos que
possuem não assumem parte significativa das atividades relacionadas ao cuidado próprio,
podendo ser estas silenciadas, ocultadas ou distorcidas por estratégias de desmerecimento
do cuidado. Ou seja, as mulheres cuidadoras podem se considerar desmerecedoras do
autocuidado diante de tantas necessidades/demandas hierarquizadas, apresentadas por
seus filhos e/ou por acreditarem que precisam ser independentes (não depender de
cuidados de outrem) para desempenharem um cuidado a longo prazo (KITTAY;
JENNINGS; WASSUNA, 2005). Tronto (2007) também argumenta que o ato de receber
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o cuidado é a resposta ao oferecimento. O que pode refletir que, em diversas situações, o
apoio e o cuidado necessário a essas mulheres não têm sido sequer oferecidos e isso
repercute no cuidado a ser dispensado às crianças. E esse fato revela que, por mais que a
microcefalia seja uma marca inscrita no corpo da criança, ela alcança a mãe imprimindose também no corpo e a imagem dessas mulheres, visivelmente ou não, todavia sentida e
geradora de sofrimentos que compõem a experiência.
O cabelo, a pele, mudou muito... o meu cabelo ressecou. Não fiquei mais
bonita, mudou tudo, tudinho. [...]Até os dentes da gente parece que arruinou,
porque aquele negócio de dormir com criança, e ir pra lá, pra cá... eu até falei
pra Dra: “Olha, [a gente] dorme até sem escovar dente, tem dia”. [...] Eu
fiquei feia. [...] [ela] mostrou a foto pra uma amiga minha, que estudou [junto
comigo]. Aí ela falou pra mim assim: “Olha, ela falou que você tá bem feinha,
acabadinha”. Aí eu falei: “Ah, é? Mas onde que ela viu minha foto? Eu não
posto foto” [...] eu preciso emagrecer. Eu era a grávida mais magra do
hospital de gêmeos, bem magrinha. Então assim, eu fiquei magra, depois com
o tempo eu comecei a engordar, com esse vai e vem, eu chegava nos
tratamentos: “Ah, meu Deus, eu não almocei”, e aí come muita besteira ou
não come, ou passa da hora, ou come demais. [...] eu ando só de cabelo pra
cima, toda descabelada, mal arrumada, porque eu engordei e também fiquei
sem roupa [...] Samara, mãe de Camila e Eloá, 3 anos
[...] hoje vai fazer um ano que eu não posso nem sair de casa, eu engordei
mais de 20kg [...] porque eu não tenho tempo nem de me cuidar, eu não tenho
tempo de fazer um exame, eu não tenho tempo de nada, eu nunca tive uma
cárie no dente, eu tenho que fazer um canal agora [...] Valéria, mãe de Marina
e Vitória, 3 e 2 anos

Existem dois aspectos observados e interligados ao processo que marca o corpo
da mulher, ambos relacionados ao autocuidado: primeiramente os desgastes corporais
físico e emocional; e outro pelo ritmo intenso do cuidado e a prioridade do tempo para o
cuidado com o(s) filho(s). Ressalta-se que a invisibilização da dependência da mulher
relativa ao cuidado (no qual se inclui o autocuidado) pode substancialmente potencializar
abusos (FIETZ; MELO, 2018), na qual os potenciais do cuidado familiar desempenhado
pelas mulheres podem se exaurir diante das exigências e expectativas impostas
(BELLATO et al., 2016), uma vez que, segundo Kittay (1999), cuidado e dependência
são as duas faces da mesma moeda – ora, se há (inter)dependência, logo, há necessidade
de cuidado.
Para Kittay, Jennings e Wassuna (2005), a invisibilidade da dependência fomenta
o alto custo para o(a) cuidador(a). Estes autores, apoiados em Rivas (2003), argumentam
que o auto-apagamento é o primeiro passo para que seja considerado como um não
humano, procurando uma razão para a seguinte pergunta: Como poderia algo invisível
ser completamente valorizado?
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[...] ninguém sabe o que se está passando, a sua rotina, e todo mundo quer
opinar, todo mundo quer dar uma opinião, todo mundo quer dar um palpite,
mas no dia-a-dia ninguém sabe o que a gente passa [...] Eu já ouvi pessoas
dizer que: “ah, sua filha não vai andar, não vai falar”... Então, assim, acaba
te magoando muito, porque é muito triste você escutar que seu filho não vai
andar, não vai falar, sabe? Então, assim, abala bastante a gente... toda vez
que eu falo, eu fico mexida, sabe, porque é muito difícil você escutar isso.
Laura, mãe de Clara, 3 meses

É importante discutir esses aspectos que atravessam a experiência das mulheres,
pois se refletem diretamente sobre o cuidado ao Outro. Invisibilizá-los os tornam ainda
mais naturalizados, como parte daquilo que tem que ser ou do que faz parte da vida da
mulher, reproduzindo as desigualdades; também incorre no equívoco de ignorar não
apenas a realidade das crianças com deficiência, para quem a independência não é
possível (assim como para todos), mas também daquelas que lhes oferecem o cuidado
constantemente (FIETZ; MELO, 2018) – as suas mães. Para Fietz e Melo (2018),
reconhecer a dependência como uma parte que constitui a condição humana, portanto, de
todos nós, e visibilizar a necessidade de cuidado torna-se uma ação crucial na produção
do bem-estar e da dignidade das pessoas – sejam deficientes ou não, sejam cuidadores ou
não.
Todavia, “nossa dependência precisa ser tomada indiferente à nossa capacidade
de florescer” (KITTAY; JENNINGS; WASSUNA, 2005, p. 467, tradução livre). Ou seja,
parafraseando o pensamento destes autores para o contexto estudado, se tanto crianças
quanto mães têm ou não necessidades de dependência, tal condição não deve ser um
determinante crítico para poder ou não levar uma vida florescente – com capacidade de
transformação e desenvolvimento. Além do mais, o peso do cuidado-dependência pode
ser neutralizado pela possibilidade das necessidades de ambos serem supridas ou
satisfeitas, oferecendo oportunidades justas, tanto às crianças, quanto às mulheres, para
o florescimento.
De acordo com Kittay, Jennings e Wassuna (2005), esforços para encontrar novas
soluções e receitas práticas para as demandas de cuidados podem oferecer uma
oportunidade para a criatividade e inventividade. Nessa lógica é que se percebe também
a relação das pessoas com as estruturas/determinações e o potencial de criatividade delas
em diversas situações críticas, que possibilitam a (re)ação – uma possibilidade de “fuga”
das linhas de forças que operam nesses contextos.
É a capacidade de (re)agir (agência) frente as adversidades impostas pela
deficiência/condição crônica que confere a cada pessoa, diretamente afetada e aquelas
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que estão ao seu entorno (família, cuidadores), a capacidade de processar (refletir) a
experiência para delinear formas de enfrentamentos às eventualidades e circunstâncias
problemáticas do cotidiano, sendo assim capazes de resolver, de intervir, de monitorar,
de transformar suas vidas (GIDDENS, 2003).
[...] hoje as coisas mudaram muito... mudou muito! A minha vida mudou,
literalmente, graças à Deus! Hoje meu marido tá trabalhando, ele saiu da
depressão que ele estava. [...] nós dois tivemos que encontrar força em nós
dois [mesmos], um ajudando o outro [...] eu não sou mais problema, nem pra
mim e nem pra ninguém. Então, hoje eu sou feliz, mesmo sabendo que eu vou
ter umas coisas ainda pra passar, mas eu sei que já tá no fim, o pior já passou...
e, também, problemas todo mundo tem! A gente vai enfrentar esse [problema],
vai acabar e vai vir outro. É o ciclo da vida mesmo, mas nada que me faça
ficar triste, igual era antes. Vanessa, mãe de Marina e Vitória, 3 e 2 anos

Em seu ponto chave, a capacidade de ação (transformação) relaciona-se à
possibilidade do agente (tanto mulheres, quanto homens – qualquer cuidador) de poder
atuar de uma “outra forma” – um poder de mudança. Pode ser captada onde se exprime
uma certa temporalidade, a que Giddens (2003) chama de característica crônica da ação
cotidiana, através de situações onde a experiência, no caso, da microcefalia/SCZV,
provoca ruptura (descontinuidade da ação cotidiana) para modificar os acontecimentos
em cadeia (efeitos) e reverter-se em agência (potencial de mudança).
Todavia,

para

provocar

as

rupturas

necessárias,

é preciso rever instituições e valores sociais para que nas relações de cuidado e deficiência
se reconheça a dependência como possibilidade de construir novos rumos para uma
sociedade justa e democrática (TRONTO, 2007; KITTAY, 2011), aquela que assume o
que é comum entre todos (a interdependência) e que respeita as diferenças (KITTAY;
JENNINGS; WASSUNA, 2005).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência no contexto da condição crônica de crianças com microcefalia por
Zika Vírus é também vivida por seus pais, principais cuidadores, tornando a experiência
familiar, na qual repercutem os efeitos, desafios e aprendizados. De modo diferenciado,
as pessoas que vivenciam a possibilidade/suspeita/confirmação da infecção pelo ZIKV
na gestação (gestantes e cônjuges) lançaram mão de saberes e experiências anteriores,
para agir (com interpretações e práticas) diante dessa situação. Nesse movimento, os
saberes sobre o Zika Vírus, a microcefalia e o corpo, foram mobilizados, atualizados e
ressignificados nos diversos momentos da vida cotidiana, correspondendo a diversas
matrizes de significados e sob influência dos contextos socioculturais.
A experiência na vida cotidiana, ilustrada pelas diversas versões sobre os fatos e
pela riqueza das histórias de vida, pôde ser compreendida como o resultado de múltiplas
vivências sedimentadas e condensadas em significados particulares e compartilhados,
que, ao serem interpretadas, expressaram sentido para as pessoas que as vivenciaram
(gestantes, mães e pais) (ADAM; HERZLICH, 2001).
A experiência familiar foi marcada por repercussões sobre a família (pais e filhos),
tais como: a maior vulnerabilidade social, devido à diminuição/perda de renda familiar
financeira; aumento de custos com a manutenção da saúde, empobrecimento e rearranjos
familiares. Também houve repercussões mais diretas sobre mulheres e crianças, como: a
intensa rotina, devido constante acesso aos serviços de saúde, condições que levam à
dependência das crianças por cuidados contínuos; responsabilização da mulher pelo
cuidado familiar e marcas visíveis do cuidar sobre o corpo da mulher.
A condição crônica que envolve a deficiência dessas crianças foi sensível aos
contextos onde transcorreu. Não foi delimitado pelo aspecto fisiopatológico, porém,
relativizaram-se pelas interações sociais (familiares, profissionais, institucionais e
políticas). Nesses contextos, marcados pela desigualdade e injustiça social, foram
exigidos ajustes cotidianos para superar as barreiras impostas que afetaram diretamente e
indiretamente o corpo (da criança e da mãe) gerando um alto potencial estigmatizante às
crianças, às mulheres e aos seus familiares.
Quanto ao cuidado familiar, a participação dos homens ocorreu de forma mais
efetiva na provisão dos recursos financeiros, porém, com pouca expressividade nas
atividades de cuidado dos filhos, sendo menos efetiva ainda a participação nas rotinas de
tratamento e nas atividades domésticas. A responsabilidade pelo cuidar foi assumida
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desigualmente com relação ao gênero, sobrecarregando mulheres e privilegiando os
homens.
As famílias foram constrangidas a cobrir a ineficiência das políticas públicas,
tornando-as as principais responsáveis pelo bem-estar de seus membros. Neste cenário
político e público se viu a tendência ao familismo, que tem resultado em menor provisão
do Estado, que relega muita responsabilidade sobre a família (FREITAS; DAL PRÁ,
2015) sem oferecer-lhe proteção social e meios de provisão para suas demandas. Essa
tendência das políticas públicas no Brasil oferecem um campo profícuo para a exploração
em outros estudos.
As situações nas quais o Estado-providência não garante plena ou mínima
proteção social nas vulnerabilidades, como nos casos aqui mencionados, a manutenção
dos modelos tradicionais de família pareceu ser mais uma questão de sobrevivência, do
que escolha (PORTUGAL, 2014), pois na precariedade de possibilidades, a família foi o
principal recurso social em que se pode recorrer.
Por esse motivo, ampliar o contexto estudado (classe, gênero, políticas sociais,
etc. – aspectos estruturantes) para compreender a experiência das famílias foi essencial.
Os afetamentos gerados por suas repercussões se somaram e se confundiram, por vezes,
a outras questões de ordem social, imbricando-se (BARSAGLINI, 2019).
O cotidiano do cuidado estava muito presente na experiência das famílias, a partir
dele foi importante a reflexão sobre a ética do cuidado, para atentar nas relações e nas
práticas mais invisibilizadas dessas interações, trazendo à tona as necessidades das
cuidadoras que foram, muitas vezes, desvalorizadas e desconsideradas (FIETZ; MELO,
2018).
Diante disso, para o avanço das políticas que visam a equidade e justiça, é preciso
discutir a distribuição desigual das atividades de cuidado na sociedade, que se expressa
também pela desigualdade de gênero (ZIRBEL, 2017). O cuidado – as suas demandas e
as múltiplas dimensões do cuidar, precisa ser levado com maior abrangência ao escopo
das políticas públicas para ser (re)desenhado e implementado pelo Estado, ao invés de ser
naturalizado e relegado ao campo da invisibilidade, do descaso e do âmbito privado.
Há o pensamento e a clareza de que não se esgotam as possibilidades de
compreender melhor o objeto de pesquisa proposto. Existem certos limites para sua mais
completa apreensão, sendo necessárias outras realidades, olhares e estudos que incluam
no debate público a importância da interseccionalidade pautada pelos marcadores sociais
da diferença (gênero, classe, raça/etnia, etc.) na elaboração das políticas sociais e para
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efetiva proteção do Estado, atuando sobre contextos e situações que vulnerabilizam as
famílias.
É possível acreditar que esta tese pode trazer implicações para o campo teórico da
Enfermagem na discussão sobre o cuidado, especialmente, em contextos que envolvem a
condição crônica e a deficiência de crianças, conferindo à família em seu escopo maior
protagonismo e centralidade; também, no campo prático, pode potencializar as ações do
cuidar de enfermeiros em tais contextos, ao abranger a família, com maior ênfase nas
cuidadoras, tornando-a um importante alvo assistencial.
Sobre o potencial de contribuição desta pesquisa para a sociedade, almeja-se dar
visibilidade às questões ainda naturalizadas e que pesam no âmbito do cuidado familiar,
como: a necessidade de maior proteção social das famílias, reconhecer a mulher (mãe)
como também dependente de cuidados, e repensar a implementação das políticas sociais
para assistência efetiva dessas famílias. Além disso, pretende-se, além de fazer
divulgação dos resultados encontrados nas mídias científicas (revistas, anais, livros, etc.),
alcançar as mídias locais (TV, rádio, internet, etc.) e reverter o aprendizado do
doutoramento em práticas cada vez mais próximas às necessidades sociais na conjugação
da tríade pesquisa-ensino-comunidade.
Por fim, o mote “Microcefalia não é o fim”, que alcançou as redes sociais e tem
influenciado as mídias, busca expressar que essa condição crônica não corresponde a um
desfecho fatal – incompatível com o viver (como teme a sociedade), mas sinaliza o
começo de uma jornada de cuidados e interações sociais que têm sido marcadas também
pelo engajamento e pela luta de famílias para se tornarem vistas ao florescerem.
Florescerem, assim como os ipês31 florescem (com cores exuberantes) em todo o período
de estiagem e na vegetação seca, árida e cinza, tal como acontece no Cerrado Matogrossense.

31

As flores dos ipês colorem a paisagem monocromática do cerrado em meio à sequidão. Para suportar o
calor e a falta de chuva, o ipê floresce, mas sem folhas, a fim de concentrar todas as forças na reprodução
(sobrevivência), contando com a ajuda do vento para dispersar as suas sementes.
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Apêndice I: Roteiro com perguntas norteadoras para o GD com gestantes em geral

DATA: _____________________________ Nº DE PARTICIPANTES: ______
EQUIPE DE PESQUISADORES: ____________________________________
TEMPO DE SESSÃO: ________________________________
LOCAL: ______________________________________

FORMULÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES
Nome/código

idade

Cor

religião

estado civil

Filhos

escolaridade

Pergunta 1: O que vocês sabem sobre a microcefalia e o Zika Vírus?
Pergunta 2: Por que acham que isso acontece?
Pergunta 3: Sobre os bebês que nasceram com microcefalia no Brasil: o que dizem?
Pergunta 4: E se a pessoa souber que o bebê tem microcefalia: o que se faz? (antes
e depois de nascer/explorar)
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Apêndice II: Roteiro de entrevista semiestruturada para gestantes e cônjuges com
suspeita de infecção por ZIKV e/ou confirmação intrauterina de microcefalia

Identificação do Entrevistado (código): _________________________________________
Idade: __________ Sexo: __________ Cor:_____________ Cidade de Origem:_______
Estado civil: _________________ Escolaridade:_______________ Religião:__________
Data da Entrevista: _______________ Duração: __________________
Observação: ____________________________________________________________

ROTEIRO TEMÁTICO:
TEMAS
1

2

Contexto

QUESTÕES TEMÁTICAS
-Fale um pouco de você(s): moraram
sempre em mato grosso?

- Conhecer contexto imediato e mais
amplo/origem/trajetória familiar

- Por que você(s) faz(em)
acompanhamento aqui?

Notar como se refere(m) ao quadro
vivenciado

- Conte como descobriram

Explorar sobre o que pensou(ram),
sentiu(ram) e fez(izeram). E observar
como justificam por quê agiu(ram) desta
forma notando impactos/ repercussões e
reações.

- Processo de
descoberta

- Impactos
- Conceito
- Noções
causais

- Aproximação com a mãe/família

-O que fazem? Como se conheceram?

- Diagnóstico

3

OBSERVAÇÕES

-O que você sabe sobre a microcefalia e o
Zika Vírus?

- conceito, significados
- noções causais

-Por que acham que isso acontece?
-Sobre os bebês que nasceram com
microcefalia no Brasil: o que dizem?

4

5

Relação com
serviços e com
prescrições e
cuidados

Expectativas
futuras/projeto

-Como tem sido o pré-natal?

- Relação com serviços

-Que cuidados foram orientados no seu dia
a dia?

- Cuidados cotidianos e relação com as
prescrições no dia a dia

-Conte como tem sido sua gestação.
-O que diz sobre esse momento?

- Notar possíveis dificuldades e
facilidades e respectivos apoios (tipos e
fontes de) => agenciamentos

-Como acham que será mais adiante para
vocês, a família?

- Cuidados gerais, iniciais e contínuos
diante da cronicidade

-O que esperam ocorrer?
Finalizando: Alguma outra coisa que ainda gostaria de dizer e que não perguntei?
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Apêndice III: Roteiro de entrevista em profundidade para famílias de crianças
nascidas com microcefalia e SCVZ

Identificação do Entrevistado (código): _________________________________________
Idade: __________ Sexo: __________ Cor:_____________ Cidade de Origem:_______
Estado civil: _________________ Escolaridade:_______________ Religião:__________
Data das Entrevistas: _______________ Duração: __________________
Observação: ____________________________________________________________

PERGUNTAS NORTEADORAS:
Contexto

•

Fale sobre você e sobre sua família.

•
Processo de

•
•

descoberta
Diagnóstico

Conte como descobriram a microcefalia por ZIKV (explorar sobre o que
pensou, sentiu, fez? Por quê?)

•
•

Impactos

•

Como tem sido o tratamento/acompanhamento de seu filho(s)? Como isso
reflete na família?

•
Conceitos

Como tem sido o cuidado dele(s) no dia-a-dia?

•
• Alguma outra coisa que ainda gostaria de dizer?

Noções causais
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
- Aproximação com a mãe/família
Relação com
- Conhecer contexto imediato e mais amplo/origem/trajetória familiar
serviços e com
Notar como se refere(m) ao quadro vivenciado
prescrições e
Explorar sobre o que pensou(ram), sentiu(ram) e fez(izeram). E observar como justificam por quê agiu(ram)
cuidados
desta forma notando impactos/ repercussões e reações.
- conceitos, significados
- noções causais
Expectativas
- Relação com serviços.
futuras/projeto
- Cuidados cotidianos e relação com as prescrições no dia a dia
- Notar possíveis dificuldades e facilidades e respectivos apoios (tipos e fontes de) => agenciamentos
- Cuidados gerais, iniciais e contínuos diante da cronicidade

178

Anexo - Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Hospital
Universitário Júlio Muller- CEP/HUJM
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