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RESUMO

CARVALHO, C. F. S. Concepções de mulheres com deficiência física sobre a
maternidade. 2014. 105 f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação
em Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal-RN, 2014.
O estudo objetivou compreender a concepção de mulheres com deficiência física
sobre sua capacidade de gestar, parir ou cuidar de um filho. Trata-se de uma
pesquisa exploratória, descritiva com abordagem qualitativa desenvolvida em três
organizações não-governamentais de Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. A coleta de
dados ocorreu no período de abril a junho de 2014, por meio de entrevista
semiestruturada, utilizando-se roteiro constituído por questões sociodemográficas e
uma norteadora. Obteve-se a priori anuência dos diretores das associações,
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande
do Norte, CAAE nº 27442814.7.0000.5537 e parecer n° 618.045, assim como a
autorização formal das participantes mediante a assinatura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido. Participaram do estudo 12 mulheres
selecionadas conforme os seguintes critérios de inclusão: ter deficiência física, estar
na faixa etária de 18 a 49 anos e afirmar a existência de características limitantes
desde a primeira infância (0 a 3 anos). As informações obtidas nas entrevistas foram
submetidas aos preceitos da análise de conteúdo segundo Bardin, de acordo com a
técnica de análise temática. Desse processo, emergiram três categorias:
Concebendo a maternidade diante da deficiência física; Concebendo a capacidade
de ser mãe com deficiência; e Concebendo o apoio durante o ciclo gravídicopuerperal. Como referencial teórico adotou-se os princípios do Interacionismo
Simbólico proposto por Blumer. A discussão foi respaldada por meio de achados
literários sobre a assistência à saúde da mulher no contexto da reprodução. As
entrevistadas concebem a maternidade como uma realização e acreditam na sua
capacidade em gestar, parir e cuidar de um filho. Porém, o desejo pelo papel
materno tende a ser influenciado por sentimentos adversos e limitações suscitadas
pela deficiência, barreiras sociais e preconceitos. Referiram também a importância
do suporte do companheiro, familiares e profissionais de saúde nos cuidados ao
filho. Mediante esses achados, compreende-se que embora haja entraves para a
realização do seu desejo, não foram suficientes para fazê-las desistir em tornar-se
mãe. Portanto, se faz necessário que os profissionais da saúde, em destaque o
enfermeiro, sejam capacitados para o atendimento a mulher com deficiência no
âmbito da atenção à saúde reprodutiva de modo a ofertar assistência adequada às
suas necessidades.
Descritores: Enfermagem. Saúde Reprodutiva. Pessoas com deficiência.

ABSTRACT

CARVALHO, C. F. S. Conceptions of women with physical disability about
motherhood. 2014. 105 f. Dissertation (Master’s degree) – Postgraduate Nursing
Program, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal-RN, 2014.
The study aimed to understand the concept of women with physical disabilities about
their ability to gestate, give birth or care a child. This is an exploratory, descriptive
study with qualitative approach developed in three non-governmental organizations
in Natal, Rio Grande do Norte, Brazil. The data collection occurred in the period from
April to June, 2014, through semi-structured interviews, using a script composed by
sociodemographic questions and a guiding one. It was obtained a priori the
permission from the association’s directors, the approval from the Research Ethics
Committee, of the Federal University of Rio Grande do Norte, CAAE nº
27442814.7.0000.5537 and the assent n° 618.045, as well as the participant’s formal
authorization by signing the Informed Consent Statement. Participated in the study
12 women, selected according to the following inclusion criteria: to have physical
disability, to be aged 18 to 49 years old, and to affirm the existence of limiting
characteristics from early childhood (0-3 years). The information obtained in the
interviews were subjected to the precepts of Content Analysis according to Bardin,
under the thematic analysis technique. From this process, three categories emerged:
Conceiving motherhood in front of disability; Conceiving the capacity to be mother
with disability; and Conceiving the support during pregnancy and puerperium period.
As the theoretical framework we adopted the principles of symbolic interactionism
proposed by Blumer. The discussion was supported by literature findings on women's
health care in the context of reproduction. The interviewees conceive motherhood as
an accomplishment and believe in their own ability to gestate, give birth and care a
child. However, the desire for the maternal role tends to be influenced by adverse
feelings and limitations raised by disability, social barriers and prejudices. They also
referred the importance of support from partner, family and health professionals in
the care of child. Upon these findings, it is understood that although there are
barriers to the realization of their desire, these barriers were not enough to make
them give up on becoming a mother. Therefore, it is necessary that health
professionals, highlighted the nurse, be trained to care for women with disabilities in
the context of reproductive health care in order to offer adequate support to their
needs.
Keywords: Nursing. Reproductive Health. Disabled Persons.
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1 INTRODUÇÃO

A saúde da mulher no Brasil é amparada por políticas públicas que
buscam garantir a assistência adequada e o respeito aos seus direitos,
especialmente quando se trata do período gravídico-puerperal. Todavia, a
universalidade destes privilégios não abrange a todo público feminino, como é o
caso da mulher com deficiência desejosa em vivenciar a maternidade. Nesse
contexto, observa-se a existência de fatores sociais que influenciam a saúde
reprodutiva deste grupo populacional. Assim, para compreender esta problemática
bem como a concepção destas mulheres sobre o referido evento, faz-se necessário
realizar um resgate histórico sobre a pessoa com deficiência.
Durante a história da humanidade, quem sofria de alguma limitação
anatômica e/ou fisiológica ficava à margem da sociedade. As atrocidades cometidas
durante a II Guerra Mundial, dentre as quais as pessoas com deficiência eram
tratadas de forma desumana e antiética, levaram os Estados-Nações a se
mobilizarem em reuniões que culminaram na Declaração Universal dos Direitos
Humanos em 1948. Este documento prega que todo ser humano tem direitos iguais
independente das diferenças encontradas entre eles, incluindo a deficiência física,
motora, sensitiva e mental (BRASIL, 2008a, 2009a). A partir disso, se instituiu de
caráter específico e internacional a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes
em 1975, sucedido de eventos, formalização de documentos e a criação do Decênio
para os Deficientes (1983-1992), consolidando a busca da ratificação dos seus
direitos (BRASIL, 2007a, 2009a).
Seguindo essa tendência, o Brasil se comprometeu em formular políticas
e legislação concernentes à pessoa com deficiência, em destaque as emendas
sancionadas na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Por
conseguinte, o país sancionou a Lei n° 7.853 de 24 de outubro de 1989, a qual
dispunha de normas gerais para assegurar os direitos de cunho social e inerentes a
cada uma das pessoas com deficiência. Estas estabelecem também os papéis dos
órgãos governamentais e da sociedade no cumprimento do pleno exercício do direito
desses indivíduos quanto à saúde, educação, previdência social, lazer, trabalho,
maternidade, dentre outros. Ademais, a lei prevê penalidades imputáveis àqueles
que não cumprirem com esse dever (BRASIL, 2009b, 2011a).
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Neste caminhar, o Governo Federal lançou em 2011 o Plano Nacional dos
Direitos da Pessoa com Deficiência, “Viver sem Limite”, com o objetivo de ratificar o
compromisso assumido pelo Brasil na Convenção sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência, mediada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2006. O
plano determina que todos os níveis governamentais implementem os direitos desse
grupo, com ênfase na acessibilidade, na inclusão social, no acesso à educação e na
atenção à saúde (BRASIL, 2013a).
Apesar do progresso das políticas públicas brasileiras, estas encontram
entraves para serem efetivadas, retardando a inclusão social da pessoa com
deficiência. Isso ocorre pela dificuldade de essas legislações alcançarem a
sociedade e serem incutidas na aprendizagem dos profissionais que lidam com a
referida população, em destaque as áreas de saúde, educação e trabalho.
Retratando a saúde, esta é essencialmente assistencialista ao focar o tratamento e a
reabilitação, enquanto as políticas buscam contemplar seus contextos (SILVA et al,
2012). Assim, em todos os níveis de atenção à saúde no Brasil, as diretrizes
apresentam-se focais e que não abrangem o cuidado a toda essa clientela. Por
conseguinte, a assistência prestada não é a ideal, requerendo instituições
complementares,

como

organizações

filantrópicas

a

fim

de

suprir

suas

necessidades, principalmente no âmbito social (OTHERO; DALMASO, 2009).
No intuito de mudar este cenário nos serviços de saúde, foi instituída em
2012 a Rede de Cuidado à Pessoa com Deficiência, a qual também se refere às
pessoas com limitações temporárias. Corresponde ao conjunto de ações articuladas
dentro da Rede de Atenção à Saúde, respeitando os preceitos e diretrizes do SUS.
Deste modo, promove à ampliação do acesso a assistência à saúde de qualidade,
centrada em suas necessidades, por meio de cuidado integral e equitativo fornecido
por equipe multiprofissional e interdisciplinar (BRASIL, 2012).
Ambientado nas mudanças históricas supracitadas, o conceito de
deficiência também sofreu transformações ao longo do tempo. Logo, os termos
“deficiente físico” e “portador de deficiência” são levados gradualmente ao desuso
por remeterem a um sentido patológico e por não respeitarem o background social
tampouco a identidade de cada indivíduo. Neste sentido, é recomendado a
referenciá-lo como “pessoa com deficiência”, seguindo o exemplo da Convenção da
ONU outrora mencionada (BRASIL, 2007a, 2008a, 2010a).
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A definição mais atual vai além das limitações anatômicas e fisiológicas,
ou seja, contempla aspectos sociais, econômicos, ambientais e políticos. Ela resgata
o olhar sobre as capacidades desses indivíduos em vez de considerar somente suas
deficiências. Por meio desse novo conceito pode-se compreender o recente
paradigma de inclusão no qual a sociedade deveria fornecer condições e
oportunidades que abrangessem equitativamente todos os cidadãos (BRASIL, 2006,
2008a, 2008b).
Desta forma, conceituam-se pessoas com deficiência como sendo
aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física,
mental, intelectual ou sensorial, as quais em interação com várias
barreiras podem obstruir sua participação plena e efetiva na
sociedade em igualdade de condições com os outros (UNITED
NATIONS, 2006, p. 4, tradução nossa).

No ano de 2009, estimava-se existir 650 milhões de pessoas com
deficiência no mundo, correspondendo a 10% de toda população mundial. A maioria
delas se concentra nos países em desenvolvimento nos quais, aproximadamente,
30% das famílias tem um parente com alguma deficiência. Referente ao Brasil,
calcula-se que 45,6 milhões de pessoas (23,9%) reconhecem possuir alguma
limitação (IBGE, 2012; WHO, 2009).
Em âmbito nacional, segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2006;
2007b) as deficiências são classificadas em física, visual, auditiva, mental ou
múltipla:
Física: Alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do
corpo humano, acarretando o comprometimento da função física [...].
Auditiva: Perda bilateral, parcial ou total, de 41 decibéis (dB) ou mais,
aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ,
2.000Hz e 3.000Hz.
Visual: Cegueira na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05
no melhor olho, com a melhor correção óptica; baixa visão, que
significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a
melhor correção óptica; os casos nos quais o somatório da medida
do campo visual, em ambos os olhos, for igual ou menor que 60°; ou
a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média,
com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a
duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, utilização dos
recursos da comunidade, saúde e segurança, habilidades
acadêmicas, lazer e trabalho.
Múltipla: Associação de duas ou mais deficiências.

As deficiências se originam de forma adquirida ou congênita. As
adquiridas estão relacionadas às sequelas advindas da assistência materno-infantil
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inadequada durante o período gravídico-puerperal; à transmissão vertical de
doenças infectocontagiosas; à desnutrição infantil; aos diversos tipos de violências;
e às doenças psiquiátricas, crônicas ou típicas do envelhecimento humano. Convém
ressaltar que deficiências desta natureza podem ser adquiridas ou sofrer influência
dos fatores socioeconômicos e educacionais, assim como das condições de moradia
e de vida, nos casos das pessoas residentes em periferias e zona rural (BRASIL,
2009b).
A deficiência é congênita quando hereditária ou como resultado de
modificação genética, capazes de gerar alterações físicas, sensoriais e/ou mentais,
semelhante à adquirida (BRASIL, 2009b). Surgem de anormalidades cromossômicas
e genes mutantes, assim como agentes infecciosos, químicos ou radioativos. Além
destas, apontam-se a teratogênese advindas do gameta masculino e os fatores
ligados à gestante relativos à hipertemia, aos hormônios, às doenças e às
deficiências nutricionais (BARREDA, 2009; SADLER; LANGMAN, 2010).
Observa-se que, apesar da classificação da deficiência ter caráter
biomédico, a diversidade existente entre esses indivíduos vai além desse sentido,
voltado ao contexto social mencionado anteriormente. Além disso, quando se trata
da convergência entre deficiência e gênero, remete-se ao movimento feminista da
década de 1970 que abarcava também os direitos das mulheres dessa população.
Isso porque estas são duplamente estigmatizadas, corroborando o fato de que a
deficiência guarda relação com aspectos sociológicos (DINIZ, 2003, 2007;
NICOLAU, 2011).
Por considerá-la dependente e incapacitada, a família não estimula suas
potencialidades e a condiciona a atividades domésticas simples, tidas como próprias
do gênero feminino, principalmente quando ela apresenta limitação de origem
congênita ou adquirida nos primeiros anos de vida. Sob o olhar da sociedade, a
mulher com deficiência não atende os papéis de esposa, mãe e cuidadora
(MACEDO, 2008; NICOLAU, 2011). Mediante a tal realidade, infere-se que no
contexto social e familiar, a mulher consolida ainda mais a imagem de ser frágil
devido a sua limitação, em particular quando se refere à sexualidade e à
reprodução.
Tratando-se da saúde reprodutiva da população feminina, a 4ª
Conferência Mundial da Mulher sediada em Pequim no ano de 1995, definiu esta
como um completo bem-estar físico, mental e social assim como a capacidade de ter
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uma vida sexual satisfatória. Dessa forma, a saúde reprodutiva é conquistada por
meio da liberdade de escolha, tanto à concepção quanto ao direito do casal de
decidir com responsabilidade o número de filhos e o espaçamento entre as
gestações. Além disso, se refere também às técnicas, métodos e serviços que
englobam a prevenção, educação e manutenção da saúde (UNITED NATIONS,
1996).
Entrementes, o papel social feminino de “ser mãe” mudou no avanço
histórico e cultural da sociedade, atingindo os moldes atuais a partir do século XVIII
com a consolidação da família patriarcal, na qual a mulher submissa tinha o dever
em criar e educar seus filhos. No final do século XX, influenciados pela globalização
econômica, surgiram comportamentos e hábitos que permitiram o controle da
fecundidade. A mulher saiu de casa para trabalhar e ganhou maiores poderes de
decisão e direitos, como observado na conferência supracitada. Apesar disso, a
imagem romantizada e vocacional de ser mãe ainda persiste no meio social
contemporâneo e é fortemente associado à feminilidade (SCAVONE, 2001; SELL,
2012).
Destarte, a maternidade pode avivar em algumas mulheres com
deficiência essa identidade feminina em atender a expectativa social quanto a
exercer o papel de mãe. Mediante a tal desejo, elas necessitam se esforçar, perante
a família e a sociedade, provando que são aptas a assumir essa função (NICOLAU;
SCHRAIBER; AYRES, 2013). Todavia, o desconhecimento, a dúvida e a negação de
familiares e profissionais de saúde referente à vontade e à competência da mulher
com deficiência em assumir a maternidade, as coagem a se submeterem à
esterilização, à histerectomia ou ao aborto, negando seus direitos reprodutivos.
Soma-se como agravante o fato da mulher possuir alguma deficiência de origem
congênita, pois existe a preocupação de que os descendentes herdem sua
deficiência (WHO, 2009).
A convivência da mulher com sua deficiência e a influência desta em sua
vida, como também no meio familiar e social, interfere em decisões importantes, a
exemplo da maternidade. Isto ocorre principalmente quando se trata da limitação
física e motora, visto ser uma das deficiências que mais desperta na população a
ideia de incapacidade funcional do indivíduo. Ressalta-se que a maternidade
segundo Scavone (2001) é um fenômeno social permeado por questões históricas e
desigualdades sociais, além dos elementos biológicos a ela inerentes. Assim, estas
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questões também dizem respeito à deficiência física devido à dificuldade da mulher
em alcançar a concordância de familiares, comunidade e profissionais a esse papel
materno.
Deste modo, pressupõe-se que a concepção da mulher com deficiência
física quanto a sua capacidade de ser mãe é afetado por estigma familiar,
comunitário, social e assistencial. Salienta-se que, de acordo com a Classificação
Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), capacidade significa
“aptidão de um indivíduo para executar uma tarefa ou uma ação” (WHO, 2001).
Nesse sentido, questiona-se: “Qual a concepção das mulheres com deficiência física
sobre sua capacidade em gestar, parir ou criar um filho?”. Nesse estudo considerouse concepção como operação na qual o sujeito forma um pensamento ou conceito
diante de uma experiência física, moral, psicológica ou social (JAPIASSU, 1990).
Mediante a este questionamento, objetivou-se compreender a concepção de
mulheres com deficiência física sobre sua capacidade de gestar, parir ou cuidar de
um filho.
Espera-se que a resposta a tal indagação contribua na efetividade da
assistência às mulheres com deficiência desejosas a desempenharem o exercício da
maternidade, em particular àquelas que apresentam limitações físicas de origem
congênita ou adquirida nos primeiros anos de vida. Justifica-se essa população por
ser composta de sujeitos que conviveram com a deficiência desde cedo e, ao longo
do seu desenvolvimento, esteve sob influência familiar, responsável por transmissão
dos primeiros valores e crenças do ser humano como cidadão.
A motivação pelo estudo surgiu em 2011, após o primeiro contato teóricocientífico sobre pessoas com deficiência. Como discente e bolsista do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC/CNPq) da linha de pesquisa
Saúde da Mulher e Obstetrícia, foi despertado o interesse em conhecer a produção
científica a respeito de mulheres com deficiência, enfocando a reprodução,
sobretudo por não possuir experiência profissional no âmbito da assistência a esse
contingente.
Assim sendo, aprofundaram-se os estudos acerca da temática e
observou-se que, apesar de lento avanço no âmbito da sexualidade desse estrato da
população, o mesmo não ocorreu quanto à saúde reprodutiva, inclusive na área de
Enfermagem. A observação dessa realidade suscitou o interesse em prover
conhecimento nesta área, em particular à mulher com deficiência física por
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enfrentarem, de forma expressiva, diversas barreiras de ordem arquitetônica,
atitudinal, informacional e financeira.
Portanto, espera-se que os resultados do estudo possam fornecer
subsídios para despertar a atenção de profissionais de saúde, especialmente dos
enfermeiros, frente à subjetividade de mulheres com deficiência, na perspectiva de
atentar-se para os seus direitos no âmbito reprodutivo. Isso porque a Enfermagem,
presente em todo ciclo gravídico-puerperal, tornar-se-á mais apta a prestar o
cuidado necessário assim como estimular o autocuidado, respeitando os contextos
que se inserem essas mulheres.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

Aborda-se neste item o cenário no qual a mulher com deficiência física
encontra-se inserida como forma de embasar o presente estudo. Primeiramente, se
tece considerações acerca do corpo que apresenta a deficiência e como o indivíduo
lida com ele. Em seguida, aborda-se o contexto da saúde sexual e reprodutiva assim
como a assistência que é prestada a essa população durante o ciclo gravídicopuerperal. Por fim, apresenta-se o Interacionismo Simbólico como norteador da
análise dos dados.

2.1 Considerações sobre a pessoa e o corpo com deficiência

O corpo com deficiência, visto como

deformado, anormal

e/ou

disfuncional, foi por muito tempo regido por explicações religiosas ou místicas,
transitando entre o pecado e a bênção, até o momento do ápice da medicina e do
modelo biomédico. Este versava que o corpo, julgado como doente, precisava ser
recuperado dentro dos padrões considerados “normais”, sendo para isso submetido
a tratamentos que possibilitassem alcançar esse objetivo e se igualar à maioria da
população (DINIZ; BARBOSA; SANTOS, 2009; PHILLIPS; PHILLIPS, 2006).
Resquícios da referida concepção é ainda encontrada na sociedade e torna-se
opressivo para as pessoas com deficiência diante da cultura do “corpo perfeito”.
No final do século XIX, a deficiência também ganhou uma nova
conotação: a deformidade como atração em espetáculos de massa. Pessoas com
deficiência, especialmente aquelas que sofriam de malformação e doenças
genéticas, eram expostas ao público como objeto de gozo e humilhação, como
ocorria nas feiras localizadas nas ruas de Paris e Londres (CORBIN; COURTINE;
VIGARELLO, 2011). O tratamento subumano perdurou até a mudança de
conscientização da sociedade, porém a deficiência continua sendo alvo de
curiosidade, dó ou chacota por algumas pessoas que possuem o corpo “normal”.
Como forma de mudança de concepção, foi estruturada a Classificação
Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) que modificou a
linguagem puramente biomédica utilizada pela ONU durante três décadas. O CIF
dialoga com o modelo biomédico e social para descrever os impedimentos
perpassados por indivíduos com incapacidades (deficiências, limitação de atividade
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ou restrição na participação) temporárias ou definitivas, de acordo com as barreiras
sociais e de participação (WHO, 2001). Assim, percebe-se que as dificuldades
sofridas por esses indivíduos não são frutos apenas da sua deficiência, ou seja, “a
opressão não é um atributo dos impedimentos corporais, mas resultado de
sociedades não inclusivas” (DINIZ; BARBOSA; SANTOS, 2009, p. 67).
Nas mudanças surgidas com o movimento social da deficiência,
principalmente com a segunda geração composta por feministas, alegou-se que o
corpo deficiente não deve ser dissociado por completo das questões sociais. Mesmo
removendo as barreiras sociais, nem todas as pessoas com deficiência serão
totalmente autônomas. Assim, deve-se levar em conta a interdependência de acordo
com cada indivíduo e a sua limitação (DINIZ, 2007). Todavia, encontra-se na
sociedade o conflito entre a consciência da inclusão da pessoa com deficiência no
seio comunitário e a marginalização destas pelos entraves sociais devido ao estigma
já arraigado. Assim, torna-se comum a dificuldade entre as pessoas em se
comportar diante de outras com deficiência (BRETON, 2007).
Este cenário de transformação na sociedade também reflete nas pessoas
com deficiência ao se perceberem de modo diferente conforme a limitação que
possui. Àqueles com modificações morfofuncionais desde os primórdios de sua vida
apresentam-se mais capazes de se reconhecerem e identificarem-se com seu corpo
limitado, tomando-o como sua identidade. Assim, existe uma relação de convivência
entre os seus limites e as suas capacidades construídos ao longo do tempo,
possibilitando se adaptarem socialmente (MACEDO, 2008; OTHERO, 2010).
Porém, essa relação é influenciada por outros fatores dos quais se podem
citar: a subjetividade e história de vida do sujeito, a rede de relações familiar e
social, os aspectos culturais e as condições socioeconômicas (OTHERO, 2010).
Nesse sentido, compreende-se que há uma forma de cultura neste grupo social
representada nas diferentes maneiras de viver dentro de corpos limitados (DINIZ;
BARBOSA; SANTOS, 2009).
O indivíduo tem a possibilidade de organizar sua vida em torno da
deficiência mesmo reconhecendo as diferenças existentes entre ele e as demais
pessoas sem limitações (GOFFMAN, 1988). Porém, dependendo de fatores
psicológicos e emocionais, o olhar ao seu corpo encontra-se sob influência de
outrem que o vê, projetando o preconceito contra si próprio. Diante disso, as
pessoas com deficiência devem trabalhar a sua autoimagem e suas potencialidades
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de forma a superar obstáculos impostos pelo estigma social, especialmente àquelas
que nasceram com limitações ou adquiriram precocemente. O estímulo a essas
pessoas deve começar desde cedo e ser continuado no ambiente familiar,
educacional e social (MACEDO, 2008).
A família da pessoa com deficiência congênita ou adquirida nos primeiros
anos de vida tende a assumir diversas posturas frente a sua condição. Ela pode
desenvolver um ambiente acolhedor e fornecer suporte que permita a criança
descobrir suas habilidades e capacidades frente aos obstáculos surgidos no seu
cotidiano. Em contrapartida, a família também pode se apresentar como
superprotetora, negando ou rejeitando a pessoa com deficiência. Neste caso, esta
pode ultrapassar as expectativas de seus familiares ou se sucumbir à situação
tornando-se

dependente

e

vulnerável

a

depressão

e

outros

problemas

psicoemocionais (NICOLAU, 2011).
Além disso, conforme constataram O’Carroll, O’Reilly e Whitford (2011)
em seu estudo sobre a qualidade de vida de pessoas com malformações congênitas
causadas pelo medicamento Talidomida, a qualidade de vida desses indivíduos ao
longo do tempo torna-se afetada pelas dores, doenças que porventura surgiram, e
as próprias malformações. Assim, o acompanhamento desde o início tende a
retardar ou proporcionar conforto para que essas pessoas sofram menos
consequências ocasionadas pelo envelhecimento.
Em relação às mulheres com deficiência, sobretudo as jovens, estas
costumam sofrer a influência social do corpo “perfeito” e, diante das suas limitações,
não atingem esse ideal de beleza (PIOTROWSKI; SNELL, 2007). Visto isto, se veem
invisíveis e inseguras quanto ao aspecto físico e à possibilidade de despertar o
desejo de possíveis parceiros. Essas incertezas concorrem para a desvalorização do
próprio corpo e diminuição da autoestima (SOARES; MOREIRA; MONTEIRO, 2008).
Por esse motivo, se faz necessário que os profissionais de saúde estejam
aptos a primar a potencialidade da pessoa com limitações e estimular a autoimagem
em direção a uma qualidade de vida. Inicia-se com o nascimento da criança com
deficiência, na qual a equipe multidisciplinar trabalhe o vínculo afetivo com o núcleo
familiar e esteja destituída de preconceitos que levariam a considerar a criança
como “doente”. Nesse sentido, a família deve ser fortalecida, a fim de aceitar e
adaptar a criança ao meio social e, consequentemente, tornar-se um indivíduo
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adulto independente. Assim sendo, gozará de direitos e terá suas necessidades
humanas atendidas como qualquer outro membro social (MACEDO, 2008).
2.2 A mulher com deficiência no contexto da saúde sexual e reprodutiva

A saúde sexual e reprodutiva é direito de todo ser humano, o que se
subentende a inclusão da pessoa com deficiência. Para firmá-lo, foram produzidos
documentos importantes como o guia “Promoting sexual and reproductive health for
persons with disabilities” e, a nível nacional, o “Direitos sexuais e reprodutivos na
integralidade da atenção à saúde de pessoas com deficiência” (BRASIL, 2009a;
WHO, 2009).
Apesar dos esforços dispensados em prol a esses indivíduos, a
sociedade cria barreiras na promoção da saúde sexual e reprodutiva desse
contingente populacional. Nesse sentido, embora haja crescente abertura do diálogo
sobre sexo, este ainda é um tabu quando relacionado às pessoas com deficiência.
Isso porque sua condição leva ao estigma de seres assexuados, ou seja, incapazes
de desenvolverem uma vida sexual ativa e saudável (BRASIL, 2009a; WHO, 2009).
Esse estigma foi refutado pela investigação desenvolvida por Trani et al
(2011), na qual 58,21% das pessoas com deficiência de sua amostra classificada
como severa e 70,63% com limitação branda ou moderada, tiveram relações sexuais
durante o ano anterior. Tal fato mostra que são pessoas aptas a viver sua
sexualidade e, como consequência, as mulheres correm o risco de engravidar se
não forem orientadas adequadamente sobre sexo seguro.
A dificuldade em acessar as informações sobre a saúde sexual e
reprodutiva não acontece somente por ser uma pessoa com limitações. Isto ocorre
principalmente pela falta de suporte advindo dos profissionais de saúde, familiares
e/ou cuidadores, sobretudo quando consideram a pessoa com deficiência como uma
criança necessitada de proteção (WHO, 2009). Este problema é mais visível em
relação aos jovens, pois ao privá-los da educação sexual devido ao protecionismo
acentuado, elimina a oportunidade destes em experimentar e praticar sua
autonomia, culminando no aumento da vulnerabilidade (GREYDANUS; PRATT;
PATEL, 2012).
Estudos evidenciam que muitos adolescentes com deficiência não
possuem conhecimento da fisiologia reprodutiva como, por exemplo, a finalidade da
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menstruação. Isso ocorre devido ao ensino escolar acerca da saúde reprodutiva não
estar direcionado a esses jovens, especialmente àqueles com deficiência sensorial,
haja vista o material didático não ser adaptado às suas necessidades. Além disso,
algumas deficiências podem acarretar em atraso ou antecipação da puberdade,
influenciando ainda mais no desconhecimento das modificações fisiológicas do
corpo juvenil (ARRIGONI; NASTRI, 2011; GREYDANUS; PRATT; PATEL, 2012).
Segundo Bremer, Cockburn e Ruth (2010), as jovens com deficiência
aprenderam mais sobre puberdade e sexo com as mães e irmãs do que com a
escola, mesmo sendo assuntos integrantes da estrutura curricular do país no qual o
estudo foi desenvolvido. Contudo, houve casos de meninas que não terminaram
seus estudos ou perderam membros da família do sexo feminino, ficando
desprovidas dessas informações. Desta forma, essas mulheres aprenderam
tardiamente sobre a saúde sexual e reprodutiva, inclusive durante a gestação ou
depois do nascimento do filho.
Existe também déficit de conhecimento acerca dos tipos de métodos
contraceptivos e como utilizá-los tornando mulheres vulneráveis para a gravidez não
planejada e a aquisição de doenças sexualmente transmissíveis (GREYDANUS;
PRATT; PATEL, 2012). Quanto a isso, o estudo de Trani et al (2011) revelou que em
torno de 71% das pessoas com limitações não utilizava contraceptivo. Ademais,
entre os entrevistados com deficiência severa, 38,81% não receberam informações
básicas sobre saúde sexual e reprodutiva.
Outros autores também observaram baixa percentagem de uso de
contraceptivos no seu local de estudo. Dentre aqueles que usavam, os métodos
mais citados foram “tabelinha” com camisinha ou coito interrompido, os quais
ofereciam maior margem de insegurança e risco de gestação inesperada (BREMER;
COCKBURN; RUTH, 2010). Consequentemente, a falta de hábito de uso correto de
contraceptivo acarretou na propensão das mulheres com deficiência terem mais
filhos quando comparado àquelas sem limitações (TRANI et al, 2011). Em
acréscimo, as tentativas de aborto eram comuns, mesmo que o procedimento seja
ilegal em diversos países (BREMER; COCKBURN; RUTH, 2010).
A atividade sexual desprotegida e suas consequências estão relacionadas
à falta de planejamento familiar. Muitas vezes isto acontece em virtude do
desconhecimento do profissional acerca da eficácia dos métodos contraceptivos em
relação a cada tipo de deficiência, além da baixa procura das mulheres e de seus
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parceiros a esses recursos (PIOTROWSKI; SNELL, 2007; GREYDANUS; PRATT;
PATEL, 2012). Contudo, o planejamento é importante por permitir que a mulher
projete sua gravidez junto ao companheiro e ao profissional de saúde de forma a
engravidar quando desejar, preservando sua saúde reprodutiva com qualidade
(BREMER; COCKBURN; RUTH, 2010).
Nas consultas do planejamento familiar deve ser observado o tipo de
contraceptivo que forneça conforto e se adéqua a capacidade de cada indivíduo.
Anticoncepcionais de barreira como camisinha feminina e diafragma não são fáceis
de serem posicionados por mulheres com limitações físicas e motoras, necessitando
de ajuda do parceiro. Além disso, as infecções do trato urinário nestas mulheres
podem ocorrer devido ao uso do diafragma. A presença de insensibilidade na região
pélvica também mascara problemas causados pelo uso de dispositivo intrauterino.
Quanto ao tipo hormonal, este pode trazer implicações devido a determinadas
condições limitantes físicas, tais como: osteoporose, principalmente nos casos de
pílulas contendo somente progesterona, e os coágulos sanguíneos ou trombose
venosa profunda, provocados pelas anticoncepcionais que contém estrogênio
(PIOTROWSKI; SNELL, 2007; GREYDANUS; PRATT; PATEL, 2012).
O aconselhamento genético também é uma forma de planejamento
familiar na era moderna, porém as tecnologias de reprodução genética são
controversas e ainda geram discussões entre as vertentes favoráveis e contrárias ao
método. Por um lado, debate-se a ideia de que essas tecnologias são contra a
natureza, além de serem uma forma de discriminação às pessoas com deficiência,
pois são interpretadas como tentativa de extermínio, comparável à eugenia nazista
(MALEK, 2012; PETERSON, 2012).
Por outro lado, Malek (2012) relata que há estudiosos defensores dessa
técnica, sob a justificativa de esta aumentar a possibilidade do casal em ter um filho
saudável. Para essa autora, a deficiência, considerada parte da identidade dessas
pessoas, não é sua parte mais valiosa. Logo, a tecnologia genética tem como alvo a
característica incapacitante, sem desvalorizar a vida e a identidade das pessoas
com deficiência. Assim, entende-se que o desenvolvimento da criança é
naturalmente imprevisível e, como consequência, a escolha entre embriões por meio
da genética continua sendo, de certa forma, desconhecida e por isso não é
discriminatória.
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A dificuldade da mulher com deficiência congênita em optar pelas
tecnologias genéticas está relacionada ao medo de seus filhos herdarem os genes
que possam torná-los também pessoas com deficiência. Este risco é determinante
na escolha de ser mãe e por esse motivo, ela se mostra relutante quanto à consulta
(PIOTROWSKI; SNELL, 2007; RUHL; MORAN, 2008; SOARES; MOREIRA;
MONTEIRO, 2008). Deste modo, concorda-se que a realização do aconselhamento
genético fica no encargo de cada casal, sendo sua escolha autônoma e baseada no
conhecimento dos riscos e benefícios. Porém deve-se ter cautela na abordagem por
se tratar de um assunto controverso e delicado.
Quando o planejamento familiar objetiva a concepção, os profissionais
responsáveis por esta assistência inicialmente precisam avaliar se a mulher está
apta a ter uma gestação saudável. Isto consiste em analisar o estado nutricional, o
uso de drogas lícitas e ilícitas pela gestante, a anemia, a baixa imunidade e outros
problemas comuns da gravidez, ponderando as medidas a serem tomadas diante
das limitações apresentadas. Ademais, cabe a eles conhecer os medicamentos que
estão em uso por essas mulheres e quais devem ser suspensos ou substituídos por
terem influência teratogênica (RUHL; MORAN, 2008; SMELTZER, 2007).
Na ocorrência da gravidez, é imprescindível o médico e o enfermeiro
conhecerem como as mudanças gravídicas e os problemas comuns dessa fase
podem exacerbar-se ou agravar-se durante o ciclo gravídico-puerperal devido à
deficiência física, como exemplos a constipação, o aumento de peso e a retenção
líquida. Neste sentido, infere-se que as mulheres usuárias de cadeira de rodas ficam
mais propensas à trombose venosa profunda e úlcera por pressão, tanto pela pouca
locomoção como pelo peso do abdome gravídico. Os riscos referidos dependerão do
tipo, extensão e gravidade da deficiência, principalmente se estiverem relacionados
ao sistema neurológico (RUHL; MORAN, 2008; SIGNORE et al, 2011; SMELTZER,
2007).
Em relação às consultas, especialmente na realização dos exames, é
necessário que a mulher se sinta no controle do seu próprio corpo, por meio de
informações fornecidas a elas sobre o procedimento e suas implicações. Além disso,
ter equipamentos ajustáveis de acordo com suas limitações físicas e motoras assim
como colocá-las em posições confortáveis em mesas adaptadas permitem a
realização dos exames ginecológico e obstétrico de qualidade. Outra medida a ser
adotada concerne às balanças adaptadas às mulheres em cadeira de rodas para o
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controle do peso, pois nem sempre é possível na forma convencional
(PIOTROWSKI; SNELL, 2007; SIGNORE et al, 2011; SMELTZER, 2007).
Além dos cuidados mencionados, cabe ao profissional de saúde ficar
atento quanto aos aspectos psicológicos da gestante. Pois, sentimentos de tristeza,
baixa autoestima, medo, estresse e depressão, tendem a ocorrer normalmente entre
as mulheres grávidas. Todavia, podem ser mais acentuados naquelas com
deficiência devido ao estigma e ao próprio estado gravídico, que limita mais ainda
sua independência. Esses sentimentos acarretam em fatores negativos a mãe e ao
feto, predispondo-lhes ao parto prematuro. Essas condições devem ser observadas
e trabalhadas junto à equipe multiprofissional na perspectiva de resgatar a
autoestima e as capacidades da mulher com deficiência (SIGNORE et al, 2011).
Apesar desses cuidados específicos, no geral, as gestantes com
deficiência recebem acompanhamento pré-natal com qualidade inferior aquele
destinado às mulheres sem limitações. Um dos fatores apontados a esse episódio
volta-se para a equipe de saúde pouco habilidosa na sua assistência,
desencorajando-as quanto ao sonho de ser mãe. Isso pode ocorrer quando os
profissionais presumem que elas recorrem ao serviço pré-natal para abortar por não
poderem gerar um filho (GIBSON; MYKITIUK, 2012; WHO, 2009).
Acerca dessa questão, as mulheres investigadas no estudo de WalshGallagher, Sinclair e Mc Conkey (2012) receberam de seus médicos a sugestão de
abortar e elas atribuíram esta indicação ao fato de serem gestantes com deficiência.
Conforme relataram os autores, as mulheres recusaram a interrupção da gravidez e
conceberam crianças saudáveis, comprovando que a recomendação ao aborto
induzido foi sem razão pertinente.
Outra questão quanto ao preconceito presente nas consultas acontece
quando os profissionais de saúde acreditam ser uma gestação de alto-risco por
causa da deficiência, sobretudo ao tratar-se de limitações mentais, físicas e motoras.
No entanto, o procedimento correto é a investigação criteriosa utilizando a avaliação
clínica e obstétrica adequada (GIBSON; MYKITIUK, 2012; SMELTZER, 2007; WHO,
2009). Nesta abordagem, autores constataram em seu local de estudo que, somente
pelo fato de apresentar alguma limitação, as gestantes foram encaminhadas para
serviços especializados de alto-risco. Estes eram situados longe da sua residência,
implicando em maiores gastos com o deslocamento. Tal fato fragmenta ou
impossibilita o acompanhamento pré-natal, além de promover o emprego de

28

recursos médicos supérfluos, motivado pela indicação equivocada (TRANI et al,
2011).
Com o avanço da gestação, faz-se necessário discutir, junto à mulher, a
via de parto mais apropriada às particularidades de cada uma. Na realidade atual,
ocorre em sua maioria por via abdominal, considerando a condição limitante e não
por questões obstétricas. Assim, a cesariana eletiva é comumente indicada de forma
não criteriosa e muitas vezes sem consentimento da parturiente (GAVIN;
BENEDICT; ADAMS, 2006; WHO, 2009).
A crença de que as mulheres com deficiência física e motora não podem
ter um parto vaginal é errônea porque àquelas possuidoras de força e sensibilidade
na região pélvica têm condições de parir por essa via. Em adição, a parturiente
orientada desde o pré-natal sobre o processo parturitivo se torna mais confiante, tem
conhecimento para decidir junto ao médico a melhor via de parto e coopera
ativamente no processo do nascimento de seu filho. Entretanto, existem casos em
que o parto cesariano se faz imprescindível, por exemplo, em mulheres com lesão
acima da vértebra T10, pois estas não sentem as contrações uterinas. Nessas
situações, é imperativa a participação do anestesista antes do trabalho de parto, a
fim de avaliar as condições da mulher e elaborar o plano anestésico sem causar
maiores comprometimentos (SIGNORE et al, 2011; SMELTZER, 2007).
Relativo ao puerpério imediato, este tende a ser mais prolongado em
mulheres com deficiência física e motora. As mudanças fisiológicas típicas desse
período podem ser agravadas ou a incapacidade ser exacerbada levando a
puérpera necessitar de maiores cuidados (RUHL; MORAN, 2008). Os efeitos
oriundos do período gravídico-puerperal às mulheres com deficiência resolvem-se
naturalmente com o tempo, porém a intervenção médica por vezes se torna
indispensável (SIGNORE et al, 2011).
Tratando-se do aleitamento materno, o ato de amamentar pode ser
dificultado por limitações das lactantes. Assim sendo, o suporte do enfermeiro se faz
necessário, buscando adaptações que lhe permita amamentar seu filho por conta
própria (SMELTZER, 2007). No estudo de Signore et al (2011) as puérperas com
pouca sensibilidade na região mamária atribuída à lesão medular acima da T6
podem usar métodos como spray de ocitocina ou imagens mentais, a fim de
conseguir estímulo fisiológico do aleitamento.
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Ainda sobre o puerpério, o estudo de Walsh-Gallagher, Sinclair e Mc
Conkey (2012) constatou que no pós-parto imediato as mães se sentiram isoladas
por receberem pouca atenção da equipe de saúde, destacando-se os enfermeiros.
Isto ocorreu principalmente quando pediram ajuda por estarem ansiosas diante do
primeiro momento com o recém-nascido. Àquelas cujos filhos necessitaram de
cuidados intensivos, enfrentaram resistência da equipe de saúde concernente à
realização da visita à UTI. A alta hospitalar foi retardada a essas puérperas por
serem vistas pelos profissionais com desconfiança em relação à habilidade de cuidar
do seu filho. Em casa, ainda temiam as visitas dos assistentes sociais por estas
serem inoportunas diante da forma como eram abordadas pelos referidos
profissionais. Isto porque elas se sentiam ameaçadas de terem seus filhos afastados
caso fossem consideradas incapazes de cuidar deles.
Portanto, no contexto geral, a assistência da saúde reprodutiva da mulher
com deficiência deve ser semelhante à dispensada a toda população feminina. Além
disso, deve-se atentar quanto às especificidades que cada deficiência apresenta,
pois pode interferir de forma positiva ou negativa tanto na anticoncepção como
durante o ciclo gravídico-puerperal (SMELTZER, 2007; WALSH-GALLAGHER;
SINCLAIR; MC CONKEY, 2012).
Na perspectiva de alcançar esse entendimento, é preciso motivar a
equipe de saúde promovendo a educação continuada e capacitando-a para lidar
com cada tipo de deficiência. Entre tais profissionais, destaca-se o enfermeiro pela
natureza do seu processo de trabalho junto à usuária, em particular no nível de
Atenção Básica de Saúde, estimulando-a ao autocuidado e a sua autonomia
(FRANÇA; PAGLIUCA; BAPTISTA, 2008; PIOTROWSKI; SNELL, 2007). Desta
forma, torna-se possível alcançar uma assistência mais holística e proativa a este
grupo social específico.

2.3 O Interacionismo Simbólico

A compreensão do fenômeno da concepção da mulher com deficiência
sobre a maternidade terá como norte teórico o Interacionismo Simbólico. Esta
abordagem teórico-metodológica está enraizada em diversas teorias, com grande
aplicabilidade nas áreas de ciências sociais e de saúde. Dentre os estudiosos mais
notáveis, destaca-se George Hebert Mead (1863-1931) como precursor do
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Interacionismo Simbólico. Este traçou os seus princípios alicerçados pelo
pragmatismo, behaviorismo e nas ideias de Darwin (CARVALHO; BORGES; RÊGO,
2010; CHARON, 2010).
Inspirado no seu trabalho e de outros pesquisadores, duas principais
vertentes foram originadas: a escola de Chicago da linha de pesquisa de Blumer e a
escola de Iowa seguindo as ideias de Manford Kruhn. Apesar de terem a mesma
base,

elas

metodológica

apresentam
da

algumas

discordâncias,

abordagem (HAGUETTE,

2007).

principalmente
O

estudo

na

parte

em questão

fundamentar-se-á nas ideias de Mead e Blumer.
O Interacionismo Simbólico parte de três premissas, a saber:
1) Seres humanos agem em relação às coisas baseado nos
significados que as coisas têm para eles;
2) O significado destas coisas é derivado ou surge da interação
social que um indivíduo tem com seus semelhantes;
3) Esses significados são manejados e modificados por meio de um
processo interpretativo usado pela pessoa ao lidar com as coisas que
ela encontra (BLUMER, 1986, p. 2, tradução nossa).

Assim, os defensores do Interacionismo Simbólico admitem a ideia de que
o objeto é interpretado a partir da interação social entre o indivíduo e os seus
semelhantes, dentro de seu ambiente social, em um processo de definição e
redefinição de significado (CARVALHO; BORGES; RÊGO, 2010). Este processo
ocorre devido a três elementos básicos: a sociedade, o self e a mente.
A sociedade é o ambiente no qual ocorre a interação entre os seres
humanos. A partir da intenção e/ou ação de outrem, a pessoa percebe, interpreta e
desenvolve uma resposta. Essa intenção é transmitida em forma de símbolos, ou
seja, gestos passíveis de serem interpretados à medida que o indivíduo se identifica
com eles. Outrossim, o símbolo significante é gerado quando os gestos se tornam
compreensíveis dentro de um senso comum (BRITO; ENDERS, 2011; CARVALHO,
BORGES, RÊGO, 2010; HAGUETTE, 2007).
O ser humano é capaz de conhecer a si próprio utilizando como
referencial a forma pela qual os demais o vê, constituindo o self. Para isso, a pessoa
se coloca na perspectiva do outro e analisa a percepção das ações vindas a ela.
Deste modo, Blumer traz o conceito do Eu e do mim, sendo o primeiro
correspondente à ação impulsiva e desorganizada do indivíduo a partir de suas
experiências e o segundo direciona organizadamente seu comportamento social de
acordo com o sentido comum ao grupo. Assim, o self é considerado o objeto no qual
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a pessoa realiza sua própria ação (BLUMER, 1986; CHARON, 2010; HAGUETTE,
2007).
Quanto à mente, esta surge por meio da interação do ser humano consigo
próprio utilizando os símbolos significativos percebidos. Por essa razão, a mente tem
cunho social por ser a ponte entre o símbolo e o self. Ao perceber os estímulos, a
mente seleciona os mais relevantes, cria seu “objeto” e planeja sua ação. Deste
modo, a mente converte símbolos em ações para si mesmo (CARVALHO, BORGES,
RÊGO, 2010; CHARON, 2010; HAGUETTE, 2007).
A partir da combinação desses elementos, o significado atribuído às
coisas por meio da interação social tende a ser modificado de acordo com a
interpretação concebida por cada um. Nesse sentido, o ser humano planeja sua
ação, ou seja, não se deixa levar somente pelo instinto, nem pela resposta
automática. Assim, torna-se claro a necessidade de compreender o seu mundo
empírico para entender o significado despendido por ele ao objeto em questão
(BLUMER, 1986; BRITO; ENDERS, 2011; HAGUETTE, 2007).
Os aspectos metodológicos do Interacionismo Simbólico contempla a
pesquisa científica desse mundo empírico em sua totalidade, pois ele só pode ser
observado e analisado dentro do contexto de vivência de cada indivíduo. Assim, a
realidade a ser investigada só existe dentro deste mundo. Isto conduz a resposta
final da investigação, por ser a chave principal para o entendimento da interação dos
símbolos (BRITO; ENDERS, 2011; HAGUETTE, 2007).
Desta forma, os princípios metodológicos distribuem-se em etapas para o
desenvolvimento da investigação à luz dessa abordagem, o que permite ao
investigador se debruçar sobre o fenômeno para estudá-lo profundamente
(HAGUETTE, 2007). As etapas, segundo Blumer (1986), consistem em:
a) “A possessão e o uso de uma imagem prévia ou esquema do mundo
empírico em estudo”: Trata-se de expor previamente sobre o fenômeno, a fim de
formar uma base para as demais etapas.
b) “A formulação das perguntas do mundo empírico e a conversão das
perguntas”: Exposição dos problemas e das questões acerca do fenômeno, servindo
como guia na investigação científica.
c) “Determinação dos dados para serem procurados e meios para serem
empregados na obtenção dos dados”: Refere-se à coleta das informações que
procederá de acordo com o problema traçado.

32

d) “Determinação das relações entre os dados”. Os resultados serão
relacionados de forma reflexiva ou por meio de procedimentos estatísticos.
e) “Interpretação dos achados”: Ocorre com o auxílio de um referencial
teórico para a discussão dos achados, assim como as concepções do próprio
pesquisador.
f) “O uso dos conceitos”: São definidos desde a formulação do problema e
norteia as demais fases supracitadas.
Observa-se, portanto, a pertinência do Interacionismo Simbólico na
presente investigação no intuito de compreender a concepção das mulheres quanto
à possibilidade de ser mãe.
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3 METODOLOGIA

3.1 Tipo de estudo

Trata-se de uma pesquisa exploratória, descritiva com abordagem
qualitativa. O estudo exploratório caracteriza-se pela investigação complexa de um
fenômeno pouco compreendido, assim como os fatores que estão relacionados a
ele. Enquanto o tipo descritivo, objetiva descrever e elucidar a natureza de um
fenômeno (POLIT; BECK, 2011).
Referente à abordagem qualitativa, esta diz respeito à compreensão da
subjetividade de um fenômeno investigado, contemplando-o de forma profunda e
complexa, conjuntamente com as reflexões do próprio pesquisador. Este
delineamento é considerado emergente, pois os seus elementos são trabalhados ao
longo da investigação. Por isso, o estudo não parte de critérios teóricos haja vista a
referência se encontrar no próprio objeto (FLICK, 2009; POLIT; BECK, 2011).
3.2 Local de investigação

O estudo foi realizado em Organizações Não Governamentais (ONGs)
que são empresas sem fins lucrativos, destinadas a atender os interesses públicos
por meio do voluntariado. Consideradas como o Terceiro Setor, estas trabalham
conjuntamente com o Estado e empresas privadas, desenvolvendo atividades em
diversos âmbitos como a educação, a saúde e a ecologia. Assim, estes surgiram
majoritariamente para promover a defesa das minorias e ocupa grande visibilidade
na esfera pública (SERVA, 1997; SILVA, 2010).
Esse cenário foi escolhido para o desenvolvimento da investigação por
ser o local acessível às mulheres com limitações, onde elas compartilham suas
experiências e vivências. Dentre as ONGs optou-se por três associações situadas
na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, quais sejam:
 Associação dos deficientes físicos do Estado do Rio Grande do
Norte (ADEFERN): localizada no bairro de Potengi, zona Norte de Natal, a qual
surgiu no início da década de 1980 com a missão de promover a qualidade de vida
da pessoa com deficiência por meio da reabilitação, profissionalização e inclusão

34

social. Atualmente, existe em torno de 2500 associados e dentre esses 780 são
mulheres que apresentam alguma deficiência física1.
 Associação de Orientação aos Deficientes (ADOTE): fundada em
1982, com sede no bairro de Cidade da Esperança, zona Oeste da capital, promove
diversas ações nas áreas de saúde, educação, reabilitação, esporte, cultura, lazer e
trabalho. Esta ONG tem 749 associados, dos quais 41 são mulheres com deficiência
física1.
 Sociedade Amigos do Deficiente Físico do Rio Grande do Norte
(SADEF/RN): situada na zona Sul, especificamente no bairro de Lagoa Nova. Esta
ONG, desde 1995, apoia para-atletas em competições de nível nacional e
internacional

envolvendo diversas modalidades desportivas.

O número

de

associados no momento da coleta de dados somava, aproximadamente, 60 paraatletas, sendo 10 do gênero feminino possuindo deficiência física1.

3.3 Participantes do estudo

Participaram do estudo 12 mulheres com deficiência física, associadas às
ONGs elegidas para o estudo. Este número de participantes atendeu ao princípio de
saturação dos dados obtidos, ou seja, o alcance do ponto em que as entrevistas não
forneciam novas informações pertinentes ao estudo (POLIT; BECK, 2011).
As mulheres selecionadas atenderam aos seguintes critérios de inclusão:
ter deficiência física, estar na faixa etária de 18 a 49 anos e afirmar a existência de
características limitantes desde a primeira infância (0 a 3 anos). Foram excluídas do
estudo mulheres que porventura apresentassem dificuldade para comunicar-se,
possuíssem deficiência múltipla e fossem sabidamente estéreis.
Justifica-se a opção pelas limitações físicas por constituírem o grupo
majoritário dessa população e o último critério de inclusão pelo fato deste
representar o período no qual a criança passa por intenso desenvolvimento motor
dos membros, como afirmam Papalia, Olds e Feldman (2010). Acredita-se que, com
o surgimento da deficiência física nessa faixa etária, o indivíduo não tem
experiências de vida sem a referida limitação e, portanto, inicia-se a partir desse
período a incorporação desta identidade. Além disso, ocorrem adaptações a serem
1

Dados fornecidos pelos presidentes das ONGs nas quais as entrevistadas são associadas
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feitas diante das habilidades em desenvolvimento ao longo do tempo, sofrendo
influências sociais já relatadas.
3.4 Aspectos éticos

Inicialmente, solicitou-se a autorização dos diretores das ONGs, locais da
pesquisa, supracitadas por meio da carta de anuência (ANEXO A, B e C). Em
seguida, o projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEP/UFRN) de acordo com os
trâmites legais da resolução n° 466 de 12 de Dezembro de 2012 do Conselho
Nacional da Saúde. Obteve-se parecer favorável em 2014 de nº 618.045 e CAAE nº
27442814.7.0000.5537 (ANEXO D).
Após a aprovação do CEP, seguiu-se a coleta de dados antecedida por
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) pelas
entrevistadas (APÊNDICE A) bem como a autorização para gravação de voz
(APÊNDICE B). Isto ocorreu mediante esclarecimentos quanto ao objetivo e
finalidade da pesquisa, importância da sua participação nesta, ausência de ônus e
de remuneração bem como potenciais riscos em participar do estudo. Pois, apesar
de não haver procedimentos invasivos, as entrevistadas seriam submetidas a riscos
mínimos frente à possibilidade de vivenciar constrangimentos ou emoções ao falar
de um assunto que relaciona a maternidade à deficiência. Caso isto ocorresse, a
entrevista poderia ser interrompida, de acordo com o desejo da mulher. Além disso,
haveria indagação sobre a necessidade e a possibilidade de ela ser atendida pelo
psicólogo da instituição.
No TCLE também constava a garantia de indenização em casos de
danos, desde que fossem devidamente comprovados. Foi assegurada à entrevistada
sua privacidade, o anonimato, o uso dos seus depoimentos apenas para fins
científicos e o direito de desistir do estudo a qualquer momento sem prejuízo para
ela e/ou seus familiares.
Os referidos termos foram emitidos em duas vias. Destas, uma ficou com
a entrevistada e a outra em posse da coordenadora da pesquisa a qual assumiu a
responsabilidade de arquivá-las por um período de cinco anos na instituição de
origem, no caso, o Departamento de Enfermagem da UFRN. Ressalta-se que não
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houve gastos financeiros por parte das depoentes, assim como não foi registrado
danos de nenhuma natureza nem desistências dentre as mulheres selecionadas.
3.5 Procedimento de coleta de dados

A coleta de dados ocorreu no período de abril a junho de 2014 por meio
da entrevista semiestruturada. Segundo Cervo, Bevian e Silva (2007), esta técnica
permite a percepção de mundo do entrevistado, iniciando-se com uma questão
aberta e, de acordo com as respostas concedidas, são formuladas perguntas
subsequentes que se orientam por estas. O entrevistado terá total liberdade de se
expressar e falar da forma como lhe convém, orientado para não evadir-se do tema
em pauta. No trabalho em apreço, utilizou-se um roteiro de entrevista (APÊNDICE C)
organizado para esta pesquisa, constando questões sociodemográficas e da
seguinte pergunta norteadora: “Você pode falar para mim como você vê o fato da
mulher com deficiência física ser mãe?”.
Antecedeu a esta fase, visitas às associações a fim de selecionar as
mulheres com deficiência que atendessem aos critérios de inclusão estabelecidos,
por meio dos cadastros de associados ou indicação do presidente da ONG. Ao
identificar as possíveis participantes, estas receberam informações oralmente sobre
o projeto de pesquisa, seus objetivos e contribuições, além de esclarecimentos
quanto ao processo da entrevista. Neste momento foram indagadas sobre a
possibilidade de participar do estudo. Diante da resposta positiva, solicitou-se a
participante a assinatura do TCLE como também a autorização da gravação de voz.
Mediante o consentimento desses termos, iniciou-se a entrevista. Esta
ocorreu em um espaço fornecido pelas ONGs, o qual oferecia conforto e privacidade
para responder os questionamentos de forma tranquila. Dentre as participantes,
duas optaram pela entrevista em domicílio, pois devido ao tempo chuvoso no
período de coleta de dados, o acesso ao local era dificultado.
3.6 Análise e interpretação dos dados

As entrevistas foram codificadas com a letra "E" de "entrevistada" seguida
de um número aleatório entre 1 e 12, de forma a garantir o anonimato das
participantes. Em seguida, o tratamento das informações ocorreu sob os preceitos
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da Análise de Conteúdo conforme Bardin (2011), obedecendo à técnica da análise
temática. O método visa encontrar núcleos de sentidos entre as falas analisadas.
Inicia-se com a fase de organização a qual consta da transcrição na íntegra das
falas, leitura flutuante e, em seguida, seleção dos documentos a serem analisados
no estudo, constituindo o corpus. Este conjunto obedece às regras de exaustividade,
representatividade, homogeneidade e pertinência:


exaustividade: seleção de todos os elementos possíveis e
necessários a análise;



representatividade: quando os elementos selecionados podem
representar um todo;



homogeneidade: os elementos devem obedecer aos mesmos
critérios estabelecidos de escolha;



pertinência: os elementos devem ser adequados para o objetivo
proposto na análise.

Após a leitura exaustiva do conteúdo de cada texto, identificou-se
unidades de significação emergentes. Estas constituem a unidade de registro –
seguimento do conteúdo que é categorizado – e unidades de contexto – que permite
a compreensão da unidade de registro. Uma vez recortados, agregados e
enumerados segundo semelhanças de conteúdo ou expressão, os dados foram
expressos em códigos tendo como base à semântica. Destes, surgiram três
categorias temática, cada qual com duas subcategorias:


Concebendo a

maternidade

diante

da deficiência física: “Relatando

acontecimentos positivos” e “Vivenciando sentimentos adversos”;


Concebendo a capacidade de ser mãe com deficiência: “Sentindo-se capaz
de ser mãe” e “Experienciando dificuldades no ciclo gravídico-puerperal”;



Concebendo o apoio durante o ciclo gravídico-puerperal: “Reconhecendo a
importância do apoio” e “Referindo ausência de apoio”.
Estas foram analisadas à luz dos princípios do Interacionismo Simbólico

segundo Blumer e discutidas conforme achados literários sobre a assistência a
saúde da mulher no contexto da reprodução.
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4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

Este capítulo trata da caracterização das entrevistadas e análise dos
resultados obtidos. Para isso, inicia-se com o perfil sociodemográfico das
participantes, seguido das categorias temáticas e suas subcategorias.

4.1 Perfil sociodemográfico das participantes

Os dados sociodemográficos podem ser visualizados no Quadro 1. Em
relação às informações que mais predominaram entre as participantes, foi
observado que a faixa etária variou de 25 a 47 anos, dentre as quais se sobressaiu
àquelas com 40 anos ou mais. Além disso, constatou-se a prevalência da cor parda,
religião Católica, estado civil solteira, naturalidade natalense e ocupação “do lar”.
Ressalta-se que quatro eram também para-atletas. Com relação à escolaridade,
destacou-se o Ensino Médio e quanto a renda familiar, prevaleceu um e dois salários
mínimos (R$ 724,00 – R$ 1448,00) vigentes no país (BRASIL, 2013b). Além disso, o
número de pessoas habitando na mesma residência que a depoente variou de zero
a cinco, sendo mais comum a presença de dois a três membros no convívio
domiciliar.
Tratando-se da deficiência, a maioria das mulheres possui limitações em
um ou ambos os membros inferiores, sendo a principal causa as sequelas causadas
pela Poliomielite. Desta forma, infere-se que majoritariamente as deficiências na
população estudada são de origem adquirida. Fazendo referência à prole, elas
tiveram entre zero a quatro gestações até o momento da entrevista, resultando em
uma média de um a dois filhos vivos, com ocorrência de aborto espontâneo em
quatro casos.
Quadro 1 – Perfil sociodemográfico das mulheres entrevistadas no período de abril
a junho de 2014, Natal, Rio Grande do Norte, 2014.
VARIÁVEIS

FREQUÊNCIA
Idade

25 a 29 anos

1

30 a 34 anos

3

35 a 39 anos

3

39

40 anos ou mais

5
Cor

Branca

2

Parda

8

Negra

2
Naturalidade

Natal

7

Outras cidades do RN

5
Religião

Católica

8

Evangélica

2

Sem credo religioso

2
Escolaridade

Analfabeta funcional

1

Ensino Fundamental I

1

Ensino Fundamental II

3

Ensino Médio

5

Ensino Superior

2
Estado Civil

Casada

3

Separada

1

Solteira

5

União estável

2

Viúva

1
Ocupação

Do lar

4

Artesã

2

Telemarketing

2

Demais ocupações

4
Salário mínimo familiar

1 - 2 salários mínimos:

10

3 - 4 salários mínimos:

2
Reside na mesma casa da entrevistada

0 a 1 pessoa:

5

40

2 a 3 pessoas:

6

4 a 5 pessoas:

1
Localização da deficiência

Membro(s) superior(es) e inferior(es)

1

Membro(s) inferior(es)

9

Estatura

2
Quantidade de filhos

Nenhum filho

5

Um filho

2

Dois filhos

5
Aborto espontâneo

Nenhum aborto

8

Um aborto

1

Dois abortos

3

Fonte: produção do próprio autor

Segundo o último Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) realizado em 2010 sobre a população de brasileiros com
deficiência, destaca-se a deficiência motora como prevalente em mulheres na faixa
etária de 65 anos ou mais. Além disso, as que declararam ter pelo menos uma
deficiência foram, em sua maioria, auto-referidas como negras. Ainda de acordo com
o IBGE, no universo de pessoas com deficiência, constatou-se maior concentração
entre aquelas sem grau de instrução ou com ensino fundamental incompleto (IBGE,
2012). Entretanto, no estudo em pauta a maioria das entrevistadas tem 40 anos ou
mais, são pardas e estudaram até o Ensino Médio.
Em relação aos dados acerca da maternidade, observa-se que o Brasil,
acompanhando as transformações no cenário mundial, sofreu profundas mudanças
sociais, dentre essas a entrada da mulher no mercado de trabalho. Isto ocasionou a
diminuição

do

tempo

que

ela

dispensava

para

exercer

a

função

de

gestante/parturiente/lactante, sendo este um dos motivos apontados para a redução
do número de filhos por família (MITCHELL, 1982; PATIAS; BUAES, 2012;
SCAVONE, 2001). Desta forma, as participantes deste estudo seguem a tendência
supracitada.
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Quanto à situação socioeconômica, entende-se que o preconceito e o
estigma remetidos às pessoas com deficiência dificultam a sua ascensão em
condições mais favoráveis, por limitar sua participação na sociedade (WHO, 2009).
Esta situação poderia explicar, em parte, o perfil das entrevistadas do estudo em
apreço ao levar em conta o baixo acesso ao Ensino Superior, as ocupações
exercidas e a renda familiar.
4.2 Concebendo a maternidade diante da deficiência física

Esta categoria expressa as concepções das participantes acerca da
maternidade entre mulheres com deficiência física, a qual contempla duas
subcategorias: relatando acontecimentos positivos e vivenciando sentimentos
adversos.

4.2.1 Relatando acontecimentos positivos
As entrevistadas atribuíram diversas qualidades quanto à ideia de “ser
mãe”, como “importante”, “especial” e “ótimo”. Sendo assim, a maternidade
representa uma realização de sua vida apesar das limitações que possuem. Isto
pode ser observado nas seguintes declarações:
Super realizada. [...] Eu acho que a gente passa a saber o que é ser
mãe quando a gente passa a ser mãe, principalmente quando se
trata de uma pessoa assim como a gente, com deficiência. Saber
que passa por todo aquele momento que a nossa mãe passou e
além de tudo saber que estamos realizadas... E muita coisa boa
(E11).
Foi mais um sonho realizado. Mas quando eu fiquei grávida, como eu
já falei pra você, eu já tinha me realizado, eu já conhecia países
diferentes, cidades diferentes, eu já tinha conhecido um pouquinho
do mundo [...]. Então, pra mim, a minha última medalha que faltava
era ser mãe [...] E eu me realizei como mãe, até porque eu tenho
dois filhos maravilhosos, um casal de filhos como sempre pedi pra
Deus (E12).
Mas é especial, a pessoa ser mãe [...] Ser mãe é a coisa mais
maravilhosa que existe no mundo. Você abrir a boca e dizer que tem
um filho, ainda mais quando o filho é maravilhoso. É especial, sim
(E10).
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De acordo com os depoimentos, o papel materno é compreendido quando
passa a vivenciá-lo, pois o sonho se torna concreto: a mulher se sente realizada. No
caso daquelas com deficiência, este evento é especial, visto envolver experiências
novas, não só relativas às alterações típicas no seu organismo, mas também as
influências exercidas pelas limitações físicas no processo gravídico-puerperal. Ao
superá-los, elas se realizam por assumir o mesmo papel que as demais, se
equiparando inclusive a sua progenitora. O seu êxito foi evidenciado quando se
referiram aos filhos como “maravilhosos”, denotando satisfação em tê-los no seu
convívio.
Outras investigações envolvendo mulheres com deficiência corroboram
esses achados. Walsh-Gallagher, Sinclair e Mc Conkey (2012) encontraram entre as
participantes do seu estudo, sentimentos como realização, união e confiança em
torno da maternidade. Além disso, Lee e Oh (2005) observaram em sua amostra que
82,4% das entrevistadas desejaram seu filho e 61,1% tiveram experiência “boa”,
com sentimentos positivos acerca da gravidez.
A maternidade como realização na vida da mulher é percebida também
entre aquelas sem deficiência e/ou com algum problema de saúde crônica.
(AFIYANTI; SOLBERG, 2014; ARAÚJO et al, 2013; PICCININI et al, 2008;
STRAPASSON; NEDEL, 2010). Isto leva a conceber a “realização” como sentimento
comum às mulheres que desejam ser mães. Contudo, não interfere no desejo das
mulheres, pois segundo algumas participantes do presente estudo, a vontade de ser
mãe não surgiu de forma imediata:
Eu sempre quis. Eu tinha dificuldade de engravidar, eu não
conseguia, achava que nunca ia ter filhos. Eu sempre quis ser mãe.
Era meu sonho, eu andava com uma boneca quando eu não tinha
filhos, eu andava até no ônibus. Eu queria tanto ser mãe até que eu
consegui (E5).
Eu tinha um sonho, eu sofria, eu já sonhava em ser mãe, que eu via
aquelas mães, aqueles bebês, aquelas alegrias... (E12).

Estas falas revelam que o sonho de ser mãe vem desde a idade tenra e
persistiu ao longo dos anos. A sua motivação adveio pelo convívio com mulheres as
quais vivenciavam positivamente a maternidade, sendo este o motivo mais forte e
representativo para elas. Neste contexto, entende-se que o processo da
maternidade não é constituído a partir do momento da descoberta da gravidez. As
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mulheres podem desenvolver o seu desejo antes da concepção e, a partir do
momento que se encontram gestantes, incorporam desde já a função materna
(PICCININI et al, 2008).
Cada fase vivenciada durante o ciclo gravídico-puerperal também pode
ser marcado como uma realização, constatado no depoimento de uma participante
quando se referiu ao ato de amamentar seu filho:
Amamentar foi uma das coisas melhores que já passei, olhe que eu
já vivi muitos momentos bons da minha vida [...] mas ter meus filhos,
amamentar foi uma das coisas... Foi uma das realizações na minha
vida (E12).

Segundo a investigação de L

f-Johanson, Foldevi e Rudebeck (2013)

com três gerações de mães suecas, a amamentação foi encarada como um evento
biológico e instintivo, além de ser um dever feminino. Ademais, é uma fase
prazerosa na qual ocorre conexão e reciprocidade com o filho. Apesar de ser
rotineiro, cansativo e desencadear certas reações como extravasamento de leite,
ferimentos no mamilo, dentre outros, seu valor vital motiva a mulher a não se abster
desse ato.
Reconhece-se que a amamentação vai além do ato de nutrir o lactente,
mas também é regida por fatores psicoafetivos e benefícios a ambos. Assim, a
amamentação precisa ser incentivada entre as mulheres com deficiência, pois há
resistência da equipe de saúde em apoiá-la nesse processo por não confiar em sua
capacidade (BRASIL, 2010b). Espera-se que o profissional seja um facilitador,
reservando tempo suficiente para fornecer informações quanto a esse momento de
acordo com a necessidade das puérperas, acompanhando-a no seu progresso na
amamentação. Deste modo, proverá segurança e autonomia a lactante na vivência
deste evento em sua vida (SCHMIED et al, 2011).
Ainda de acordo com a realização em ser mãe, algumas entrevistadas
expressaram gratidão, evocando sua crença religiosa:
Eu acho uma coisa divina [risos]. Uma coisa divina, que Deus dá. Se
é para testar a gente, não sei o que é... Eu achei bem interessante a
minha e de outras que já vi por aí (E3).
E graças a Deus hoje eu me sinto uma pessoa realizada e
abençoada por Deus, meus filhos têm saúde, não nasceram com
nenhuma [deficiência] (E12).
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Conforme essas declarações, a maternidade é considerada um evento
“divino” pela vivência da gravidez e pela prole ter nascido saudável. A fé expressada
denota fonte de força e ratificação de sua capacidade. Neste entendimento, a
ligação entre a maternidade com a crença religiosa ainda está presente na
concepção da mulher nos dias atuais, como foi evidenciado no estudo de WalshGallagher, Sinclair e Mc Conkey (2012). Neste, constataram-se sentimentos de fé
entre as entrevistadas por seus filhos terem nascidos com saúde apesar das
adversidades surgidas na gravidez e do negativismo das pessoas do seu convívio
social.
Para Rostagnol (2012), as mulheres também concebem a maternidade
como uma função na qual estão destinadas a assumir ou como projeto natural de
suas vidas. Em contrapartida, Scavone (2001) chama a atenção para o processo de
rompimento do determinismo biológico nas últimas décadas, que culminou no
incentivo ao poder de decisão da mulher quanto à reprodução. Concordando com
esta autora, a maternidade é concebida entre as mulheres de forma diferente, a
depender de fatores econômicos, sociais e culturais.
Em relação às participantes do estudo em apreço que afirmaram não ter
filhos, quatro se posicionaram positivamente quanto à possibilidade de ser mãe:
Gostaria [de ter], gosto muito de criança (E2).
Eu quero ser mãe. Entendeu? Tem que deixar uma semente (E6).
O que vai fazer você ser mãe é o seu coração e a sua mente, você
tem que ter a mente boa, a mente no lugar, pra ensinar seu filho a
ser uma pessoa boa lá na frente. E lhe ajudar quando você tiver mais
velho (E9).

Nestas falas é expresso o desejo de tornar-se mãe em algum momento
futuro, seja pela vontade de ter uma criança, como também o fato desta representar
a perpetuação da família. Assim, por mais que não estejam planejando a
maternidade no momento atual, há expectativas idealizadas sobre esse evento.
Interessante

destacar

que

mesmo

apresentando uma

deficiência

hereditária, uma das depoentes (E6) não demonstrou vê-la como empecilho para
gerar biologicamente um filho, contrapondo-se a Lee e Oh (2005), cujo estudo
apontou o medo do nascimento de uma potencial criança com deficiência presente
em 19,3% da amostra estudada. Essa atitude pode ser interpretada em termos de
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como a referida participante entende a deficiência em seu cotidiano, pois a baixa
estatura (nanismo), não representa para ela impedimento, se comparado à outra
pessoa com limitações mais severas.
O senso de continuidade na linhagem familiar é uma concepção
observada nos relatos de mulheres participantes de outras investigações
(FERNÁNDEZ, VIZCAYA-MORENO; PÉREZ-CANAVERAS, 2013; STRAPASSON;
NEDEL, 2010). Ao refletir sobre o significado de constituição familiar no grupo
estudado nesta investigação em apreço, se compreende a importância de trazê-las
ao planejamento familiar de modo a projetar seus sonhos de acordo com o momento
de sua vida no qual deseja ser mãe. Neste cenário, alerta-se também aos
profissionais de saúde a fim de evitarem ideias pré-concebidas de que as mulheres
com deficiência não desejam ter o filho devido a possível transmissão hereditária. O
diálogo e a avaliação devem ser realizados de modo a compreender a realidade de
cada mulher assistida, inclusive a indicação de aconselhamento genético,
possibilitando-a se decidir quanto a gerar um filho.
Além disso, mesmo a maternidade não sendo situação real para algumas
mulheres, uma delas revelou sua concepção de mãe como algo que vai além do
corpo com deficiência. Pois, requer também uma preparação psicológica e
emocional para educar seu filho de acordo com padrões sociais ditos como corretos.
Por conseguinte, ele estaria consciente em ser suporte à sua mãe na senescência.
Esse entendimento corrobora estudo realizado com gestantes de alto
risco, no qual se compreende que o cuidado do filho à sua mãe no futuro seria uma
retribuição por ela ter-lhe dado a vida (QUEVEDO, 2010). No caso da mulher com
deficiência física, além do corpo envelhecido diminuir sua autonomia para realizar
atividades, a limitação exacerbaria estas restrições, aumentando ainda mais sua
dependência (O’CARROLL; O’REILLY; WHITFORD, 2011).
Portanto, conforme os preceitos do Interacionismo Simbólico, se
compreende que o significado da maternidade para as entrevistadas sobrepõe os
preconceitos sociais vivenciados quanto a sua vida sexual e reprodutiva. Assim,
quando se torna mãe, ela se sente realizada por alcançar seu propósito provando
sua capacidade aos demais bem como sua identidade feminina. Contudo, os
sentimentos positivos suscitados perante sua conquista coexistem com outros
considerados adversos e que influenciam negativamente este contexto.
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4.2.2 Vivenciando sentimentos adversos

A maternidade também suscitou sentimentos negativos para as
depoentes, que, no geral, são habituais, principalmente entre as futuras mães.
Porém, aspectos próprios da deficiência os amplificam, modificando sua concepção
a respeito deste evento. Nos depoimentos analisados, o “medo” apresentou-se como
predominante durante o ciclo gravídico-puerperal, sobretudo diante da possível
transmissão hereditária da deficiência para o feto:
Vem o medo. “Será que meu filho vai ser assim igual a mim? Será
que ele vai se adaptar com isso?”. Quando cada ultra que você vai
fazer a primeira pergunta que a gente faz: “Tem os bracinhos? Tem
as perninhas? Ele tá completo? Não tá faltando nada?”. O medo de a
criança ser do mesmo jeito. O medo é esse. “A criança tá bem? Tá
tudo bem?” (E4).
[...] De um mês, eu acho que fui para o médico umas três vezes pra
fazer ultra. Pedi a minha obstetra “quero ver se minha filha realmente
vai ser normal ou não”, o médico tinha que me explicar tudo,
detalhes, porque eu ficava com medo de eles nascerem com
deficiência. Embora eu já tenha conhecido colegas minhas que
também tinham deficiência, que os filhos eram normais. Mas é assim
mesmo, quando é com a gente, a gente já pensa diferente (E11).

Estes depoimentos revelaram que as gestantes conviveram com o temor
de a criança nascer também com alguma deficiência. Diante disto, recorreram à
ajuda médica para se assegurar da integridade física do filho ainda intraútero. Isto
leva ao entendimento de que as mulheres, ao interagirem consigo mesmas, com a
deficiência e a sociedade, passam a não desejar situação semelhante para o filho.
Sua decisão é atestada diante o culto ao “ser perfeito” dentro de um meio social não
adaptado a quem não corresponde a esse estereótipo.
Os exames de imagem realizados pelas participantes foram apontados
como atenuantes da sua ansiedade durante a gestação. Nesse sentido, Redshaw et
al (2013) constataram em seu estudo que metade das mulheres com deficiência se
submeteram

a

este

exame,

em

contraste

com

aquelas

sem

limitações

morfofuncionais (32%). Logo, a ultrassonografia obstétrica tornou-se um marco ao
aproximar mãe e filho por meio da sua visualização intrauterina. Desta forma,
permite amenizar a ansiedade materna quanto ao feto, inclusive admitindo a
identificação de malformações (SIMAS; SOUZA; SCORSOLINI-COMIN, 2013).
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Outra forma de medo relatado por uma das entrevistadas que não havia
ainda vivenciado a maternidade foi referente ao parto, sob a justificativa de ter
conhecimento de ocorrência de um caso malsucedido:
Eu tenho medo, não vou mentir! Assim... Acontece coisas que, como
a amiga da gente aí que teve uma bebezinha, com poucos dias
faleceu. Eu tenho medo dessas horas. Mas... Acho que é só coisa da
minha cabeça, normal. Eu digo assim “ah eu queria que alguém
colocasse um bebê na minha porta...”, aí o pessoal “por que você
não faz um?” Aí eu digo “Ah eu tenho medo” [tom de riso], “medo de
quê?” “Eu tenho Medo!” [...] Eu botei na cabeça “ah, eu vou adotar”,
mas aí meu namorado: “por que não ter um?”, “ah porque tenho
medo de ter” (E6).

A palavra “medo” é repetida diversas vezes nesta fala pontuando a força
que esse sentimento tem sobre sua decisão. Assim, a adoção surge como
alternativa para ser mãe sem vivenciar o processo parturitivo, quando afirma “medo
de ter”. Conforme Rogers (2010), esse sentimento pode estar presente nos
depoimentos de mulheres com deficiência física por ignorar se a limitação corporal
afetará tanto a gravidez como o parto e vice-versa, podendo causar impacto na sua
decisão em ser mãe.
Mesmo entre aquelas que optaram realizar o desejo de maternidade,
como no estudo de Lee e Oh (2005), um dos sentimentos mais difíceis de ser
vivenciados por mães com deficiência é a preocupação quanto ao processo do
nascimento. Deste modo, elucidações dos profissionais de saúde sobre os tipos de
parto pelos profissionais de saúde contribuem na diminuição dos aspectos negativos
relacionados à parturição (SMELTZER, 2007).
Outra situação geradora de preocupações ocorre quando o filho nasce
com alguma complicação de saúde, como se observa no depoimento a seguir:
Porque eu botava no peito, mas com medo. Porque a primeira
convulsão dele foi no meu peito. Aí você dar de mamar com aquele
cuidado, com aquele medo, medo de acontecer de novo, medo de
ele se engasgar... (E4).

Por ter apresentado problemas de saúde após seu nascimento, o recémnascido prematuro precisou de cuidados específicos na Unidade de Terapia
Intensiva (UTI) Neonatal. Neste caso, a mãe temia piorar o quadro clínico do filho,
motivada pela situação traumática vivenciada com o primeiro episódio convulsivo.
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O medo surge independente da condição física da mãe, como foi
observado no estudo de Schmidt e Higarashi (2012), no qual as mulheres sem
limitações morfofuncionais relataram suas apreensões em assumir o cuidado
integral do prematuro após a alta hospitalar. A partir disso, os autores assinalaram a
importância de integrar a mãe na rotina da UTI neonatal, com orientações de clara
interpretação, no intuito de capacitá-la a dar continuidade à atenção ao neonato em
ambiente domiciliar.
Ainda de acordo com os autores supracitados, admite-se que a transição
entre os ambientes bem como da responsabilidade do cuidado se tornam menos
estressantes à mãe quando esta é devidamente informada. Em casos daquelas com
deficiência física, a construção de uma rede de apoio e a presença da equipe
multiprofissional acompanhando-a no puerpério são peças chaves para garantir
suporte adequado.
Mesmo que a criança nasça em condições ideais, os sentimentos
adversos estão presentes quando a mulher com deficiência se encontra sozinha,
responsável integralmente pela saúde e bem-estar do seu filho:
Isso foi só o primeiro dia, que eu cheguei até a chorar quando
cheguei em casa [...] Eu ansiosa [...]. Olha, o primeiro dia, quando a
gente chega em casa, eu não sei com as outras, mas comigo, o meu
primeiro filho eu me senti muito insegura. Eu dizia assim “Meu Deus
como é que vou cuidar de minha filha?! Ter que dar banho? Ter que
pegar, pra dar banho?” (E11).

Esta participante apresentou-se ansiosa quanto à responsabilidade de
assumir o cuidado do recém-nascido, haja vista as possíveis dificuldades
proporcionadas por sua limitação física ao realizar atividades básicas, como o ato de
dar banho. A insegurança em atender as necessidades do filho durante o puerpério
é também perceptível em mulheres sem deficiência, como evidenciado no estudo de
Fernández, Vizcaya-Moreno e Pérez-Canaveras (2013).
De modo geral, a mulher no puerpério requer atenção, sobretudo nos
primeiros dias, em virtude da nova situação que está vivenciando. Como forma de
minimizar a insegurança, cabe aos profissionais de saúde orientá-la desde o prénatal e com ênfase no puerpério imediato. Neste contexto, destaca-se o enfermeiro,
pois segundo o estudo de Strapasson e Nedel (2010) em um alojamento conjunto, o
papel deste profissional apresentou-se como referencial para as puérperas
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aprenderem os primeiros cuidados, ressaltando assim sua importância na educação
em saúde.
Quando isso não acontece, especialmente entre as mulheres com
deficiência, ocorrem falhas, como foi relatado em investigações nas quais as mães
se queixavam que nas visitas pós-natais a equipe se centrava na saúde da criança.
Assim sendo, suas preocupações e dúvidas eram deixadas em segundo plano
(PEREIRA; GRADIM, 2014; WALSH-GALLAGHER; SINCLAIR; MC CONKEY, 2012).
Questões sobre a saúde da puérpera como a sexualidade, infecção
puerperal, sono e repouso, dentre outros, nem sempre são abordadas nas consultas
promovidas pelo enfermeiro (PEREIRA; GRADIM, 2014). Além disso, em relação às
mulheres com deficiência, atenta-se a escassez de informações acerca da
maternidade e a falta de suporte emocional, contribuindo para o surgimento do
medo. Isto pode gerar suposições irreais que retroalimentam os sentimentos
conflituosos. A presença destes tende a prejudicá-la em desfrutar essa etapa de sua
vida (ROGERS, 2010).
Seguindo esse pensamento, pesquisa realizada junto à puérperas sem
deficiência evidenciou a revisão pós-parto como importante na concepção das
entrevistadas. Para elas, a consulta promove a manutenção de sua saúde e
ameniza medo e ansiedade surgidos durante o período puerperal. A consulta pósparto se constitui em momento de prevenção de riscos físicos e emocionais à mãe e
ao recém-nascido (SANTOS; BRITO; MAZZO, 2013).
Desta forma, reveste-se de importância para promoção dos cuidados
maternos e infantis, detecção de problemas de saúde e minimização de dúvidas
surgidas quanto ao bebê e suas precisões (SHOREY et al, 2014). Para isso, faz-se
necessário compreender os contextos que influenciam as atitudes dessas mulheres,
especialmente àquelas com limitações, dentre os quais se salienta as experiências
anteriores, a história de vida e a influência externa (familiares, companheiros, outras
mulheres com deficiência, dentre outros). A partir desse entendimento, pode-se
identificar medidas adequadas para ajudá-la nos primeiros dias com seu filho.
Portanto, o surgimento dos sentimentos adversos é comum entre as
mulheres que vivenciam as etapas do ciclo gravídico-puerperal. Isto ocorre
principalmente quando se trata de primigestas, pois são mais susceptíveis a
influências sociais acerca deste evento. Do mesmo modo, a mulher com deficiência
física se torna vulnerável, somado às dificuldades advindas de sua limitação
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morfofuncional. No processo de interação dessa mulher com os seus contextos
surgem os sentimentos adversos que coadunam com o estigma social quanto a sua
capacidade e conflitam com o desejo de ser mãe. Assim, a competência materna é
colocada em questão ao longo do ciclo gravídico-puerperal e a forma como essas
mulheres conseguem ultrapassar as barreiras sociais existentes embasam
concepções relativas à maternidade.
4.3 Concebendo a capacidade de ser mãe com deficiência

Nesta categoria são abordadas a concepção da mulher com deficiência
física em relação à sua aptidão para o exercício da maternidade bem como as
barreiras anátomo-fisiológicas e sociais que limitam sua capacidade.

4.3.1 Sentindo-se capaz de ser mãe

As entrevistadas se expressaram positivamente sobre sua aptidão em
assumir o papel materno. O significado social da mulher com deficiência não ter
capacidade de ser mãe é contestado nos seguintes depoimentos:
Eu já tinha passado por muitas dificuldades, então a minha limitação
por ter uma deficiência, eu não via aquilo limitar pra não ter filhos.
Até porque há funções que mulheres que não tinha nenhuma
deficiência não fazia e eu sim, conseguia (E12).
Nenhum empecilho, eu acho. Nenhuma assim, eu penso assim que
não... Não existe... Quando quer, Deus dá... (E2).
Eu acho que vencer o preconceito de a pessoa ver uma mulher
deficiente e achar que não pode ser mãe, trabalhar, casar, então
acho que é uma superação. É superação porque mostra que é
capaz, que tem como ser mãe. [...] Quando a gente quer uma coisa,
não tem limite, não tem barreira. Quando a gente quer mesmo,
consegue. Eu acho que querer é poder. A gente tem que superar e
mostrar mesmo que pode, que consegue, que faz (E7).

De acordo com os relatos, as participantes desconsideram sua deficiência
como um motivo para não ser mãe, pois elas acreditam em sua capacidade, haja
vista a sua experiência de vida em enfrentar dificuldades sociais diárias e superálas. Em relação a isso, outro estudo ressalta que embora as mulheres reconheçam a

51

existência de desafios a serem enfrentados no transcorrer da gestação, por estes
apresentarem tendência de ser menos problemáticos quanto ao esperado, elas
assumem mais confiantes a maternidade (ROGERS, 2010). Ademais, estudiosos
consideram que a função materna é aprendida no cuidado cotidiano aos filhos,
contudo a mulher ainda necessita de direcionamentos acerca de questões referentes
à suas limitações corporais (BRASIL, 2010b; LEE; OH, 2005). Deste modo, o
profissional de saúde exerce o papel de suporte com orientações complementares.
A fim de assegurar sua competência, as entrevistadas referiram se
empenhar diante das dificuldades para atender as necessidades do filho. Sozinhas,
conseguiram sobrepujar os problemas e adaptar-se ao meio, como foi ilustrado em
suas falas:
O que eu possuía do meu trabalho era para os meus filhos. Eu não
deixava faltar uma roupa dentro de minha casa, não deixava faltar de
jeito nenhum (E4).
Mas foi tudo muito simples. Deus deu jeito pra tudo. Eu peguei a
minha cama, botei pertinho do berço [...] Aí à noite eu já estava me
sentindo outra, digo “Ah, meu Deus, graças a Deus tenho jeito pra
tudo”. Eu pegava a banheira, colocava na cama, colocava a água na
banheira, dava o banho, arrumava, tirava, depois colocava no berço,
e pronto, fui me adaptando (E11).

A superação de limites para prover o mínimo necessário ao bem-estar da
criança denota grandes esforços e, por vezes, sacrifício das depoentes, visto
sofrerem dificuldades que vão além das impostas por seu corpo. Dentre estas se
destacam as barreiras arquitetônicas existentes no próprio domicílio e as condições
socioeconômicas desfavoráveis. Entretanto, diante das conquistas alcançadas, essa
função passa a ser simples, como evidencia a fala de E11.
No geral, as pessoas com deficiência alcançam a superação quando
combinam habilidades extras e força “interna” para realizar as ações e interações na
sociedade de forma a se integrar neste meio (OTHERO, DALMASO, 2009). Além
disso, referindo-se ao extrato feminino, estas empreendem esforços devido ao seu
anseio em ressaltar sua competência de modo a não serem julgadas, como também
em benefício aos seus filhos (WWDA, 2009). Apesar de se conhecerem como aptas
a serem mães, as mulheres com deficiência sentem necessidade de que as demais
pessoas do seu convívio também tenham este mesmo entendimento, tornando-se
um trabalho árduo para serem aceitas socialmente (ŠUMILO et al, 2012). Isto
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constitui um meio de reconstruir o significado existente quanto a sua saúde
reprodutiva.
No contexto das entrevistas, a palavra “normal” foi repetida com
frequência pela maioria das participantes, como exemplificam as seguintes falas:
Acho normal... É normal entre aspas, mas tem as limitações. Mas eu
acho que não impede de você ser mãe, qualquer pessoa pode ser,
basta que você queira e tenha responsabilidade. [...] Criei
normalmente meus filhos. Dei banho, tudo. Alimentação, tudo. Nunca
atrapalhou, nunca foi impedimento, não atrapalha (E5).
Pela minha deficiência pra mim eu acho normal. Tem gente que
pergunta assim: “você pode ter filho?”, “Tenho como qualquer um”
porque a minha família do [lado do] meu pai, já é genético [...] (E6).

A repetição da palavra “normal” implica em diversos significados. No
dicionário depara-se com as seguintes definições: “conforme a norma”, “regular”,
“exemplar” e “modelar” (MICHAELIS, 2009). Ao longo das entrevistas, encontrou-se
o uso desta palavra para definir a maternidade, vivenciada ou testemunhada, como
um momento comum a todas as mulheres. Isto porque foi alcançado o objetivo de
gestar, parir e cuidar do filho, mesmo na presença de limitações físicas.
Segundo Goffman (1988), o termo “normal” é aplicado para designar a
ausência de um atributo estigmatizante em si. Na sociedade, exigências são feitas
ao indivíduo e, quando ele não consegue correspondê-las por não satisfazer o
estereótipo predominante, torna-se estigmatizado. Então, esta pessoa serve como
referencial para a formulação do autoconceito por outros indivíduos. Logo, o
estigmatizado tende a ser excluído por não participar dos padrões estabelecidos
pelo grupo social no qual está inserido.
Diante deste cenário, como forma de se integrarem aos padrões da
normalidade, as entrevistadas se compararam às mulheres que, embora com
deficiências mais limitantes, conseguiram ser bem sucedidas no decorrer da
gestação e parto. Ao fazerem isto, ratificam suas habilidades, e tentam atenuar o
estigma social, conforme os seguintes depoimentos:
Não sei se você chegou a conhecer, tem uma aqui de cadeira de
rodas que ela teve um filho, o menino nasceu normal. Normal,
normal. E ela teve, até hoje tá aí. E o marido dela, todos os dois era
deficiente. Achei impressionante! Totalmente normal. Pra você ver as
coisas como são. Só porque a pessoa tem que tentar. Porque risco a
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pessoa corre todo dia mesmo. Aí por um jeito ou outro não vai fazer
diferença (E1).
Mas me realizei como mãe e eu acho que isso não é desculpa. “Não,
fulana é deficiente, tem essa deficiência, não pode ser mãe”. De jeito
nenhum. Até porque como já te falei, tem muitas cadeirantes que não
têm nenhuma sensibilidade nos membros inferiores, mas não tiveram
dificuldade. Então eu vi que aquilo pra mim também ia tirar de letra
como tudo na minha vida (E12).

O fato de as colegas dessas mulheres serem paraplégicas, usuárias de
cadeira de rodas e conseguirem gestar, parir e criar filhos sem eles herdarem a
deficiência, funciona como estímulos para acreditarem em sua própria capacidade.
Além disso, são exemplos usados para convencer o interlocutor, haja vista as
entrevistadas terem alterações morfofuncionais mais brandas e, em tese, teriam
menos dificuldades. Outrossim, mulheres em condição de saúde limitante ou de
risco apresentam esta mesma tendência em se comparar a casos mais difíceis,
porém, exitosos. Desta forma, sentem-se aptas a enfrentar mais facilmente as
dificuldades apresentadas no curso da maternidade, de modo a permitirem que a
vontade de ser mãe se sobreponha aos medos (ARAÚJO et al, 2013).
Com esse reconhecimento, as mulheres com limitações se sentem mais
seguras de dominar as atividades diárias e necessitar cada vez menos o apoio de
familiares. Em um estudo com primíparas indonésias sem deficiência identificou
também em suas falas o reconhecimento do suporte familiar como fonte de
aprendizagem nos primeiros cuidados ao seu filho. Em contrapartida, demonstravam
satisfação quando não necessitavam mais de ajuda, por serem capazes de
desempenharem sozinhas essa função (AFIYANTI; SOLBERG, 2014). A equipe de
saúde pode explorar esse potencial utilizando grupos de apoio, no qual as mulheres
com problemas semelhantes podem compartilhar suas experiências e construir um
suporte mútuo, como o caso daquelas com deficiência (SMELTZER, 2007).
Portanto, as entrevistadas do estudo em apreço demonstraram interagir
com a deficiência de modo a acreditarem em sua capacidade diante das superações
cotidianas. Logo, se impõe no seu meio social como capazes de exercer a
maternidade, possivelmente estimuladas pelas organizações não-governamentais as
quais estão vinculadas, visto estas promoverem suas aptidões. Assim, suas falas
são marcadas por esta crença que combate os significados negativos e
estigmatizantes advindos das demais pessoas ainda incrédulos quanto a sua
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capacidade. Por mais que suas falas tenham se direcionado para a positividade,
elas ainda reconhecem as dificuldades vinculadas às limitações diversas que vão
além daquelas apresentadas fisiologicamente.

4.3.2 Experienciando dificuldades no ciclo gravídico-puerperal

Algumas entrevistadas duvidaram do seu potencial em assumir o papel
materno. Isto é observado no seguinte depoimento:
Porque eu achava que eu não teria capacidade de ter um filho. Eu
pensava que devido a minha deficiência eu não teria um filho nunca.
É tanto que quando engravidei dele passou bem uns três meses pra
eu perceber que estava grávida (E3).

O fato de essa participante ter acreditado na impossibilidade de
engravidar, reflete o significado social quanto à incapacidade como também
desconhecimento relativo a sua saúde sexual e reprodutiva. Por ser parte de uma
sociedade, entende-se que a pessoa com algum tipo de limitação pode incorporar os
estigmas e passar a se sentir, mesmo inconscientemente, abaixo do padrão de
normalidade empregado. Dessa forma, gera-se conflito entre a vontade de ser aceito
como semelhante aos demais membros da sociedade e a estigmatização da própria
deficiência (GOFFMAN, 1988). Isto gera dificuldades em aceitar sua condição de
mãe e desenvolver suas habilidades para encarar este papel.
No caso em questão, a ausência de planejamento familiar é visível, pois a
gestação não foi intencionada. Fato semelhante foi observado na investigação
comparativa entre mulheres com doença crônica limitante ou não. Constatou-se que
àquelas sem estas condições eram mais propensas a terem sua gravidez planejada
(ŠUMILO et al, 2012). Além das dificuldades reconhecidas pela mulher, os
problemas encontrados no período gestacional bem como puerperal podem surgir
devido à deficiência, somados as condições gravídicas e as barreiras sociais
existentes. Nas falas seguintes, observa-se que as entrevistadas são cientes das
mudanças fisiológicas em um corpo com deficiência e às limitações para interagir
com o filho:
Pra começar, a dificuldade pra gente que engravida assim em
cadeira de rodas. Muito difícil, foi muito difícil minha gravidez. Devido
à situação: Cadeira de roda, barriga crescendo, grande, sem mover
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na hora de dormir, perna inchada. Sempre foi difícil pra mim, minha
gravidez. Depois que eu tive ele aí melhorou mais. Um pouco mais
difícil de cuidar dele, sair pra dar vacina essas coisas assim (E3).
Limitações, assim... Eu queria rodar com meu filho, brincar assim de
rodar, algumas coisas que eu vejo e não posso. Se o menino for
muito grande, andar no braço, já não podia. [...] Eu cansava muito.
Não era a barriga que pesava, o peso era nas pernas. Eu sei que
pessoa que não é deficiente também sente isso, mas eu andava 50
metros e parava, acho que nem isso, parava, ficava passando mal
(E5).
Às vezes eu chorava porque eu não podia pegar elas no colo, como
se fosse pra passear, andar com elas, eu não conseguia fazer nada
com isso (E8).

Nestes relatos, são destacadas as consequências das transformações
fisiológicas no corpo da gestante, como o aumento do abdômen, a retenção líquida,
a fadiga e as dificuldades para dormir. Todavia, é notável a deficiência interferindo
negativamente nestas mudanças, acentuando os desconfortos vivenciados pela
maioria das grávidas. Outro ponto que merece ressalva é o fato das mulheres com
deficiência não poderem interagir com o filho em algumas formas de lazer, como se
observa nesta fala: “Eu queria rodar com meu filho, brincar assim de rodar, algumas
coisas que eu vejo e não posso”. Isto pode expressar sentimentos de frustração e
tristeza, como o choro mencionado na fala de E8.
Com o avanço da gestação, as mudanças fisiológicas limita a mulher de
forma temporária, assustando-as e provocando sentimentos de estranheza e
preocupação (PICCININI et al, 2008). Nas mulheres com deficiência, estas
alterações fisiológicas tendem a acentuar as restrições morfofuncionais já
existentes. O aumento de peso e as dificuldades em se locomover são algumas das
preocupações relatadas e podem gerar sensação de impotência. Além disso, o
abdome gravídico tende a interferir no equilíbrio, por vezes exigindo da mulher o uso
da cadeira de rodas (SIGNORE et al, 2011).
Ainda de acordo com Signore et al (2011), em relação às mulheres já
“cadeirantes”, como no caso de algumas entrevistadas, riscos de saúde originados
pelo tempo prolongado na mesma posição, agravado pelo peso do abdome, são
situações que merecem ser destacadas no pré-natal. Logo, essas particularidades
devem ser pensadas antes da gestação, com um olhar holístico e multidisciplinar.
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Outras dificuldades referidas pelas mulheres com deficiência física foram
as barreiras estruturais, ilustrados nos seguintes depoimentos:
Tem limitação sim, principalmente quando você chega em certos
lugares. Um meio-fio muito alto, pra mim, fica difícil. Aquele meio-fio
ali, eu tenho que me apoiar. Porque você sabe que tem setores que
não tem oportunidade pra o deficiente. É muita escadaria, não tem
corrimão, não tem rampa. Então uma portadora de deficiência
gestante numa situação dessas fica muito difícil (E10).

As entrevistadas relataram problemas enfrentados no seu cotidiano os
quais já eram considerados em sua condição pré-gravídica haja vista os espaços
sociais nem sempre serem adaptados à população com deficiência. Porém, se
tornaram importantes obstáculos no momento em que se encontravam na condição
de gestantes. As dificuldades de acesso às instituições constituem uma das
barreiras mais visíveis no cotidiano das pessoas com limitações, pois apesar de
avanços alcançados, ainda há ausência de adequações destes locais e treinamento
de funcionários para receber essa clientela. Isto ocorre principalmente quando se
trata de grávidas apresentando alterações morfofuncionais mais acentuadas
(BREMER; COCKBURN; RUTH, 2010; GIBSON; MYKITIUK, 2012).
Mediante a esses entraves, é possível detectar um dos problemas mais
evidentes enfrentados por esta população, ou seja, a acessibilidade para livre
circulação em meio público. Sua importância é legitimada com o aumento das
discussões sobre a temática, cada vez mais trabalhada em nível governamental.
Assim sendo, este grupo minoritário deve receber atenção e ser contemplado nos
programas e políticas públicas, a fim de resgatar seus direitos e dignidade (SANTOS
et al, 2013; WHO, 2009)
Diante de limitações morfofuncionais e sociais, a capacidade da mulher
com deficiência em parir é questionada. Deste modo, as entrevistadas, as quais
vivenciaram as etapas da reprodução, foram majoritariamente submetidas ao parto
cesáreo, tipo de via também considerada apropriada entre aquelas que ainda não
são mães:
[a médica disse] “Não, você não vai ter normal, você não tem
passagem, por causa da sua estatura”. E não sei o quê, não sei o
quê. Fez aquele maior escândalo. Que eu não podia, que eu não
podia, que eu não podia. Foi a gravidez quase toda com isso, que eu
não podia ter normal, que eu não podia ter normal, aí disse: “tá certo,
doutora, tá certo” (E4).
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É, eu acho [o parto] complicado... Um pouco complicado que às
vezes, no ato do nascimento, tem complicações por causa da coluna,
às vezes os membros inferiores não tem força, atrofiado. É meio
complicado, assim na hora do parto, a maioria é cesárea. Porque não
tem como ter normal. [...] conheço várias amigas que foi na cesárea,
na cirurgia mesmo (E7).
Meu parto foi cesariana. Huum, sonho de ter normal né? [tom
descontraído] Mas não deu, e eu falava com o meu médico, ele falou
assim: “não bota na tua cabeça que você não vai ter normal porque
você tem uma deficiência. [...] Simplesmente você não nasceu pra
sofrer como uma mãe sofre. Eu acho que você deve ter sofrido tanto
na tua vida [...] E eu dizia pra ele “não, doutor [cita o nome] deixa eu
ter normal...” (E12).

Percebe-se nestas falas a carência de esclarecimento baseado em
evidências acerca da escolha do modo de parturição. Entre as mães com
deficiência, o tipo de parto foi optado pelos médicos por meio de argumentos frágeis
e aparentemente sem levar em consideração o desejo da parturiente, além de
abster-se do diálogo acerca da melhor opção. Atenta-se para a fala de E12 sobre o
seu médico cujo significado de deficiência resume-se como sofrimento. Subentendese que, para ele, este é um motivo justificável à indicação do procedimento cirúrgico,
de modo a não submetê-la a dor do trabalho de parto. Logo, a representação do
evento de parturição por via vaginal somado a seu entendimento quanto à
deficiência advêm da concepção social e sobrepuseram erroneamente as evidências
clínicas pertinentes.
Como o profissional de saúde é geralmente considerado detentor
incontestável de conhecimento científico, observa-se nos depoimentos a aceitação,
incerteza e suposições das mulheres em torno da decisão unilateral recebida.
Relativo à participante que não teve essa experiência, ela demonstra temer
complicações gravídicas causadas pela deficiência no momento do parto e, desta
forma, acredita ser mais segura a via abdominal.
Sobre este assunto, no estudo irlandês de Walsh-Gallagher, Sinclair e Mc
Conkey, (2012), as mulheres foram classificadas como de alto-risco devido à
deficiência. Diante disto, se sentiram excluídas do seu próprio cuidado à medida que
não podiam participar das decisões tomadas no período gestacional e parturitivo.
Esta restrição no suporte dos profissionais no pré-natal, parto e puerpério é contrária
ao senso das próprias mulheres, pois se percebiam como capazes e confiantes.
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Outros estudos demonstraram o quão significativo é o número de
parturientes com deficiência que não participam da escolha do tipo de parto e
registram alto índice de cesarianas em comparação àquelas sem condições
limitantes (GAVIN; BENEDICT; ADAMS, 2006; REDSHAW et al, 2013). Porém, as
investigações pouco esclarecem qual a motivação para essa preferência (SIGNORE
et al, 2011).
O parto cesáreo por vezes é aconselhado ou imposto à mulher com
deficiência devido a sua condição limitante, contudo não é habitual haver a avaliação
obstétrica necessária para confirmar sua indicação, tampouco estímulo à
participação dela na consulta. Neste contexto, nem todas as mulheres com
deficiência podem ser consideradas de alto-risco; depende da natureza da
deficiência bem como dos riscos trazidos pelas modificações morfofuncionais.
Assim, entende-se a necessidade de estudar a melhor intervenção a ser feita
(SIGNORE et al, 2011; SMELTZER, 2007).
Recorda-se também que por se tratar de um procedimento cirúrgico, a
cesariana realizada nestas mulheres predispõe a riscos maiores comparados
àquelas sem deficiência. Desta forma, quando esta via de parto se faz necessária ou
é optada, uma equipe multiprofissional deve acompanhá-las desde o pré-natal para
planejar as intervenções a serem realizadas no nascimento da criança, além de
prepará-las emocionalmente frente à ansiedade gerada por esta intervenção
(BREMER; COCKBURN; RUTH, 2010; SIGNORE et al, 2011).
Todavia, adverte-se às dificuldades encontradas em países como o Brasil
devido a descontinuidade do cuidado, haja vista os profissionais atuantes no prénatal não serem os mesmos na realização do parto. Isto ocorre por haver entraves
na articulação entre os serviços de pré-natal, parto e puerpério. Soma-se também a
problemática da peregrinação das parturientes entre os hospitais e na busca de leito
disponível para elas (MONTESCHIO et al, 2014). Esta realidade pode ser abrandada
com a implantação progressiva da Rede Cegonha que garante um fluxo de
atendimento por meio da acessibilidade, acolhimento e resolutividade (BRASIL,
2011b). Porém, mesmo com o avanço na implantação desta rede de saúde, persiste
a lacuna dos cuidados específicos quando se trata da mulher com deficiência.
Em relação às participantes que alegaram não desejarem atualmente ter
filho, justificaram afirmando como limitação o desejo de se realizar profissionalmente
e outras questões pessoais. Estes fatos foram constatados nas falas seguintes:
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Penso [em ser mãe], mas agora não, primeiro eu quero conseguir
[vencer] meus obstáculos. Eu penso assim, adotar uma criança. Por
que não ter um, no lugar de adotar, você ter um?! Teria sim, mas
nesse momento agora, agora, não, estou com 32 anos. Eu pretendo
treinar, pra conseguir o que eu quero (E6).
Nunca passou nem pela minha cabeça em criar uma criança se nem
eu mesma sabia me criar. Como é que eu ia ter mente de criar uma
criança? Hoje eu passeio pra todo canto, se eu tivesse uma criança
hoje como é que seria minha vida? Seria em termo assim, pra onde
eu ir eu tenho que levar aquela criança [...] Assim, eu penso, mas lá
na frente [...] Eu ainda tenho muita vida pela frente, eu ainda tenho
muito que conquistar na vida (E9).

Assim, a explicação se baseia no argumento de ser prematuro para se
tornarem mães no presente momento, diante de outros objetivos a serem
alcançados. Importante salientar que essa concepção se concentrou entre paraatletas e, mesmo aquelas já mães, também referiram esse mesmo pensamento
antes de decidirem engravidar. Deste modo, entende-se que uma gravidez precoce
dificultaria o alcance das demais conquistas visto o papel materno exigir muito da
mulher, sobretudo na fase inicial da vida da criança.
Na sociedade atual, a mulher não é apenas responsável no cuidado da
casa e da criação dos filhos, pois também conquistou espaço para avançar em seus
estudos e construir carreira profissional, especialmente no mundo Ocidental
(PATIAS; BUAES, 2012; SCAVONE, 2001). A ampliação da autonomia feminina
alcançada nas últimas décadas exacerbou suas atividades dentro e fora de casa, à
medida que a vida doméstica ainda é fortemente presente como função da mulher
(PICCININI et al, 2008). Devido a essas múltiplas responsabilidades, elas ponderam
se querem exercer o papel materno diante das demais realizações conquistadas ou
se este constitui um projeto natural de sua vida (ROSTAGNOL, 2012).
Deste modo, é dificultoso exercer múltiplos papéis e assim necessitam de
apoio para poder equilibrá-los (STRAPASSON; NEDEL, 2010). O planejamento
familiar é cabível a essas situações, pois o enfermeiro pode estimular a reflexão
acerca das atividades que a mulher exerce, quão flexível ela pode ser para assumir
mais uma tarefa em sua vida e o quanto afetará sua rotina (PICCININI et al, 2008).
Referente aos entraves apontados pelas participantes do estudo, uma
expressou não querer ser mãe apesar de opinar positivamente quanto à
maternidade:
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Eu acho um ato de superação. Assim você ser mãe, cuidar de outra
pessoa, gerar e ter a criança. Porque eu, por exemplo, não sou mãe,
não penso em ser mãe, não tenho essa coragem ainda no momento.
[...] Você tem uma deficiência, já depende às vezes de outra pessoa
e ter uma criança ainda, eu acho que é um pouco trabalhoso. Tem
que dar banho, amamentar, precisa trocar... Eu acho que tem que ter
muita coragem e querer mesmo ser mãe (E7).

Conforme se observa neste depoimento, a entrevistada demonstrou
acreditar que a mãe com deficiência supera as adversidades apresentadas, porém
isto requer coragem. Apesar dessa compreensão, ela não se vê neste papel por ser
trabalhoso, apontando a possibilidade de necessitar da ajuda de outras pessoas no
provimento dos cuidados necessários à criança e assim sobrecarregar os familiares,
os quais já a tem como dependente. Tal percepção também foi observada no estudo
de Signore et al (2011).
Portanto, entende-se que a mulher com deficiência enfrenta resistência
direta ou indireta do contexto por meio de barreiras sociais, além do estigma
existente sobre seu próprio corpo e as suas limitações morfofuncionais. Diante
desses símbolos antagônicos, a mulher se volta ao apoio de pessoas de seu
convívio e intimidade. A correspondência dada por elas complementam a construção
do seu significado e decisão acerca da maternidade de uma mulher com deficiência
física.
4.4 Concebendo o apoio durante o ciclo gravídico-puerperal

Essa categoria trata sobre a concepção da mulher com deficiência física
acerca do suporte durante o período gravídico-puerperal. Assim, duas subcategorias
surgiram, sendo a primeira nomeada como “reconhecendo a importância do apoio”,
e a segunda, “referindo ausência de apoio”.

4.4.1 Reconhecendo a importância do apoio

As participantes deste estudo narraram sobre o incentivo advindo de
pessoas do seu convívio durante a gestação e após o nascimento, compondo a rede
de apoio construído por ela. Mesmo àquelas que não tiveram essa experiência,
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opinaram acerca desse assunto. O suporte familiar foi majoritariamente expressado
nas suas falas:
Até a família também pode ajudar. Eu conheço um monte de gente
por aí que já tiveram [filho] e hoje em dia a família também ajuda
(E1).
Aí minha mãe começou, ficou preocupada. Minha mãe me chamou lá
pra casa dela: “não, fique aqui uns dias, não faça esforço, não
arrume casa, deixa que eu cuido do menino”, aquele cuidado de mãe
com filha (E4).
Eu tenho uma família maravilhosa. Não foi tão difícil por isso. Porque
o que é dos meus pais é meu, o que é meu é deles. Então nesse
termo aí foi maravilhoso (E10).

Estas depoentes expressaram experiências positivas em relação ao
auxílio recebido pelos familiares. Elas convivem com a deficiência desde os seus
primeiros anos de idade e, por isso, tiveram o apoio de parentes ao longo de sua
vida. Logo, a importância do suporte destes se estende a maternidade de forma
complementar às suas necessidades. Adicionalmente, os familiares se fazem
presentes também em momentos críticos como no caso de E4 quando estava com
gestação de alto risco e precisava de repouso absoluto. Esta visão positiva de
suporte familiar já é percebida antes mesmo de gerar um filho, como no caso de E1,
ao presenciar casos bem-sucedidos.
Quando o convívio familiar é harmonioso, favorece a base de apoio às
mães, principalmente ao vivenciarem pela primeira vez a maternidade ou quando a
condição de saúde desperta cuidados distintos. Comumente, os parentes femininos
se mobilizam para auxiliá-las e trocar experiências. Do mesmo modo, mães com
deficiência frequentemente necessitam de orientações advindas de alguém
experiente para aprender os primeiros cuidados com seu filho como também para
auxiliá-la quando se sentem limitadas em realizar algumas atividades específicas.
Os autores Lee e Oh (2005) verificaram em sua investigação que 59,6%
das mulheres com deficiência alegaram resposta positiva de familiares e amigos
quanto a sua gravidez. No estudo de Morrison et al (2014) e Bremer, Cockburn e
Ruth (2010) entre mulheres com deficiência física no Nepal e Serra Leoa,
respectivamente, foi observado a presença de familiares e vizinhos se dispondo para
ajudá-las nas atividades domésticas, nas finanças e por meio de conselhos.
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Pesquisas abordando mulheres, independente da presença ou não da
deficiência, ressaltaram a importância da figura materna como auxílio durante os
momentos iniciais da maternidade, principalmente quando as filhas têm a
responsabilidade de cuidar tanto da casa como do filho e ainda não conseguiram
equilibrar suas tarefas de modo a alcançar êxito. Observaram que esse tipo de apoio
permite às puérperas se sentirem mais seguras durante o período de adaptação e
amadurecem quanto ao novo papel exercido (AFIYANTI; SOLBERG, 2014;
BREMER; COCKBURN; RUTH, 2010).
No estudo em apreço, o companheiro também foi apontado entre as
participantes deste estudo como apoio fundamental ao longo da gestação e após o
nascimento.
Se não tiver um companheiro compreensivo, né? Assim, porque
uma pessoa que é deficiente, dependendo da deficiência, se for um
cadeirante, por exemplo, precisa de um apoio de um companheiro
que seja compreensivo, que passe amor tanto pra ela como para o
filho. Não pensando só nele, mas ele também tem que pensar neles
dois, na criança e nela porque ela totalmente depende dele, pra
muita coisa (E4).
Sei que até hoje graças a Deus sempre foi eu e ele ali cuidando
delas. Teve o tempo que eu fui ter a outra menina, aí ficou uma tia
delas com a mais velha. Ficou um tempo, mas depois, quando eu me
recuperei, aí foi comigo mesmo, comigo e com ele... (E8).
Mas quando eu vim ficar grávida eu já tinha uma pessoa que me
amava do lado, que me apoiava, que sonhava junto comigo [...]
(E12).

As entrevistadas veem o parceiro como aliado importante para a criação
do filho. Visto isto ressaltaram a importância de saber escolhê-lo, não só para ser
seu suporte no cuidado ao filho, mas também para ela própria, especialmente
quando a deficiência a faz mais dependente. Assim, observa-se a predominância do
desejo pela constituição de uma família tradicional e o anseio pela partilha de
responsabilidades com seu companheiro, esperando deste a compreensão quanto
suas limitações corporais.
Tais achados entram em concordância com o estudo de Bremer,
Cockburn e Ruth (2010) entre mulheres com deficiência, no qual elas admitiram
desejar relacionamento estável e constituir uma família composta pelo cônjuge e
filhos. Os autores Fernández, Vizcaya-Moreno e Pérez-Canaveras (2013) revelaram
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que as mulheres veem seus parceiros como fonte de apoio e segurança, diminuindo
a tensão provocada perante a transição para a função materna.
Concordando com os autores, infere-se a necessidade de se sentirem
sujeitos sociais capazes de desenvolver relações amorosas e terem vida sexual e
reprodutiva ativas. Por outro lado, ainda segundo Bremer, Cockburn e Ruth (2010),
os membros da comunidade, na qual as mulheres estavam inseridas, incentivavam a
união conjugal na perspectiva de terem alguém que lhes desse importância. Deste
modo, existem ideias ambíguas sobre a mulher com deficiência se relacionar, ou
seja, entre ser aceita como ser sexuado ou ser tratada com piedade devido à
deficiência.
Neste entendimento, ao reconhecer a valorização dada por essas
mulheres ao suporte advindo de atores do seu círculo íntimo, o profissional de saúde
posiciona-se como mediador para estimulá-la a construir uma rede de apoio. No
entanto, esta abordagem deve ser feita de forma a não caracterizá-la como incapaz.
Para isso, se incentiva esta mulher a ponderar sobre suas necessidades de
assistência, o tipo de apoio que deseja receber e por meio de quem o dará
(SMELTZER, 2007). Ao ter essa rede fortalecida, ela se sente mais confiante em
suas habilidades maternas (BREMER; COCKBURN; RUTH, 2010).
Além das pessoas de sua vivência, as depoentes também apontaram o
suporte do profissional de saúde como importante para gestar, parir e criar um filho:
Então fico muito feliz com Deus por causa disso, que eu sei que ele
mandou um anjo ali, porque meu filho estava nas últimas [...] Então
quando eu cheguei [nome do hospital A], com ele [o recém-nascido]
e a atendente disse “não, é a criança errada, era pra ter vindo um
menino de doze anos pra cá e não essa criança” aí foi na hora que
esse médico desceu, ele tinha saído de um plantão. Aí ele disse:
“não, essa criança é minha, suba com ela agora e bote ela numa
incubadora que eu já converso com a mãe dele” [...] (E4).
Não achei essa coisa complicada demais nem difícil [...] [os
profissionais de saúde] tiveram cuidado comigo devido a minha
deficiência [...] Eu achei que eles tiveram um cuidado assim diferente
comigo devido a isso, a minha deficiência, aí sempre estavam ali.
Qualquer coisa que eu sentisse “ah pode ligar que a gente” [...] (E8).
Eu sempre encontrei anjos na minha vida, tipo, o doutor que não me
deixou sofrer nem um pouquinho [tom de riso] (E12).
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A equipe de saúde é vista como essencial em manter a saúde maternoinfantil, recebendo a denotação de “anjo” devido a esse significado de protetor, em
estar à disposição para ampará-las. As dificuldades parecem ser amenizadas devido
ao seu assistencialismo e, quanto mais acessíveis estes profissionais se mostram,
mais confiança eles recebem das mulheres por ele atendidas.
Os profissionais de saúde prestativos e atenciosos para com sua clientela
tornam-se estimados e suas atitudes se revelam como referencial de qualidade da
assistência oferecida. Estudos trazem esta valorização recebida por eles ao
proporcionar cuidado adicional a mulheres com deficiência, inclusive adaptando-se
de acordo com sua necessidade e enaltecendo o aconselhamento e diálogo
(GIBSON; MYKITIUK, 2012; MORRISON et al, 2014).
As mulheres com deficiência nem sempre são incluídas nas decisões
tomadas acerca dos cuidados à sua saúde. Contudo, a usuária acredita que o
profissional está agindo para seu próprio bem, confiando nele quanto às decisões
adotadas, mesmo sem sua participação (PHILLIPS; PHILLIPS, 2006). Assim, inferese a ausência do estímulo para o autocuidado e autonomia no exercício do seu
papel materno. Neste entendimento, a investigação de Redshaw et al (2013) aponta
a necessidade das mães com deficiência em estabelecer comunicação de qualidade
com equipe de saúde sobre os cuidados ao recém-nascido.
Além disso, como observaram Trani et al (2011) em seus achados,
quando a mulher com deficiência recebe tratamento igualitário ou mesmo é atendida
com mais atenção, tende a ficar satisfeita com o serviço, porém nem sempre este se
mostra como adequado a ela. Assim, a postura paternalista do profissional pode
ocultar uma assistência ainda inadequada a essa população, muitas vezes causada
pelo seu despreparo. Concordando-se com Morrison et al (2014), a capacitação da
equipe de saúde quanto à assistência a essas mulheres é escassa. Entende-se o
treinamento destes como fundamental de modo a prover atendimento apropriado à
esta clientela.
Relativo à troca de conhecimento entre profissional e clientela, nota-se
que as mulheres com deficiência admitiram buscar informações e mostraram-se
conscientes quanto a sua saúde reprodutiva.
A deficiência não tem nada a ver, não, porque hoje eu entendo que
se a mulher deficiente tem um filho não é porque ela vai ter um filho,
a criança vai nascer com problemas. Eu acredito que não. Que até
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eu perguntei né?! Assim. Pronto, um exemplo. Você deficiente, você
casa com uma pessoa deficiente também. Aí você vai lá, engravida e
tem um filho daquele homem que é deficiente também que nem
você. De repente você vai ter aquele filho. Na minha mente eu
achava que, se eu tivesse um filho, ele ia vir deficiente. Mas hoje eu
entendo que não é assim (E9).

A participante não vivenciou a maternidade, mas se colocou nesta
posição para compreender que a transmissão genética da deficiência ao filho ocorre
em condições específicas. Esta compreensão foi construída devido a sua busca de
informações com outras pessoas. Vê-se que cada vez mais indivíduos com
deficiência procuram apropriar-se de conhecimento em saúde e direitos, inclusive
compartilhando com seus semelhantes de forma a desenvolver consciência crítica,
autonomia e cidadania. Contudo, segundo Smeltzer (2007), algumas mulheres com
deficiência ficam relutantes em fazer questionamentos, especialmente

aos

profissionais de saúde. Por essa razão, deve-se promover um espaço para escutá-la
cuidadosamente e deixá-las confortáveis para expor suas dúvidas.
Assim sendo, entende-se que quando a mulher com deficiência possui
uma rede de apoio, esta possibilita amenizar os sentimentos adversos e contribuir
no exercício da função materna quando ela se encontra limitada pela sua condição
morfofuncional. Contudo, por vezes este suporte pode estar ausente, causando
impactos negativos em torno da maternidade.

4.4.2 Referindo ausência de apoio

Durante o ciclo gravídico-puerperal, o suporte físico e emocional nem
sempre era obtido pelas participantes do estudo. Esta incompletude ou ausência de
apoio advindo de pessoas de seu convívio social as influenciaram negativamente ao
acentuar os entraves frente ao exercício do papel materno. Dentre os casos
discutidos, as depoentes destacaram a abstenção dos familiares, seja por
espontânea decisão ou imposta pela instituição de saúde:
Porque primeiro é assim: A minha mãe ela era muito rigorosa. Pra
ela, deficiente não poderia namorar. Aquelas cabeças de
antigamente. Não poderia namorar, não tinha o jeito que os outros
têm. E ela quem cuidava de mim, aí eu fiquei meio assim, sabe? Eu
demorei bastante pra dizer a ela que estava grávida... Medo de dizer
que estava grávida [...] (E3).
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Me subiram, deixaram meus familiares todos lá fora, sem nenhum
contato, sem comunicarem nada, mandaram embora e me deixaram
lá sozinha [na maternidade] (E4).

Percebe-se nessas falas sentimento de desamparo das participantes,
balizado pela ausência de incentivo de pessoas do seu círculo íntimo diante das
situações novas e inusitadas emergidas pela maternidade. No caso de E3, o medo
de revelar a gravidez à sua mãe se fez presente haja vista a reprovação desta
quanto ao relacionamento amoroso e sexual de uma pessoa com deficiência,
levando-a a omissão.
Como anteriormente explanado, há na atualidade processo de mudança
dessa concepção social, porém ainda persiste a superproteção familiar e
desconhecimento acerca da saúde sexual e reprodutiva de pessoas com deficiência.
Segundo Smeltzer (2007), quando familiares se demonstram hostis ou duvidosos
quanto a essa nova realidade, torna-se viável o enfermeiro intermediar o diálogo da
mulher com deficiência e seus parentes em um ambiente acolhedor, de modo que as
suas aptidões sejam discutidas e compreendidas entre os membros da família.
Em relação a depoente E4, esta enfrentou o isolamento imposto na
instituição hospitalar, devido os seus parentes terem sido impedidos de estarem
próximos a ela. A dificuldade no acesso de acompanhante nos hospitais durante o
trabalho de parto e parto de mulheres com deficiência também foi constatado no
estudo de Walsh-Gallagher, Sinclair e Mc Conkey (2012). Neste, as parturientes
encontraram resistência dos profissionais devido

à política da instituição,

desapontando-as por não permitirem um acompanhante optado por elas como
sujeito de apoio.
No Brasil, a presença do acompanhante de escolha da parturiente é
prevista em lei (BRASIL, 2005). Porém, esta continua enfrentando entraves em sua
implantação nas instituições de saúde. Conforme os enfermeiros entrevistados por
Costa Júnior, Carvalho e Macedo (2013), foram ponderados como fatores
interferentes à presença do acompanhante durante o processo do nascimento:
ausência de normatização e de incentivo institucional, estrutura física imprópria para
comportar todos os atores envolvidos na parturição e a permissividade do
profissional, sobretudo da área médica. Em suma, persiste a medicalização do parto
na qual a parturiente é sujeito passivo do evento e dependente dos profissionais e
da instituição, deixando de prevalecer sua vontade.
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Devido a esses entraves institucionais supracitados, a mulher se encontra
sozinha em ambiente inóspito, podendo influenciar negativamente no intraparto,
como observaram Redshaw et al (2013). Na investigação destes autores, 19% das
mulheres com deficiência, participantes de sua amostra, referiram se sentir sozinhas
e preocupadas durante a parturição, enquanto àquelas sem limitações o percentual
foi de 16%.
Além do desamparo, a fala da entrevistada E4 leva a considerar que esta
se sentiu insatisfeita com o atendimento recebido, pois não foi apropriado diante da
vivência da perda do filho. Este fato se agravou pela suspeita dos profissionais de
que ela tivesse provocado o aborto.
Em momento algum me colocaram em soro, não aplicaram nada.
Simplesmente me subiram e me colocaram pra lá, porque tiveram
aquela suspeitas que tinha feito o aborto. Então eles me fizeram
como uma qualquer. [...] Aí a minha, a assistente social, na época,
não sei se era assistente social, chegou e disse que meu filho iria pra
uma experiência. Não perguntou se queria fazer ou se queria levar
pra enterrar [...] Se na época eu tivesse o pensamento que eu tenho
hoje, teria botado um processo naquele hospital, eu fui muito
maltratada ali dentro, fui muito judiada. [...] Primeiro filho, você
passar por tudo isso e passar mais ainda um desprezo dentro de um
hospital, não é fácil, não é pra qualquer um (E4).

A vivência desta depoente na instituição hospitalar leva a considerar
omissão de apoio assistencial e psicoemocional, atitude contrária à conduta bioética
defendida nos dias atuais. Trata-se de violência institucional e de gênero contra sua
condição de mulher e de pessoa com deficiência, dentro do prisma da denominada
“violência obstétrica”.
Neste contexto, o profissional de saúde coloca-se na posição hierárquica
de detentor de conhecimento, fazendo valer o julgamento de valor para exercer
domínio e opressão a paciente vulnerável. A raiz deste problema pode estar na
reprodução dos valores sociais justificadas como necessárias, levando a
banalização da violência em si (AGUIAR; D’OLIVEIRA; SCHRAIBER, 2013). Apesar
da informação unilateral do ocorrido, partindo do relato da parturiente, entende-se
que esse caso vai além da violência dita como obstétrica, passando a ser uma
expressão punitiva ao ato abortivo.
A omissão de suporte dos profissionais também foi encontrada em outros
estudos, na qual as participantes relataram dificuldades quanto a sanar suas dúvidas
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e receber apoio adequado, principalmente àquelas com deficiência sensorial e
mental, suscitando sentimento de solidão (BREMER; COCKBURN; RUTH, 2010;
WALSH-GALLAGHER;

SINCLAIR;

MC

CONKEY,

2012).

A

supressão

de

assistência, seja de forma intencional ou não, impacta a saúde sexual e reprodutiva
das mulheres com deficiência, deixando de detectar possíveis problemas no
decorrer da gravidez e parturição (PHILLIPS; PHILLIPS, 2006; WHO, 2009).
No caminhar da discussão sobre a ausência de apoio, o parceiro também
foi mencionado nas falas das mulheres com deficiência que vivenciaram a
maternidade:
Tem deles [parceiros] que às vezes você tem um filho com ele,
alguns já largam você. Porque acha que você não tem capacidade
de ser mãe, com a deficiência que você tem, acha que você não é
ninguém [...]. Que você não vai ser uma mãe boa por sua deficiência
física, não tem a mente no lugar de ser mãe. De dar um ensinamento
melhor pro seu filho (E9).
Criar ela não é fácil porque depois de oito meses, o pai dela se
separou. Então eu tive que batalhar, honestamente, lógico.
Trabalhando, pra poder criar ela (E10).
Quando eu engravidei não gostei porque não morava com o pai dele,
meu menino, nesse tempo, aí ficou mais difícil ainda... (E3).

Nestes depoimentos, as mulheres expressaram dificuldades em levar a
maternidade adiante sem apoio do pai de seu filho. A separação do companheiro se
mostra mais difícil entre as mulheres com deficiência e o significado da ausência
deste suporte é mais forte entre as que precisam desempenhar, sozinhas, o papel
de mãe e provedora. Além disso, a entrevistada E9 aponta preconceitos advindos do
parceiro haja vista sua deficiência e a dúvida gerada diante de sua capacidade.
Deste modo, o estigma social também influencia seus relacionamentos e
desestruturam a construção familiar.
Sobre este assunto, Bremer, Cockburn e Ruth (2010) relatam que o
relacionamento amoroso estável é desejado pelas mulheres, porém elas se
percebem limitadas após o matrimônio, não só pela deficiência, mas pelo isolamento
social ocorrido, por vezes, diante do preconceito de pessoas de sua comunidade.
Diante disto, considera-se que o profissional de saúde pode trazer à consulta o
companheiro a fim de participar junto à mulher nas decisões concernentes a vontade
de ter um filho e o seu papel na gestação, parto e paternidade. Ademais, se faz
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necessário promover diálogos e ações com outros setores sociais, objetivando
amenizar a estigmatização entre os membros comunitários quando se trata da
saúde sexual e reprodutiva da população em apreço.
Ainda acerca da ausência de suporte, as pessoas as quais as mulheres
com deficiência física têm algum vínculo de intimidade também se apresentaram
como outra importante fonte de omissão de incentivo quanto a sua capacidade de
ser mãe. Muitas vezes esta ocorrência foi percebida por meio de expressões de
surpresa e descrença, como foram descritos nos seguintes depoimentos:
Foi como aconteceu com minha primeira gravidez. Quando eu
engravidei, que a barriga começou a crescer, todo mundo... Era difícil
uma pessoa assim pra eu não ter contato, a não ser o pessoal da
família que... nunca tiveram isso. Mas o pessoal do trabalho, pra
onde eu saía, todo mundo dizia “mas você grávida, você deficiente
grávida?! Como é que você, e quando esse bebê vai crescer, nascer,
ele vai ter uma deficiência também?” (E11).
Até porque as pessoas lá do interior quando eu voltava lá eu falava
assim “Ah, vou casar”. “Ah [tom de surpresa] como vai casar?! É
deficiente!? Como vai ter filho? Como vai carregar a barriga?” (E12).
[...] “E você vai poder cuidar?”. A resposta que dou, eu fico calada,
pronto, não respondo. Porque se for responder pra mim vai ser
ignorância. Por isso prefiro ficar calada. Muita gente pensa assim...
“Devido ela nascer assim ela não vai poder fazer nada na vida” (E1).

As entrevistadas relataram acerca das respostas recebidas dos colegas
de trabalho, conhecidos da sua cidade natal e do cotidiano quando depararam com
sua decisão de ser mãe. A reação diante da realidade da mulher com limitações em
assumir a maternidade remeteu a um significado negativo a sua vontade. A
descrença na sua capacidade pode gerar desgaste emocional e até mesmo dúvidas
quanto a sua escolha.
Isto também foi observado no estudo de Bremer, Cockburn e Ruth (2010),
quando os membros comunitários demonstraram preocupação e choque devido à
gravidez de mulheres com deficiência. Estas reações afetaram as gestantes,
levando-as a interagirem menos com a comunidade. O contexto social de
reprovação as influenciaram negativamente, respondendo a essa manifestação por
meio de isolamento e sofrimento. Ademais, os achados de Gibson e Mykitiuk (2012)
revelaram que as pessoas de convívio das mulheres com deficiência podem
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considerá-las egoístas por almejarem a maternidade, diante da possibilidade de
transmissão hereditária.
O julgamento social é inevitável diante do estigma, suscitando
concepções de vulnerabilidade, incapacidade e dependência. Porém observa-se que
a funcionalidade da parentalidade entre pessoas com deficiência não difere em
relação àqueles sem limitações (FROHMADER; ORTOLEVA, 2013; SIGNORE et al,
2011). Logo, nota-se que o desconhecimento acerca da saúde sexual e reprodutiva
intensifica o estigma.
Diante do ceticismo das pessoas, as entrevistadas do estudo em pauta
insistiram em realizar-se como mãe, assegurando-se perante aos demais a sua
aptidão materna e feminina. Contudo, vale ressaltar que os próprios medos e
desaprovação social são capazes de interferir em sua decisão (ROGERS, 2010;
SIGNORE et al, 2011).
Portanto, entende-se que as opiniões negativas das pessoas acerca de
ser mãe com deficiência podem contribuir para a mulher rever o próprio significado
da maternidade. A influência externa de pessoas de relação íntima ou de
convivência se mostra importante na sua concepção de ser mulher e pessoa com
deficiência. Assim, ocorre o processo interno de reconsiderações sobre sua
concepção o que reconduzirá sua própria conduta e sua decisão definitiva quanto ao
papel materno.
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5 INTEGRALIZAÇÃO DAS CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS
Quadro 2 – Integração das categorias e subcategorias de acordo com as
concepções das entrevistadas.
Categorias

Concebendo a
maternidade diante
da deficiência física

Subcategorias
Relatando
acontecimentos
positivos

Vivenciando
sentimentos adversos

Sentindo-se capaz de
ser mãe

Concepção sobre a
capacidade
Experienciando
dificuldades no ciclo
gravídico-puerperal

Reconhecendo a
importância do apoio
Concepção sobre o
apoio
Referindo ausência de
apoio

Fonte: produção do próprio autor

Resultados





Realização
Superação
Sonho
Gratidão a Deus
 Perpetuação da família
 Medo:
 Da transmissão hereditária da
deficiência;
 Do parto;
 Dos primeiros cuidados ao filho.

 Confiança na sua capacidade
 Superação das dificuldades sozinhas
 Função materna vista como normal
 Mulheres com deficiência mais
limitante obtêm êxito
 Dúvidas quanto a sua capacidade
 Mudanças gestacionais
 Influência da deficiência física
 Barreiras arquitetônicas
 Indicação de parto cesáreo devido a
deficiência física
 Adiamento da maternidade pelas
realizações profissionais e pessoais
 Ausência de desejo pela maternidade
 Suporte familiar
 Presença do companheiro
 Assistência de profissionais de saúde
 Troca de conhecimento
 Abstenção familiar
 Ausência de acompanhante no
hospital
 Omissão de assistência profissional
 Ausência do companheiro
 Manifestação negativa de pessoas de
convívio
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mediante os achados deste estudo, o diálogo com o conhecimento
científico e com o Interacionismo Simbólico, compreendeu-se que a concepção da
mulher com deficiência física quanto a sua maternidade pode ser influenciada pelos
contextos familiares, sociais, comunitários e profissionais. Deste modo, ela responde
tanto aos estigmas que sustentam as barreiras encontradas na sociedade como
também a confiança em sua capacidade, concepção esta construída ao interagir
com pessoas de sua rede de apoio e com outras mulheres com deficiência que
engravidaram e tiveram sucesso. Embora haja estas questões ambíguas, as
participantes majoritariamente não desistiram de ser mãe. Isto porque a concepção
delas quanto à maternidade supera as adversidades, sejam estas sociais ou
inerentes à deficiência que possui.
A concepção da mulher com deficiência física quanto a gestar, parir e
criar um filho assemelha-se àquelas sem essa condição, porém a vivência da
maternidade se difere diante das limitações físicas e, principalmente, sociais. Diante
disso, quanto mais ela se encontra resoluta acerca de sua feminilidade e sua
capacidade, melhor reage aos preconceitos como também as barreiras. Deste
modo, torna-se relevante estas mulheres se apropriarem de conhecimento sobre a
saúde sexual e reprodutiva por meio de suporte adequado de profissionais de
saúde. Entretanto, atualmente ainda existem dificuldades em respeitar os direitos
das mulheres com deficiência como também ocorrem falhas na observância de suas
particularidades no ciclo gravídico-puerperal.
Nesse sentido, o entendimento da concepção destas mulheres permite a
mudança de conduta de profissionais de saúde, perante suas subjetividades e as
particularidades advindas da influência de suas limitações morfofuncionais. Neste
contexto, destaca-se o enfermeiro como agente facilitador para o autocuidado, na
perspectiva de resgatar a autonomia da mulher ao seu corpo, sua sexualidade e
reprodução por meio de conhecimentos e estímulo para participar ativamente nas
decisões acerca de sua saúde.
O enfermeiro junto à equipe pode também promover a saúde reprodutiva
da pessoa com deficiência perante a população ao integrá-los nas ações
desenvolvidas pelos serviços de saúde, sobretudo na Atenção Básica. Assim, a
abordagem à comunidade acerca da pessoa com deficiência se faz necessário para
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uma conscientização inclusiva. Ademais, torna-se fundamental a efetividade de
ações e diretrizes operacionais previstas nas políticas públicas existentes dentro da
Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, com enfoque na assistência do ciclo
gravídico-puerperal.
Deste modo, os cursos de graduação da área biomédica necessitam
incluir nos seus currículos a saúde da pessoa com deficiência no intuito de formar
profissionais preocupados em assisti-la holisticamente. Além disso, os serviços de
saúde devem desenvolver a educação permanente das suas equipes voltada a esta
população em um processo contínuo de atualização e aprimoramento do
conhecimento científico. Ademais, intensificar os avanços na acessibilidade em
instituições de saúde para atender os usuários com deficiência.
Ressalta-se que este estudo apresentou limitações acerca da escolha das
mulheres com deficiência física, o qual se restringiu a associadas em organizações
não-governamentais. Isto é justificado pela ausência de dados em sistemas de
informações que subsidiariam na localização de participantes em outros setores.
Portanto, pretende-se ampliar o estudo referente a esta população no
intuito de contribuir para a saúde reprodutiva, sobretudo na área da Enfermagem.
Espera-se também suscitar interesses de outros profissionais da área da saúde no
fomento de investigações acerca desta temática, inclusive abrangendo outros tipos
de limitação morfofuncional, de modo a fornecer novos subsídios para a qualidade
da atenção à mulher com deficiência.
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APÊNDICE A – Termo de consentimento livre e esclarecido
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM
PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
Campus Universitário, s/n, BR 101, Lagoa Nova – Natal/RN – CEP: 59072-970
Fone/Fax: (84) 3215-3196 / Email: posgraduaao@hotmail.com

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE
Esclarecimentos

Prezada participante,
Este é um convite para você participar da pesquisa: Concepções de mulheres com
deficiência física sobre a maternidade, que tem como pesquisadora coordenadora a professora Drª
Rosineide Santana de Brito e a pesquisadora Mestranda Camila Fernandes da Silva Carvalho.
Esta pesquisa pretende compreender como as mulheres com deficiência física congênita se
veem como mães, desde a gravidez até o cuidado do filho. Com esse estudo pretendemos melhorar
cada vez mais os cuidados de enfermagem às mulheres que desejam serem mães, compreendendo
suas capacidades e como se concebem nesse papel.
Caso você aceite em participar, conversaremos sobre o assunto em local privado e
confortável para que você possa se sentir à vontade. Na entrevista será necessário o uso de um
gravador de voz a ser utilizado exclusivamente pelo pesquisador. Nesse momento, será pedido a sua
autorização por meio de um documento que esclarece sobre a importância do uso do gravador.
Durante a realização da entrevista, serão realizadas algumas questões nas quais você
poderá responder livremente. Você tem o direito de se recusar a responder as perguntas que lhes
cause constrangimento de qualquer natureza assim como de se recusar a participar ou retirar seu
consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você ou seus familiares. O
tempo de entrevista será gasto de acordo com sua contribuição. Ao longo de todo o período da
pesquisa você poderá tirar suas dúvidas entrando em contato com a pesquisadora Camila Fernandes
da Silva Carvalho.
As informações que você irá nos fornecer serão confidenciais e divulgados apenas em
congressos ou publicações científicas, não havendo exposição de nenhum dado que possa lhe
identificar. O pesquisador responsável guardará suas informações por essa pesquisa em local seguro
por um período de 5 (cinco) anos.
Se você tiver algum gasto pela sua participação nesta pesquisa, ele será assumido pelo
pesquisador e reembolsado para você. Além disso, se você sofrer algum dano comprovadamente
decorrente desta pesquisa, você será indenizado.
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Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética em
Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135.
Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com a
pesquisadora coordenadora Drª Rosineide Santana de Brito.
Consentimento Livre e Esclarecido

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão
coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para
mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa Concepções
de mulheres com deficiência física sobre a maternidade, e autorizo a divulgação das informações
por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me
identificar.

Natal ___/___/____

_________________________________________________
Assinatura do participante da pesquisa
Impressão
datiloscópica do
participante

Declaração do pesquisador responsável
Como pesquisador responsável pelo estudo Concepções de mulheres com deficiência
física sobre a maternidade, declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os
procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante
desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo.
Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei
infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde
– CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano.

Natal ___/___/____

_________________________________________________
Assinatura do pesquisador responsável
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APÊNDICE B – Termo de autorização para gravação de voz

90

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM
PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
Campus Universitário, s/n, BR 101, Lagoa Nova – Natal/RN – CEP: 59072-970
Fone/Fax: (84) 3215-3196 / Email: posgraduaao@hotmail.com
TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ

Eu,________________________________________________________________________
, depois de entender os riscos e benefícios que a pesquisa intitulada Concepções de mulheres com
deficiência física sobre a maternidade poderá trazer e, entender especialmente os métodos que
serão usados para a coleta de dados, assim como, estar ciente da necessidade da gravação de
minha entrevista, AUTORIZO, por meio deste termo, a pesquisadora Camila Fernandes da Silva
Carvalho a realizar a gravação de minha entrevista sem custos financeiros a nenhuma parte.
Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso da pesquisadora acima citados
em garantir-me os seguintes direitos:
1. poderei ler a transcrição de minha gravação;
2. os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a pesquisa
aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, congressos e
jornais;
3. minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das
informações geradas;
4. qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita mediante
minha autorização;
5. os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade do(a)
pesquisador(a) coordenador(a) da pesquisa Drª Rosineide Santana de Brito, e após esse período,
serão destruídos e,
6. serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento e/ou
solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista.

Natal ___/___/____

_________________________________________________
Assinatura do participante da pesquisa

_________________________________________________
Assinatura e carimbo do pesquisador responsável
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APÊNDICE C – Roteiro de entrevista
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO-SENSO EM ENFERMAGEM
CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO E DOUTORADO
PROJETO: Concepções de mulheres com deficiência física sobre a maternidade

Entrevista n° _____
Data da Entrevista: ____/____/______

ROTEIRO DE ENTREVISTA
PARTE I - Questionário sociodemográfico
1 – Idade: ___ anos
2 – Naturalidade: ___________________________________
3 - Localização e motivo da deficiência
_____________________________________________________________.
4 – Qual a sua cor?
a. ( ) Branca b. ( ) Negra c. ( ) Parda d. ( ) Amarela e. ( ) Indígena
5 – Qual a sua religião?
a. ( )Católico b. ( ) Evangélico c. ( ) Kardecista d. ( ) Umbandista e. ( ) Sem
credo religioso f. ( ) Outra religião. Qual? ________________________.
6 – Qual a sua escolaridade?
a. ( ) Sem escolaridade
b. ( ) Analfabeto funcional
c. ( ) Alfabetizado
d. ( ) Ensino Fundamental I incompleto ou completo (1ª a 4ª série)
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e. ( ) Ensino Fundamental II incompleto ou completo (5ª à 8ª série)
f. ( ) Ensino Médio incompleto ou completo
g. ( ) Ensino Superior incompleto ou completo
h. ( ) Pós-graduação incompleto ou completo
7 – Qual a sua ocupação? __________________________________________
8 – Qual é a sua renda familiar?
a. ( ) < 1 SM b. ( ) 1-2 SM c. ( ) 3-4 SM d. ( ) ≤ 5 SM
9 – Qual o seu estado civil?
a. ( ) Solteira b. ( ) União Estável c. ( ) Casada d. ( ) Separada/Divorciada e. ( )
viúva
10 – Você tem filhos?
( ) Sim, filhos biológicos. Quantos? ______ filhos.
( ) Sim, filhos adotados ou “de criação”. Quantos? ______ filhos.
( ) Não
12 – Você já abortou?
( ) Sim, aborto espontâneo. Quantas vezes? ____
( ) Sim, aborto provocado. Quantas vezes? ____
( ) Não.
13 – Quantas pessoas moram na sua casa? ____ pessoas. Qual é o
parentesco?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
PARTE II – Questão norteadora para a realização da entrevista
Você pode falar para mim como você vê o fato da mulher com deficiência física ser
mãe?
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ANEXO A – Carta de anuência da ADEFERN
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ANEXO B – Carta de anuência da ADOTE/RN

98

99

ANEXO C – Carta de anuência da SADEF/RN
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ANEXO D – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa
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