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RESUMO 

 

Introdução: O percurso do ZIKV no Brasil foi de uma doença benigna até o período em que 

houve o aumento dos casos de recém-nascidos com a Síndrome Congênita do Zika no Nordeste 

em 2015. Em novembro daquele ano, o Ministério da saúde (MS) declarou emergência em 

saúde pública de importância nacional. Três meses após, o MS inseriu as doenças decorrentes 

do ZIKV na lista de notificação compulsória. E em fevereiro de 2016 a Organização Mundial 

de Saúde (OMS) declarou emergência de saúde pública e de interesse internacional. Sabendo 

que as crianças com a SCZ apresentarão, possivelmente, deficiências físicas, mentais, 

intelectuais e/ou sensoriais desde a infância e ao longo da vida e que terão de enfrentar várias 

barreiras, elas poderão ter sua participação plena e efetiva na sociedade prejudicada e, assim, a 

prática profissional deve ser orientada no modelo da Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) que surge como uma ferramenta relevante na 

gestão da deficiência e fundamentada na funcionalidade humana, auxiliando na classificação 

das condições de vida e na promoção de políticas de inclusão social. Objetivo: Compreender as 

percepções dos pais de crianças com a SCZ em relação às barreiras e facilitadores do ambiente 

físico, social e das atitudes e como estas influenciam na participação em atividades. Método: 

Trata-se de uma pesquisa de natureza exploratória-descritiva, desenvolvida a partir da 

abordagem qualitativa, influenciada pelos estudos do campo das Ciências Sociais em saúde. 

Para coleta de dados foram utilizadas a técnica do grupo focal e entrevista semiestruturada. 

Resultados e Discussão: Da análise temática das narrativas coletadas evidenciaram-se três 

categorias: Funções e estruturas do corpo: “Tem muita vontade de andar, tem muita vontade de 

falar”; Atividades e participação das crianças com SCZ: “Eu sou mãe e entendo tudo que ele 

quer só em olhar”; Barreiras do ambiente social: “Os serviços de saúde da minha cidade é meio 

precário. As narrativas desse estudo reforçam que as políticas governamentais devem ser 

pautadas no modelo biopsicossocial da CIF uma ferramenta fundamentada na funcionalidade 

humana, tornando-se extremamente relevante na gestão da deficiência e no cuidado centrado 

na família, com melhorias no acesso a atenção especializada em saúde, além de garantir a 

redução das barreiras sociais para inserção e interação social das crianças com SCZ. 

Considerações finais: É legítimo tratar esse conjunto de problemas como uma emergência de 

saúde pública em conexões entre padrões econômicos, sociais e culturais e o adoecer, uma vez 

que a Síndrome Congênita do Zika Vírus se mostra relacionadas às múltiplas vulnerabilidades 

e complexidade desta deficiência. 

 

Palavras-chave: Zika vírus. Microcefalia. Família. CIF. Criança. 



 

 

ABSTRACT 
 

Introduction: The ZIKV course in Brazil was a benign disease until the period when there was 

an increase in cases of newborns with the Zika Congenital Syndrome in the Northeast in 2015. 

In November of that year, with the change in the epidemiological pattern, the Ministry of Health 

(MS) declared a public health emergency of national importance. Three months later, MS 

inserted the diseases resulting from ZIKV into the compulsory notification list. And in February 

2016 the World Health Organization (WHO) declared an emergency of public health and 

international interest. Knowing that children with SCZ may present physical, mental, 

intellectual and / or sensory disabilities from childhood and throughout life and that they will 

face various barriers, they may have their full and effective participation in the impaired society 

and, thus, professional practice should be guided by the International Classification of 

Functioning, Disability and Health (CIF) model that emerges as a relevant tool in disability 

management and based on human functionality, helping to classify living conditions and 

promote policies of social inclusion. Objective: To understand the perceptions of parents of 

children with SCZ regarding the barriers and facilitators of the physical, social and attitudes 

environment and how these influence participation in activities. Method: This is an 

exploratory-descriptive research, developed from the qualitative approach, influenced by the 

studies of the field of Social Sciences in health. For data collection, the technique of the focal 

group and semi-structured interview were used. Results and Discussion: From the thematic 

analysis of the narratives collected, there were three categories: Functions and structures of the 

body: "He has a lot of desire to walk, he has a lot of desire to talk"; Activities and participation 

of children with SCZ: "I am a mother and I understand everything he wants just to look"; 

Barriers to the social environment: "The health services in my city are a bit precarious. The 

narratives of this study reinforce that government policies should be based on the 

biopsychosocial model of the CIF, a tool based on human functionality, becoming extremely 

relevant in the management of disability and family-centered care, with improvements in access 

to specialized health care, besides guaranteeing the reduction of social barriers for the insertion 

and social interaction of children with SCZ. Final considerations: It is legitimate to treat this 

set of problems as a public health emergency in connections between economic, social and 

cultural patterns and to get sick, since the Zika Virus Congenital Syndrome is related to the 

multiple vulnerabilities and complexity of this deficiency. 

 

Key words: Zika Virus. Microcephaly. Family. ICF. Child 
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1. INTRODUÇÃO/REVISÃO DA LITERATURA 

 

1.1 VÍRUS ZIKA E SÍNDROME CONGÊNITA DO VÍRUS ZIKA 

 

O percurso do vírus Zika (ZIKV) no Brasil foi de uma doença benigna até o período em 

que houve o aumento dos casos de recém-nascidos (RN) com microcefalia no Nordeste, em 

2015 (LOWE et al., 2018). Em novembro daquele ano, com a alteração do padrão 

epidemiológico, o Ministério da Saúde (MS) declarou emergência em saúde pública de 

importância nacional (BRASIL, 2015). Três meses após esta declaração, o MS inseriu as 

doenças decorrentes do ZIKV na lista de notificação compulsória (BRASIL, 2016). E, em 

fevereiro de 2016, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou emergência de saúde 

pública de importância internacional (OMS, 2016). 

Embora o ZIKV esteja circulante desde a década de 1940, houve um rápido aumento 

em sua propagação, primeiramente, na Polinésia e, atualmente, nas Américas, com milhares de 

casos encontrados no Brasil. Inclusive, até o momento, setenta e seis países e territórios 

relataram evidências de transmissão por mosquitos, sendo 70 desses relatórios a partir de 2015. 

Há evidências confirmadas de que o ZIKV, durante a gravidez, está associado à Síndrome 

Congênita do Zika vírus (SCZ) (KRAUER et al., 2017) e, pelo menos 29 países ou territórios, 

o ZIKV está potencialmente associado à infecção congênita (OMS, 2017). 

O ineditismo e a grave situação epidemiológica, associados aos documentos emitidos 

pelos órgãos nacionais e internacionais, foram fundamentais para estabelecer uma rápida 

relação entre ZIKV e a SCZ (FRANÇA et al., 2018). Também, devido ao fato de o sistema de 

saúde ser único e, assim, 80% dos RN terem nascido em maternidades públicas, a articulação 

entre os profissionais dos serviços e os pesquisadores e a gama de casos, surgidos todos os dias 

nos serviços, foram determinantes na relação causal entre ZIKV e a SCZ (LOWE et al., 2018). 

Os casos das crianças com alterações já descritas na literatura (as neurológicas, 

auditivas, visuais, os achados de neuroimagem) e a relação causal com a infecção do ZIKV 

durante a gestação sugerem a presença da SCZ. Como o espectro da SCZ ainda não é totalmente 

conhecido, é preciso o aprimoramento com coletas de dados de qualidade no decorrer do tempo 

para informar uma resposta de longo prazo (COSTELLO et al., 2016). 

As crianças com a SCZ também apresentam alterações de cunho estrutural como, por 

exemplo, a microcefalia e diversas disfunções no cérebro, anormalidades ortopédicas e oculares, 

além de uma série de outras alterações congênitas. Já os déficits de caráter funcional incluem a 

progressão do desenvolvimento da criança, especialmente no que diz respeito à visão e audição, 

as quais serão limitados (RIBEIRO et al., 2017). 
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1.2 CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE FUNCIONALIDADE, INCAPACIDADE E 

SAÚDE 

A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), 

publicada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2001, tem se constituído como uma 

significativa ferramenta para classificação desta e de outras condições de vida para a promoção 

de políticas de inclusão social (OMS, 2001). A CIF é organizada em 04 componentes, os quais 

são divididos em duas partes: a primeira descreve a funcionalidade e a incapacidade e a segunda 

abrange os fatores contextuais. Em relação à funcionalidade e incapacidade, apresentam os 

domínios, funções e estruturas do corpo, atividades e participação. Quanto aos fatores 

contextuais, têm-se os fatores ambientais e fatores pessoais. Ainda, em cada domínio, consistem 

em categorias que são as unidades de classificação (OMS, 2013). 

Utilizada como modelo conceitual no World Report on Disability, a CIF foi 

recomendada como linguagem universal por ser o quadro de referência que melhor reflete os 

princípios e valores do modelo biopsicossocial e espiritual, compreendendo a funcionalidade e 

a incapacidade como uma interação dinâmica entre problemas de saúde e fatores contextuais, 

tanto pessoais quanto ambientais (OMS, 2011). 

No modelo teórico da CIF, a SCZ deve ser compreendida como uma condição de saúde 

que não compromete apenas os domínios de estrutura e função do corpo, mas também a 

atividade e participação, sendo influenciada por fatores pessoais e do ambiente físico, social e 

atitudinal (OMS, 2016). Neste sentido, a CIF tem se apresentado como uma ferramenta que 

possibilita ir além de indicadores de morbidade e mortalidade ao gerar informações sobre o 

estado de funcionalidade e incapacidade de indivíduos com SCZ, conforme a figura 1. 
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Figura 1 - Modelo da CIF adaptado à (SCZ) 
 

Fonte: Adaptado de Longo E. Programa de estimulação precoce. Unidade 2: Desenvolvimento da 

criança de 0 a 3 anos. Desenvolvimento Motor avaliação por instrumentos. Ministério da Saúde, 2016. 

 

Diante deste quadro, o primeiro estudo brasileiro que traçou o perfil das crianças com 

SCZ de acordo com o modelo da CIF descreveu que as crianças apresentam incapacidades e/ou 

dificuldades na função e estrutura corporal, atividade e participação, como também barreiras 

e facilitadores do ambiente. Por isso, é necessário direcionar estratégias terapêuticas e 

políticas públicas para as crianças com SCZ (FERREIRA et al., 2018). 

Neste sentido, uma parcela das crianças com a SCZ apresentará, possivelmente, 

deficiências físicas, mentais, intelectuais e/ou sensoriais desde a infância e, ao longo da vida, 

deverão enfrentar várias barreiras. Contudo, elas poderão ter sua participação plena e efetiva na 

sociedade. (KUPER et al., 2018). 

Realizado no nordeste brasileiro, um recente estudo avaliou o crescimento e o 

desenvolvimento de crianças com a SCZ e crianças sem infecções congênitas e verificou que 

as crianças com SCZ apresentam um desempenho extremamente baixo no domínio motor e no 

desenvolvimento cognitivo, com taxa média de crescimento (perímetro cefálico peso), 

concluindo que elas estão em risco de atraso de crescimento e desenvolvimento, em 

comparação com crianças típicas (FRANÇA et al., 2018).  

Na perspectiva dos múltiplos fatores que fragilizam os sujeitos no exercício da sua 
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cidadania (CARMO; GUIZARDI, 2018), as crianças com SCZ vivenciam situações de 

vulnerabilidades, como a orgânica, por fazerem parte de um grupo biológico específicos 

(MARTINS et al., 1987), assim como enfrentam situações de vulnerabilidade social, as quais 

perpassam pelo fenômeno da pobreza e suas consequências que, pela sua complexidade, não são 

enfrentamentos puramente econômicos (CARMO; GUIZARDI, 2018).  

Pela compreensão ampla da deficiência, houve uma necessidade de reorientação das 

políticas públicas de saúde destinas à pessoa com deficiência, em consonância com a garantia 

de direitos na saúde e a seguridade social (BRASIL, 2010). 

 

1.3 POLÍTICAS DE SAÚDE E REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA 

 Em razão da consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS), promulgado através da 

constituição cidadã de 1988 (BRASIL, 1988) e, à época, uma bandeira de luta do movimento 

sanitário brasileiro, a saúde passou a ser reconhecida como um direito de todos. No Brasil, a 

saúde passou por um processo de ampliação de novos modelos, incidindo na organização dos 

serviços de atenção à saúde e nos conceitos que envolvem o processo saúde-doença 

(MACHADO et al., 2007). Esta transformação paradigmática se deu a partir do destaque das 

ações de promoção da saúde e da reorganização da vida social, através da articulação de 

estratégias para construção da cidadania (COLOMÉ; OLIVEIRA, 2008). 

 Para compreender essa nova forma de pensar e fazer saúde, o movimento da reforma 

sanitária apresentou críticas às práticas de saúde hegemônicas. Então, foi proposta uma nova 

concepção de saúde, fazendo-se necessário modificar ações e práticas. Neste contexto, o 

princípio da integralidade é uma possível estratégia de rompimento com as atitudes 

fragmentárias e reducionista em que se ressalta a dimensão biológica, em detrimento das 

condições psicológicas, sociais e econômicas (MATTOS; 2009)  

 Mais adiante, após um período de ações pontuais, fragmentadas e desarticuladas dos 

princípios do SUS, houve avanços dos movimentos sociais, especialmente no que diz respeito 

à preocupação internacional com o cuidado à pessoa com deficiência, despertando as políticas 

públicas para o processo de formulação e implementação de políticas e programas destinados à 

pessoa com deficiência (CAMPOS et al., 2015). 

 Em 2002, foi aprovada a Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência, cujo 

objetivo é a reabilitação da pessoa com deficiência, a proteção à sua saúde e a prevenção dos 

agravos determinantes do aparecimento de deficiências, mediante o desenvolvimento de um 

conjunto de ações articuladas entre os diversos setores da sociedade e a efetiva participação da 
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sociedade (BRASIL, 2002).  

 No ano de 2006, aconteceu a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

da ONU (Organização das Nações Unidas), com o propósito de promover, proteger e assegurar 

todos os direitos humanos e a emancipação das pessoas com deficiência (ONU, 2006). Em 

2009, o Brasil ratificou e comprometeu-se com o que prega o referido documento, sendo o texto 

integrado à constituição brasileira como status de emenda (BRASIL, 2009). 

 Em 2011, por decreto presidencial, foi instituído o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência - Plano Viver sem Limite - com a finalidade de promover, por meio da 

integração e articulação de políticas, programas e ações, o exercício pleno e equitativo dos 

direitos das pessoas com deficiência (BRASIL, 2011). O Plano viver sem limites estruturou e 

reforçou a sistematização da agenda do SUS destinada à pessoa com deficiência, indicando que 

a atenção e o cuidado deve ser pensados e operacionalizados através das redes de atenção à 

saúde (CAMPOS et al., 2015).Vale destacar que foi instituída a Rede de Cuidados à Pessoa 

com Deficiência, cujos objetivos eram ampliar o acesso e a articulação dos serviços nos níveis 

de complexidade da assistência e desenvolver ações de prevenção das deficiências (BRASIL, 

2012b). A Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência é uma conquista de cidadania brasileira 

e se insere na busca por uma atenção à saúde de qualidade, pautada na integralidade da atenção, 

universalidade do acesso, equidade do cuidado e controle social (CAMPOS et al., 2015). 

 

1.4 CUIDADO CENTRADO NA FAMÍLIA 

 O Cuidado deve ser compreendido como oferta de uma atenção à saúde focada no 

sentido existencial da experiência do adoecimento físico ou mental e, consequentemente, 

também nas práticas de promoção à saúde, proteção, recuperação e reabilitação dos problemas 

de saúde (AYRES, 2004). 

 Para um cuidado efetivo entre os profissionais e usuários, é necessário considerar o 

projeto de vida dos sujeitos, a sua identidade construída, a confiança e responsabilidade. Esses 

atributos devem ser considerados como essenciais nas relações e encontros usuário-paciente, 

visto que são conceitos-chave para a reconstrução ética, política e técnica do cuidado em saúde 

(AYRES, 2004). 

 Nos últimos 20 anos, a ideia do cuidado centrado na família (CCF) fortaleceu os estudos 

em pediatria. O CCF refere-se a uma abordagem para a prestação de serviços em que as famílias 

são vistas como especialistas em seus filhos e os profissionais são encorajados a trabalhar com 

eles, em parceria, para abordar os problemas da família. Há evidências de que a experiência 

autorrelatada das famílias sobre o CCF está positivamente associada à sua satisfação com os 
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serviços, sua saúde mental e menor estresse ao lidar com os sistemas de saúde (ROSENBAUM, 

2011). 

 Desta forma, os profissionais de saúde devem se dedicar ao empoderamento dos pais e 

familiares, discutindo com eles a questão da deficiência e as necessidades de saúde, 

capacitando-os para o desenvolvimento de habilidades e comportamentos frente às demandas 

que irão se apresentar durante a vida dos seus filhos, abordando melhor as questões de saúde 

existentes na infância e prevenindo a ocorrência de agravos (KUPER et al., 2018). 

O Cuidado Centrado na Família demanda um respeito pela individualidade da criança e de sua 

família, fator decisivo e que representa um desafio contínuo para os serviços e profissionais de 

saúde, pois exige da equipe uma abertura às interações e ao impacto das vivências, além de 

dispor de conhecimento acerca da dinâmica, crença e das formas de adaptação da família a 

diferentes situações (BARBOSA et al., 2012). 

 O CCF tem sido bastante estudado em crianças com deficiência, especialmente em 

países da América do Norte e Europa. Cuidar de famílias que, em seu viver, têm a experiência 

de um filho com deficiência é fundamental, tanto para fortalecê-las no enfrentamento das 

possíveis adversidades provocadas pela situação da deficiência quanto para a manutenção do 

funcionamento e das interações familiares saudáveis. 

 A motivação para este estudo deve-se à minha trajetória enquanto estudante de iniciação 

científica, por ter uma aproximação com os estudos qualitativos e, enquanto profissional, por 

atuar em uma instituição materno-infantil, onde há um ambulatório para atendimento às 

crianças com a SCZ, sendo este o lugar onde foi percebida a necessidade de dar voz aos 

cuidadores de crianças. 

 Como, até o presente momento, não existem pesquisas que triangulam a funcionalidade 

de crianças com a SCZ e o modo como os pais percebem o impacto dessa condição de saúde na 

sua vida diária, o objetivo desta pesquisa, portanto, é investigar o perfil funcional das crianças 

com a SCZ e compreender a percepção dos pais sobre o impacto em seu cotidiano, com base 

no modelo teórico da CIF. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Compreender as percepções dos pais de crianças com a (SCZ) em relação às barreiras e 

facilitadores do ambiente físico, social e atitudinais e como estas influenciam na participação 

das crianças nas atividades cotidianas. 
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3. METODOLOGIA 

Nesta seção são abordados os passos metodológicos da pesquisa adotada, apresentando 

o delineamento do estudo que está sendo seguido nesta dissertação. A Figura 3 ilustra o resumo 

do desenho da pesquisa. 

 

Figura 2- Desenho da pesquisa. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019. 

 
 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

Trata-se de uma pesquisa de natureza exploratória-descritiva, desenvolvida a partir da 

abordagem qualitativa, influenciada pelos estudos do campo das Ciências Sociais em saúde 

(ALVES, 2018). 

Estudos qualitativos apresentam a experiência e a vivência de grupos sociais e sujeitos 

que são acometidos por doenças ou infortúnios de saúde, trazendo à tona como estes modelam 

sua representação de mundo e concebem reflexivamente, descrevem e/ou retratam o seu 

processo de saúde-doença-cuidados a partir de uma situação concreta (ALVES, 2006). Escolha 

resultante por esse enfoque tentar traduzir, expressar e entender o sentido dos fenômenos, 
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relações e processos sociais. 

A pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, 

crenças, valores e atitudes o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos 

processos e dos fenômenos (MINAYO, 2011). 

 

3.2 LOCAL DO ESTUDO 

O presente estudo ocorreu no ambulatório do Hospital Universitário Ana Bezerra 

(HUAB) e Clínica Escola de Fisioterapia da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi (Facisa) 

localizados na região nordeste, no estado do Rio Grande do Norte na cidade de Santa Cruz. 

 

3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA DO ESTUDO 

Neste estudo, os sujeitos/interlocutores foram pais e mães de crianças com média de 

idade de 20,5 (meses) com a SCZ e residentes na Vª Região de Saúde do Rio Grande do Norte, 

composta por 21 municípios com população de aproximadamente 199.190 mil habitantes, 

dividida em áreas urbanas e rurais (COSEMS-RN,2019). 

Os interlocutores foram selecionados nos cenários de atendimentos a crianças com SCZ 

do ambulatório Hospital Universitário Ana Bezerra (HUAB) e na Clínica Escola de Fisioterapia 

da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi (Facisa) localizados no município de Santa Cruz, 

RN, Brasil. 

No início do estudo totalizaram-se as mães e pais (casais) de 10 crianças com SCZ. 

Contudo, 02 delas foram excluídas pelo fato de mudança de endereço. Sendo assim, o estudo 

foi realizado com as 08 mães e 03 pais, totalizando 11 participantes. 

 

3.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

Os critérios de inclusão foram as mães/pais de crianças que apresentavam dois ou mais 

sinais e sintomas (imagem ou clínico) apresentados no anexo C, relato da mãe de exantema ou 

febre sem causa definida durante a gestação e que residissem nos municípios da Vª Região de 

Saúde do Rio Grande do Norte (COSEMS-RN, 2019). 

Os critérios de exclusão foram as respectivas mães não terem apresentado durante a 

gestação outras flaviviroses, ou infecção por doenças do grupo STORCH (Sífilis, 

Toxoplasmose, Rubéola, Citomegalovírus, Herpes), doença física e/ou mental dos pais ou outra 

condição que inviabilizasse o estudo. 
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3.5 MÉTODOS E PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

As técnicas de coleta de dados se valeu de dois métodos: O grupo focal e Entrevistas 

semiestruturadas.  A figura 3 descreve os métodos e as etapas da coleta de dados. 

 

Figura 3- Fluxograma dos procedimentos para coleta de dados 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2018. 

 

 

3.5.1 Grupo Focal 

 Nesta fase da pesquisa, a técnica utilizada para a coleta de dados se deu por meio da 

técnica de grupo focal, que como o método sugere se desenvolveu a partir de entrevista com 

um roteiro-guia (MANZINI, 2004) O grupo foi composto por 6 participantes, conduzido por 

três membros da equipe de pesquisadores do projeto de pesquisa com experiências em condução 

de grupos focais com pais, mães e/ou crianças com deficiência. 

 Seguindo orientações da literatura (MINAYO, 2011); (BACKES et al., 2011); (TRAD, 

2009), os pesquisadores se dividiram entre as observações, condução e registros das 
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informações. 

 O grupo focal é operacionalizado em encontros na qual permite que os integrantes 

exponham e discutam suas concepções e perspectivas, a partir de reflexões sobre um 

determinado fenômeno social comum ao grupo, gerando suas próprias perguntas e buscando 

respostas pertinentes à questão em análise (BACKES et al., 2011). A principal finalidade do 

grupo focal é reunir informações detalhadas sobre um objetivo comum para o estudo proposto 

a partir de um grupo de participantes selecionados. Ele busca colher informações que possam 

proporcionar a compreensão de percepções, crenças, atitudes sobre um tema (TRAD, 2009). 

 Isto posto, os interlocutores (4 mães, 2 pais) foram conduzidos a partir dos conceitos 

fundamentais do instrumento de Classificação Internacional de Funcionalidade: 1) Funções e 

estruturas do corpo com suas deficiências e eficiências das crianças com SCZ; 2) Atividade e 

participação das crianças, buscando captar capacidade e desempenho na interação e nas relações 

sociais; 3) O ambiente social, físico e atitudinal em que as crianças estão inseridas e quais as 

principais barreiras e facilitadores das crianças no ambiente. 

 As narrativas produzidas no grupo foram gravadas para transcrição e análise posterior. 

As gravações somente foram realizadas mediante autorização dos sujeitos que aceitarem 

deliberadamente participar deste, assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) e, e posteriormente transcritas na íntegra. Os nomes e características de identificação 

foram excluídas nas transcrições. O tempo de realização dos grupos focais não ultrapassou 90 

minutos, pois os participantes apresentaram outras atividades, principalmente relacionadas ao 

cuidado do filho. 

 

3.5.2  Entrevistas 

 Para os cinco pais e/ou mães que não compareceram ao grupo focal, a escolha do método 

foi a entrevista semiestruturada aplicada nas respectivas residências, com o mesmo roteiro do 

grupo focal. Os questionamentos dariam frutos a novas hipóteses surgidas a partir das respostas 

dos informantes (TRIVIÑOS, 1987). As Questões foram formuladas a partir do Modelo teórico 

da CIF que apresenta como característica questionamentos básicos que são apoiados em teorias 

e hipóteses que se relacionam ao tema da pesquisa, conforme roteiro a seguir (tabela 1). 
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Tabela 1 - Roteiro da entrevista semiestruturada 
 

Quem é meu filho? 

O que meu filho consegue fazer ou participar? 

O que é difícil para meu filho fazer? 

O que ajuda na participação do meu filho (a)? 
 

O que dificulta a participação do meu filho (a)? 

O que me preocupa em relação ao meu filho (a)? 

O que eu gostaria que melhorasse em relação ao meu filho (a)? 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

 

3.6 ANÁLISE DOS DADOS 

 A ordenação e a organização dos dados empíricos produzidos no grupo focal e nas 

entrevistas ocorreram pelo processo metodológico de codificação aberta, cujo propósito é 

revelar dados e fenômenos na forma de conceitos. O processo de dar nas seguintes etapas: 

segmentação dos dados, classificar em unidades de significado (palavras isoladas, sequências 

curtas de palavras) em que o objetivo é associar o conteúdo coletado (transcrição do grupo focal 

e entrevistas), aos códigos e às unidades de significado (FLICK, 2008). 

Em seguida procedeu- se com a categorização dos códigos congregando-os em torno 

dos fenômenos encontrados nos dados que foram particularmente consideráveis para os 

objetivos da pesquisa. As categorias decorrentes são novamente associadas a códigos, agora 

mais abstratos do que aqueles utilizados na primeira fase. Nessa etapa, os códigos devem 

simbolizar o conteúdo de uma categoria de uma forma acentuada e, especialmente, devem 

oferecer auxilio para a lembrança da referência da categoria (FLICK, 2008). 

Ainda para interpretação dos resultados utilizou-se o modelo da CIF como ferramenta 

fundamentada na funcionalidade humana, tornando-se extremamente relevante na gestão da 

deficiência e os estudos do campo das Ciências Sociais em saúde. 

A CIF é considerada um modelo teórico para a organização e documentação de 

informações sobre funcionalidade e incapacidade. É uma ferramenta fundamentada na 

funcionalidade humana, tornando-se extremamente relevante na gestão da deficiência e integra 

os principais modelos de incapacidade - o modelo médico e o modelo social - como reafirmando 

o modelo ampliado de saúde (OMS, 2001). 
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3.7 PRINCÍPIOS ÉTICOS 

O Estudo foi aprovado pelo Comitê de ética em Pesquisa da Faculdade Ciências da 

Saúde do Trairi (Facisa) com o número de parecer 2.357.552 e o Certificado de Apresentação 

para Apreciação (CAAE) 75053417.1.0000.5568. O consentimento informado foi obtido dos 

pais após apresentação dos objetivos da pesquisa, considerando a Resolução nº 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS) (BRASIL, 2012a). Após essa explicação, foi solicitada a 

assinatura do TCLE os quais foram armazenados de forma segura. Como também, os 

participantes assinaram o termo de autorização para gravação de voz e o de autorização para 

uso de imagens e vídeos. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 Os resultados a seguir apresentam a caracterização sociodemográficas das mães/pais 

selecionados. A maioria das famílias reside em zona urbana, a renda se concentra em um salário 

mínimo. As mães, em sua maioria, estão em união estável, têm ensino fundamental incompleto, 

e são agricultoras. Em relação aos pais, em sua maioria, têm ensino fundamental incompleto, e 

são agricultores. 

Tabela 2 - Sujeitos participantes da pesquisa 
 

Nome Sexo Residência *Renda 

Familiar 

Nº de 

pessoas 

família 

Estado civil **Grau de 

escolaridade 

Profissão/ 

ocupação 

Helena Feminino Urbana 1 4 União 
Estável 

4 Do lar 

Izabel Feminino Urbana 2 5 Solteira 1 Do lar 

Jaciara Feminino Urbana 1 3 União 
Estável 

4 Do lar 

Cecilia Feminino Urbana 1 3 Solteira 1 Agricultora 

Eliane Feminino Urbana 2 3 Casada 4 Agricultora 

Brenda Feminino Urbana 4 4 Casada 6 Professora 

Bela Feminino Rural 0 4 União 
Estável 

1 Agricultora 

Nísia Feminino Rural 2 5 União 

Estável 

1 Agricultora 

Ciro Masculino Urbana 1 4 - 1 Pedreiro 

Fernando Masculino Urbana 1 3 - 4 Desempregado 

Tonho Masculino Rural 0 4 - 1 Agricultor 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018.*Renda: Menos de 1 salário=0/ Um salário=1 / Mais de um a dois 

salários e meio=2 / Mais de 2 e meio a três salários e meio=3/ Mais de 4 salários=4**Escolaridade: 

Ensino fundamental incompleto = 1 / Ensino fundamental completo = 2 / Ensino médio incompleto = 3 

/ Ensino médio completo = 4 / Ensino superior incompleto = 5/ ensino superior completo=6 

 

 

4.1 CATEGORIAS TEMÁTICAS 

 
 Da análise temática das narrativas coletadas evidenciaram-se três categorias, conforme 

figura a seguir:
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Figura 4 - Categorias temáticas 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, 2019. 

 

 

4.1.1 “Tem muita vontade de andar, tem muita vontade de falar”: Funções e estruturas do 

corpo 

 Essa categoria relaciona-se as observações realizadas pelas mães/pais participantes do 

estudo sobre aspectos funcionais relacionados à incapacidade e sua influência nas atividades e 

participação das crianças com SCZ. Nessa categoria, trazemos à tona expectativas parentais 

sobre o desenvolvimento das funções do corpo, sobretudo, das estruturas do corpo das crianças. 

 Foram corriqueiras as falas que retratam a expectativa em torno do padrão de 

“normalidade” das crianças. De forma geral, podemos representar esse anseio das mães/pais na 

fala do seu Tonho, pai de Vivi (2 anos e 4 meses) – “Eu tenho fé em Jesus que ela vai andar[...]. 

Eu tenho, porque embora ela não vá ter o desenvolvimento de uma pessoa normal, mas ela vai 

andar!”. A preocupação das mães/pais aparece principalmente no desenvolvimento motor da 

criança, mas também na fala. 

 Como bem sinalizada por (CARNEIRO; FLEISCHER, 2018), de forma geral, as 

mulheres em gestação apresentam uma expectativa em torno da “normalidade” sobre o padrão 

do corpo e de saúde da criança. Para algumas mulheres, o medo ou o receio de algo que possam 

influenciar na má-formação do desenvolvimento da corporeidade da criança pode ser um 

pesadelo. Não sendo por acaso, que em todas as culturas existam prescrições e tabus no período 
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gestacional, considerado período de muita atenção com os cuidados alimentares, emocionais 

e, até mesmo, cuidados espirituais. 

 A expectativa sobre a “normalidade” do corpo da criança na contemporaneidade é 

amenizada durante o pré-natal, quando são realizados exames (ecografias) informando sobre 

questões preliminares de “padrões genéticos de normalidade” da criança. Entretanto, para 

mulheres que convivem com a SCZ, essa preocupação ultrapassou a gestação, após 

apresentarem sinais e sintomas e constatação do ZIKV na gravidez e/ou pertencerem as áreas 

de epidêmicas elevadas. Nesses casos, tais expectativas se prolongaram até o pós-parto, 

conforme relataram algumas mães que participaram do nosso estudo: a falta de sorologia para 

o ZIKV, de informações, incertezas científicas sobre a síndrome e o comprometimento das 

funções e estruturais do corpo das suas crianças com SCZ. 

 Conforme estudo epidemiológico anterior, realizado com as crianças participantes desse 

estudo, (FRANÇA, T. et al., 2018), todas apresentaram alterações morfológicas cerebral 

detectadas por meio de exames de imagem, através da ultrassonografia transfontanela, 

tomografia computadorizada de crânio e/ou ressonância magnética cranioencefálica. Os exames 

apresentaram uma redução do volume cerebral, alterações nos ventrículos cerebrais e 

calcificações cerebrais, alguns dos principais sintomas da SCZ, que comprometem o 

desenvolvimento motor e cognitivo. Assim, foi constatado que as crianças, nas quais 

participaram do estudo demonstraram uma média do desenvolvimento motor e cognitivo abaixo 

do limite mínimo da média. Além disso, algumas crianças apresentaram alterações do nervo 

oftálmico (alteração da mácula e do nervo óptico), entretanto não apresentaram pé congênito 

ou artrogripose. Dentre as alterações neurológicas observadas pelas mães/pais participantes do 

estudo destacaram: 

 Distúrbio de deglutição – Foram relatadas situações em que algumas crianças 

apresentaram dificuldades para ingerir alimentos. Entretanto, essa dificuldade não se identifica 

uniforme nas crianças participantes do estudo, algumas apresentam dificuldade de ingerir 

alimentos de forma geral, como o caso Vivi (2 anos e 4 meses), filha de Bela e seu Tonho, que 

nos informam que ela tem dificuldade em alimentar-se - “sempre que dou de comer ela chora”, 

mesmo os alimentos líquidos, – “Às vezes eu faço uma sopinha para ela. Ela come, mas depois 

fica querendo botar pra fora”, diz Bela. “Acho que ela tem dificuldade de dar o goto” (Tonho). 

 No caso de Maria (1 ano e 10 meses), filha de Jaciara e Fernando, apresenta dificuldade 

apenas em ingerir alimentos sólidos – “Ela come arroz, feijão, verdura. Tudo tem que ser 

machucado ou passado no liquidificador”. Entretanto, também foram apresentados relatos de 
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duas mães que sinalizaram que suas crianças não tinham dificuldade na alimentação, como no 

caso de Helena, mãe de Josué (1 ano e 11 meses) – “Ele come de tudo, rapadura, tudo!”. 

 Esses achados estão em conjunção com um estudo de séries de casos em que a disfagia 

parece ser resultado de danos neurológicos corticais e extrapiramidais causando a 

desorganização da atividade de deglutição voluntária, incluindo disfunção na captação de 

alimentos, principalmente os líquidos, e fechamento labial. Esse estudo concluiu que a disfagia 

se apresenta desde o terceiro mês de idade sendo uma característica comum da das crianças 

com SCZ (LEAL et al., 2017). 

 O choro excessivo, irritabilidade e dificuldade de comunicação são também destacadas 

nas narrativas de mães/pais do estudo, apresentando-se como forma de se comunicar e interagir 

com as outras pessoas e crianças, como afirma Helena, quando revela que Josué utiliza do choro 

para se comunicar - “Ele se comunica chorando”, quando ele quer qualquer coisa ele chora, 

chora para chamar atenção das pessoas para conversar com elas”. Utiliza-se do choro ou do 

grito – “Ela se comunica gritando”, diz Jaciara, mãe de Maria. Essas foram uma das 

características observadas pelas mães/pais participantes do estudo, revelando que eles sempre 

tentam falar, mas não conseguem, atribuído ao choro a forma de entender seus desejos, como 

apresenta Cecília, mãe de Iris (2 anos e 2 meses) – “Ela gosta de andar [passear]”, se não for 

é um choro dentro de casa”. Além disso, Íris gosta de brincar – “ela brinca arregrando com 

as outras crianças, puxando o cabelo”. 

 Nossos resultados são concordantes com o estudo atual na qual retrata que as crianças 

apresentam alterações neurológicas e dentre elas destacam-se a irritabilidade, 

hiperexcitabilidade, choro excessivo (EICKMANN, et al., 2016). 

 Alterações no sono – foram frequentes os relatos relacionados a dificuldade das crianças 

iniciarem e manterem o sono. Como nos relatos de Jaciara, mãe de Maria, quando ressalta que 

ela não dorme durante a tarde, mas dorme a noite - “Dormir ela dorme, mas dorme tarde” e; 

de Helena, mãe de Josué, quando relata que o sono não é regular durante a noite e também não 

dorme durante o dia – “Chega o horário dele dormir [21h] e eu coloco, mas quando é de 

madrugada ele acorda e volta a dormir 5h30 da manhã. Outros apenas informaram que suas 

crianças dormem bem durante a noite, exceto quando apresentam irritabilidade e/ou estão 

gripadas ou algum agravo na saúde. 

 Corroborando com os nossos resultados pesquisas atuais que entrevistaram mães de 

crianças com SZC relataram problemas com o padrão do sono (DINIZ, 2016). Outro estudo 

com 88 crianças brasileiras nas quais apresentam SCZ constatou que 34,1% foram classificados 

como maus dormidores com vários despertares noturnos e menor tempo de sono total (total de 



30 

 

horas de sono diurno e noturno) (PINATO, et al., 2018). Noutro estudo com 47 crianças que 

tem SCZ o sono foi apresentado como um problema em 18% da amostra (WHEELER, et al., 

2018). 

 

4.1.2 “Eu sou mãe e entendo tudo que ele quer só em olhar”: Atividades e participação 

das crianças com SCZ 

 Essa categoria relaciona-se as observações realizadas pelas mães/pais participantes do 

estudo sobre as atividades e participação das crianças com SCZ, ou seja, suas interações sociais. 

Como é sabido, as crianças com a SCZ podem apresentar limitações nas atividades e restrições 

na participação (FERREIRA et al., 2018), entretanto, como sinalizamos na categoria " eu sou 

mãe e entendo tudo que ele quer só em olhar”, o cuidado materno pode suprir tais dificuldades. 

 As limitações vivenciadas pelas pessoas com deficiência indicam um futuro incerto 

devido a presença de barreiras ambientais. Neste percurso, um dos recursos simbólicos mais 

efetivos é constituído a dedicação materna, na valorização da infância e no envolvimento da 

criança nas situações do contexto de convívio (SCOTT et al., 2018). 

 “Ele se comunica chorando aí eu percebo que ele está chorando por aquela coisa, 

quando ele quer atenção de uma pessoa aí ele começa a chorar (...)” (Helena). 

 “Ela se comunica do jeito dela” (Fernando). 

 “Porque ela não faz nada só, só faz comigo” (Eliane). 

 Os recentes estudos demonstram sintonia com os depoimentos que a SZC além de 

resultar em incapacidades e/ou dificuldades na função e estrutura do corpo, manifestam 

limitações na execução de tarefas e restrições no envolvimento nas situações da vida diária 

(FERREIRA et al., 2018); (FRANÇA, et al., 2018). 

 “Hoje mesmo a gente tem uma rotina com ele. É andar com ele, é estar no meio do 

povo, ele está escutando o povo conversar, levo ele para a frente da televisão para assistir” 

(Ciro).  

 “Gosta muito de brincar com as outras crianças” (Cecilia). 

 “Ela conhece todo mundo, quando o povo fala com ela “e aí, Flávia! ”, “ela já começa 

a rir” (Eliane). 

 Demonstrar respeito e afeto nos relacionamentos sociais, como estabelecer o contato 

com os familiares e vizinhos no desenvolvimento infantil tem um papel fundamental. As 

restrições da participação são multifatoriais incluindo aquelas relacionados as dificuldades 

motoras, comportamentais e sociais das crianças, as relacionadas a família como a renda, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pinato%20L%5BAuthor%5D&amp;cauthor=true&amp;cauthor_uid=29325155
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escolaridade dos pais, apoio familiar e as do meio ambiente, por exemplo, o apoio social e o 

transporte (LIM et al., 2016). 

 “Saímos, a gente vai para a igreja e aí as crianças vão dá um cheiro nele e brinca, aí 

ele mexe as pernas, mexe os braços e a gente percebe que ele gosta de estar ali no meio” 

(Brenda). 

 “Acho que é só mais as brincadeiras, essas coisas porque ela não consegue”... (Eliene) 

(Pergunta feita sobre o que dificulta a participação). 

 “É, mas mesmo assim ela fica nos meus braços e os meninos brincam com ela, 

movimentam os bracinhos dela, brincam, aí ela reage”(...) (Eliane). 

 Nos discursos verificou-se que as crianças com a SCZ apresentam dificuldades para 

brincar, quando comparadas com seus pares sem deficiência, por questões relacionadas ao 

quadro motor, como segurar o brinquedo, postura para interagir com outras crianças. Wheeler 

(2018) destaca que as habilidades motoras finas foram relatadas como significativamente 

limitadas na amostra do seu estudo. O número significativo de crianças teve dificuldade em 

abrir as mãos, menos da metade conseguia segurar um objeto pequeno em suas mãos e menos 

de um quarto conseguia pegar objetos com os dedos ou levava as mãos à boca. 

 É, a gente passando, alguém falando com ele, criança falando, ele mexe pé, mexe mão, 

só não consegue falar, mas a expressão física dele, sabe? (Brenda). 

 “O que eu acho e vejo que ele quer fazer e não conseguir: é falar. Quando ele quer 

falar, ele grita muito” (Helena). 

 “Ela tem muita vontade andar, tem muita vontade de falar’ (Cecília). 

 “Quando ela quer andar ela esperneia, querendo andar, para falar ela fica gritando o 

povo falando e ela gritando como quem queira falar, mas não sabe ainda né” (Cecília). 

 Uma pesquisa concluiu que nas habilidades de comunicação as crianças com SCZ se 

comunicavam usando sons, incluindo sons altos de chiados (72%) e ruídos (77%). A maioria 

das crianças também respondeu a sons em seu ambiente, inclusive respondendo à voz do 

cuidador (72%), olhando na direção dos sons (83%) e respondendo ao “não” (57%) 

(WHEELER, et al., 2018). 

 A dificuldade de mobilidade foi uma preocupação constante nas narrativas das 

participantes do estudo, principalmente, por que suas crianças apresentam atraso no 

desenvolvimento motor e declínio de crescimento, se comparada a outras crianças típicas da 

mesma idade. As mães descrevem a dificuldade para andar como Brenda, mãe de Paulo (2 anos 

e 6 meses) – “Se colocar ele de bruços, ele ainda mexe as perninhas, como se quisesse se 

arrastar, mas não tem força nos braços; Já Helena, mãe de Josué, nos revela o desejo do filho 
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de realizar atividade – “Ele é louco para andar, mas não consegue. Tem uma menina de 3 anos 

aqui [na vizinhança], ele fica louco quando ver ela correndo. Ele fica animado, mas não 

consegue. Ele quer, mas a deficiência não deixa”. 

 Ratificando os resultados desta pesquisa os estudos recentes comprovaram que as 

crianças afetadas com a SCZ apresentavam atrasos no desenvolvimento neuropsicomotor 

trazendo limitações na mobilidade (MOORE, et al., 2017; EICKMANN, et al., 2016). 

 A mobilidade das crianças com deficiência é comumente um dos grandes desafios para 

as famílias e profissionais de saúde e no estudo Ferreira (2018) constatou que o deslocamento 

foi considerado extremamente difícil por quase 70% da amostra. 

 Ao que percebemos, as mães/pais tencionam seus desejos, para que suas crianças 

andem, com ações que expressa vontades dos seus filhos e filhas que isso aconteça – “Quando 

ela esperneia, ela quer andar”, diz Cecilia, mãe de Iris. 

 Seus desejos fixam na preocupação com a interação social das suas crianças – “Como 

ela vai viver no futuro [...]como ela vai viver assim na comunidade, com o povo” (Fernando, 

pai de Maria). Tal atividade aparece como central para as mães/pais entretimento de outras 

deficiências nas funções e estruturas corporais: 

 “Ela andar para mim é tudo, tudo! ” “Eu não me importo que ela fique sem falar não, 

uma gaga ou uma muda não tem importância não. O que eu quero é que ela ande” (Eliane, 

mãe de Bárbara de 3 anos de idade). 

 “Muita coisa para ele que se a gente for pegar no pé da letra é difícil né? Porque não 

anda, não fala(...)” (Brenda). 

 (...) Josué é uma pessoa normal, está incluído em todo canto, come de tudo e estamos 

tentando ver o que vai dar daqui para a frente. Ver se ele começa a andar, a falar alguma 

coisa, fica animado quando ver o povo aí o dia todinho, a gente tenta fazer o possível (Ciro) 

 Das participantes de nosso estudo, apenas uma criança, Vivi, filha de Bela e Tonho, 

apresentava desenvolvimento motor compatível com a idade – “Eu acho que ela sempre vai 

ficar assim, desse jeito dela, porque o principal que eu pensei era que ela nunca ia andar e ela 

andou”. 

 Em decorrência da cronicidade das necessidades de saúde das crianças com SCZ e 

corroborando com (LIM et al., 2016) que indicaram a presença das restrições de participação 

das crianças com deficiência na primeira infância e a persistência até a idade escolar, eles 

demandarão um cuidado complexo e a longo prazo. Sendo assim, a rede de cuidados destinada 

a esse público deve se organizar para garantir a longitudinalidade e nesse quesito a atenção 

básica que tem um papel fundamental, pois é uma característica desse nível de atenção (SANTOS 
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et al., 2017). 

 “(...) mas é difícil para ele a participação né? Ter inclusão na verdade, porque a gente 

usa a palavra inclusão para incluir ali para a criança está no meio, mas não adianta ela está no 

meio sem entender, sem fazer né? Então eu acho que a parte da inclusão para ele ainda é muito 

difícil” (Brenda) 

 “(...)ele não consegue pegar, levantar, não consegue virar pra olhar, a cabeça dele se 

botar pra cá” (Brenda). 

 Para que a criança possa ter um melhor desempenho nas atividades e participação é 

necessário que se intervenha o mais precocemente possível nos domínios de estrutura e funções 

do corpo e nos fatores ambientais (BARBOSA et al., 2016). 

 

4.1.3 “O serviço de saúde da minha cidade é meio precário”: Barreiras do ambiente social 

 

 A categoria foi construída a partir dos relatos relacionados às barreiras sociais 

enfrentadas para garantir a funcionalidade das crianças que vivem com SCZ. Como observado 

nas seções anteriores, essas barreiras já tomavam forma no contexto suis generis, caótico e 

inseguro em que foram gestadas e concebidas suas crianças, dado o desconhecimento sobre o 

escopo da deficiência da SCZ. Algumas mães foram informadas dos possíveis problemas de 

saúde da criança ainda no ventre, outras, em sua maioria, apenas no parto ou até mesmo dias 

depois. Várias interrogações inundaram a comunidade científica e, sobretudo, as mães das 

crianças - Como lidar com essa nova condição de saúde? Como suas crianças se 

“desenvolverão”? Como iriam cuidá-las e cuidarem de si? 

 Diniz (2016) corrobora com os depoimentos do estudo. A autora conceitua como a 

primeira geração de grávidas infectadas pelo vírus Zika no Brasil e elucida que essas mulheres 

grávidas sequer sabiam que a epidemia estava em curso e quando apresentavam sinais e 

sintomas eram diagnosticadas apenas como virose. 

 As principais barreiras narradas pelas mães/pais participantes do estudo revelaram que 

a SCZ não reflete apenas barreiras à funcionalidade das crianças, mas também a ambivalência 

do cuidado do – “cuidado do outro” e do “cuidado de si” (das cuidadoras), este último, 

desvalorizado pelo discurso positivo da dedicação materna no cuidado do outro – “É porque é 

muita coisa, é muita consulta, fisioterapia em casa, sair, muita coisa! Só tenho tempo de cuidar 

dele”. (Helena, mãe de Josué). 

 Não se leva em consideração que essa construção simbólica da maternidade é marcada 

pela obrigatoriedade de mulheres se empenharem como cuidadoras numa realidade cotidiana 
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que amarra as suas vidas a buscas incessantes de explicações causais e respostas terapêuticas 

diante de uma nova patologia; que revelam futuro incerto repleto de barreiras na qual, para 

todos os efeitos, se apresentam instransponíveis (SCOTT et al., 2018). 

 As mães participantes do estudo parecem-nos indicar que é preciso analisar as barreiras 

que suas crianças encontrarão pela frente na tentativa de respeitar e reverter a deficiência, 

garantindo-lhes a ambos uma vida com possibilidade de construções de “projetos de 

felicidades”. Assim, as barreiras sociais podem ser bem mais ampliadas do que a relação entre 

vetor-doença-deficiência, que se revelam quando as mães têm que abandonar seus empregos 

para dedicarem-se a suas crianças – “Ela é assim o tempo todo, quietinha”. Mas não posso 

trabalhar. Ela é tudo para mim” (Jaciara, mãe de Maria). 

 Das oito mães entrevistadas apenas uma trabalha fora de casa. Outra mãe complementa 

a renda familiar como vendedora em casa, dividindo o cuidado com a criança e as vendas. O 

afastamento das mulheres do mercado de trabalho revela que essas deixam de existir como 

sujeito de direito, se orientam pelo papel social atribuído a mulher, de gerar filhos e de cuidar. 

 O estudo reafirma BARROS (2017) que realizou intervenções com as mães de crianças 

acometidas pela SCV que muito se depara com o sofrimento materno originado de aspectos 

sociais como baixa renda, baixa escolaridade, desemprego e moradia inadequada. 

 Além das questões de trabalho como exercício da cidadania e conquista de direitos das 

mulheres, as mães/pais participantes do estudo narram as dificuldades e o desafio do Estado de 

enxergar as crianças para além das “lentes de pesquisa da biomedicina” (MOREIRA et al., 

2018), orientando-se para questões de direitos mais amplos como creches e escolas com 

profissionais adaptados a atenderem as necessidades das crianças com SCZ; serviços de saúde 

com ambientes físicos apropriados: “Tem muito canto que falta rampas. Já fui em hospital que 

não tem trocador, tem que trocar na cadeira e ele já está ficando grande, dificulta (Helena) ”; e 

garantia de assistência social para as famílias com crianças de SCZ como o BPC (Benefício de 

Prestação Continuada). 

 No que se refere ao BPC, a maioria das mães/pais do estudo tem acesso. Entretanto, há 

restrições no que diz respeito ao tempo que receberão o benefício: 1) Só receberam por três 

anos; 2) a mãe que trabalha e se encontra de licença a maternidade não poderá receber o BPC. 

O direito ao BPC é garantido pelo fato da classificação da SCZ como uma deficiência e das 

crianças precisarem de cuidados de terceiros. Assegurar o acesso das crianças com SCV e seus 

familiares aos equipamentos da proteção social é fundamental para proporcionar a inclusão 

social na rede ampliada que poderá auxiliar no cuidado das crianças (PEREIRA, et al., 2017). 

 As mães/pais relatam que o BPC foi conseguido alguns meses depois do nascimento da 
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criança – “Quando eu vim receber o benefício dele, ele estava com sete meses” (Helena). Para 

elas, trata-se de uma ajuda importante para auxiliar na criação e cuidados com as crianças, 

entretanto, “não dar para tudo” (Cecilia). E por vezes, sentem-se humilhadas por 

representantes das redes de assistência social, quando a esses retratam sobre recebimento e 

garantias de outros direitos – “[...] dava muito bem para ela viver com o benefício dela 

(Cecilia). [Resposta do CRAS ao pedido de fraldas]. Lá no CRAS. Mandou eu ir procurar um 

serviço e deixasse ela com alguém” (Cecilia). 

 Esses relatos acompanharam outras narrativas que revelaram a insatisfação da relação 

de responsabilidade do Estado ao não garantir uma rede efetiva de atenção social e de direitos 

para as crianças com SCZ e a penalização das mulheres pelo mau atendimento as políticas 

públicas. A ausência da efetivação da rede de cuidado com destaque para essas crianças, 

desvelam as iniquidades em saúde, seus determinantes sociais e marcadores da diferença, em 

especial de classe, raça/etnia, geração, gênero e deficiência, colocando em xeque o discurso de 

que a ZIKV não privilegia pessoas, entretanto, desvela os cenários de acesso aos direitos e 

traduz a relação de deficiência e desigualdade social. 

 Diniz (2016) afirma que o Estado deve fornecer “o mesmo alcance, qualidade e padrão 

de cuidados de saúde gratuitos e acessíveis e programas fornecidos a outras pessoas, inclusive 

na área de saúde sexual e reprodutiva e programas de saúde pública baseados na população”. 

 As mães/pais acentuam essas questões no cotidiano dos serviços de saúde em que se 

apresentam fragmentados no fluxo da rede saúde aonde as crianças são assistidas. Esses 

fragmentos se traduzem na apresentação de informações desencontradas, contraditórias nos 

serviços e documentações e exames repetidos nos espaços de saúde e até mesmo consultas 

desfeitas sem aviso prévio por falta de recursos humanos e equipamento. Soma-se a isso, o fato 

das mães, geralmente, dependerem do governo municipal no sentido de garantir o transporte 

para atendimentos especializados em outras cidades sendo esses problemas de deslocamentos 

uma das principais queixas relatadas pelas mães/pais: 

 “Carro tem que ficar pedindo a eles e não é para a pessoa está se humilhando, é para 

a pessoa chegar e eles mandarem. Teve uma vez que mandaram até uma ambulância para a 

gente ir fazer a cirurgia no pé dela e eu dei brabo, ameacei levar para o promotor e tudo, aí 

mandaram um carro, mas eu acho fraco a saúde da minha cidade. Já perdemos consulta por 

causa de carro que não tinha. Às vezes, dizia que o carro quebrava, tem essa dificuldade” 

(Fernando). 

 A geografia da epidemia do ZIKV espelha as desigualdades sociais da sociedade 

brasileira. Há formas sociais de privação, e a pobreza é uma delas, o adoecimento sem 
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assistência é outra. (DINIZ. et al., 2017). 

 Por vezes, as mães/pais precisam arcar com esses custos de transporte para garantir a 

consulta na região de saúde especializada: “às vezes eles dão e às vezes não dão. Semana 

passada eu tive que fretar carro três vezes. Essas falhas na assistência à saúde são traduzidas 

como precarização do serviço “Os serviços de saúde na minha cidade é meio precário” e falta 

de interesse dos administradores públicos – “se eles ajudassem a gente tinha condição de 

cuidar melhor deles”. Nitidamente desanimam as cuidadoras nos enfrentamentos que travam 

para garantia do direito à saúde de si e de suas crianças. 

 “O que dificulta é a falta de interesse dos governantes, se eles ajudassem a gente tinha 

condição de cuidar melhor deles, porque eles são crianças e precisam de muita coisa” 

(Helena). 

 O Estado tem uma responsabilidade social com a promoção da saúde das crianças com 

SCZ e não deve concentrar suas ações no âmbito de comportamentos individuais, pois serão 

insuficientes. Para melhorar a saúde dessas crianças aquele deve atuar na diminuição da pobreza 

e da desigualdade que são fatores subjacentes a saúde precária (KUPER, et al., 2018). 
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5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 A percepção dos pais das crianças com a SZV em relação as barreiras e facilitadores do 

ambiente físico, social e atitudinais e como estas influenciam na participação das crianças nas 

atividades cotidianas é de fundamental importância no processo de criação das políticas 

públicas para esse público. 

 Os discursos possibilitaram uma melhor compreensão desses fenômenos. Nota-se uma 

forte preocupação com o futuro dessas crianças, o impacto das condições de saúde e suas 

inserções na sociedade. 

 Os achados reforçam que as políticas governamentais devem ser pautadas no modelo 

biopsicossocial da CIF e no cuidado centrado na família. Além disso, percebe-se a necessidade 

de melhorias no acesso a assistência especializada em saúde, e redução das barreiras sociais 

para inserção social das crianças com SCZ. 

 Por fim, é legítimo que trate esse conjunto de problemas como uma emergência de saúde 

pública em conexões com os padrões econômicos, sociais e culturais e com o adoecer, uma vez 

que a SCZ se mostra relacionadas as múltiplas vulnerabilidades e complexidade desta 

deficiência. 
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ANEXO B - PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO C - ALTERAÇÕES MAIS COMUNS IDENTIFICADAS AO NASCER E 

DENTRO DE 1º MÊS DE VIDA 

 

Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 

Orientações integradas de vigilância e atenção à saúde no âmbito da Emergência de Saúde Pública de 

Importância Nacional : procedimentos para o monitoramento das alterações no crescimento e 

desenvolvimento a partir da gestação até a primeira infância, relacionadas à infecção pelo vírus Zika e 

outras etiologias infeciosas dentro da capacidade operacional do SUS [recurso eletrônico] / Ministério 

da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde. – Brasília : Ministério da 

Saúde, 2017. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DO TRAIRI 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – CEP/FACISA 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

 Você está sendo convidado a participar de um estudo denominado 

FUNCIONALIDADE DE CRIANÇAS COM MICROCEFALIA AFETADAS PELO ZIKA 

VÍRUS”, que tem como pesquisador responsável Professora Doutora Egmar Longo Hull da 

Faculdade de Ciências de Saúde do Trairi/UFRN. Devido à recente epidemia do Zika Vírus, 

ainda não existem pesquisas sobre a funcionalidade de crianças com microcefalia afetadas pelo 

Zika Vírus e como os pais percebem o impacto dessa condição de saúde no dia-a-dia das 

crianças. Sendo assim, o objetivo da presente pesquisa é investigar o perfil funcional de crianças 

com microcefalia por Zika Vírus e conhecer a percepção dos pais sobre o impacto da 

microcefalia no dia-a-dia das crianças. 

 A sua participação nesse estudo se dará através de avaliação da criança e entrevistas, 

onde haverá gravação de voz e imagem e será solicitado a sua autorização para tal. O estudo 

será realizado em ambientes adequados, com duração média de duas horas e sua privacidade 

será garantida. 

 Você foi avisado de que ao participar dessa pesquisa pode esperar alguns benefícios, 

tais como: o perfil funcional necessário para delinear estratégias terapêuticas eficientes e 

fortalecer as políticas públicas nesse âmbito. Além disso, os filhos de vocês que ainda não são 

acompanhados, serão incluídos prioritariamente no programa de estimulação precoce e durante 

a coleta dos dados vocês conhecerão outras famílias com crianças com microcefalia 

proporcionando o estabelecimento de redes de apoio social, estratégia importante para o 

enfrentamento de uma condição de saúde crônica como a microcefalia. 

_____________________________ 

(Rubrica do Participante) 

____________________________ 

(Rubrica do Pesquisador) 
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 Por outro lado, você recebeu os esclarecimentos necessários sobre os possíveis 

desconfortos e riscos decorrentes do estudo, levando-se em conta que por tratar-se de uma 

pesquisa, os resultados positivos ou negativos somente serão obtidos após a sua realização. 

Assim, durante a realização de todas as etapas da pesquisa: entrevistas direcionadas a vocês e 

avaliação dos seus filhos, a previsão de riscos é mínima. Pode acontecer algum desconforto, 

uma vez que você pode não se sentir à vontade em responder algumas questões sobre aspectos 

pessoais, mas este será minimizado pelo fato de você estar sendo avaliada por profissionais 

treinados para este procedimento, que seguirá todos os aspectos éticos em relação à manutenção 

do sigilo a respeito de todas as suas respostas. Caso persista o desconforto, os profissionais 

treinados irão interromper a coleta de dados, acolherão você em um local calmo e irão reagendar 

para outro momento, caso haja interesse de sua parte. 

 Em caso de algum problema que você venha ter relacionado com a pesquisa, 

você terá o direito a orientação gratuita que será prestada nos serviços onde a pesquisa 

estar sendo realizada e no caso de você sofrer algum dano decorrente desta pesquisa, 

você será indenizado pelo pesquisador responsável. 

_____________________________ 

(Rubrica do Participante) 

____________________________ 

(Rubrica do Pesquisador) 

 

  

 

 
Endereço do responsável: Rua Vila Trairi, S/N, Bloco B, Gabinete 08 

Centro, Santa Cruz-RN – 59 200-000 

Telefone: (83) 993179812  
ENDEREÇO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – CEP 

Rua Vila Trairi, S/N, Bloco B, 1º andar 
Centro, Santa Cruz-RN – 59 200-000 

Telefone: (84) 9 9224 0009 

cep@facisa.ufrn.br cepfacisa@gmail.com 

 
Endereço do responsável: Rua Vila Trairi, S/N, Bloco B, Gabinete 08 

Centro, Santa Cruz-RN – 59 200-000 

Telefone: (83) 993179812  
ENDEREÇO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – CEP 

Rua Vila Trairi, S/N, Bloco B, 1º andar 
Centro, Santa Cruz-RN – 59 200-000 

Telefone: (84) 9 9224 0009 

cep@facisa.ufrn.br cepfacisa@gmail.com 

mailto:cep@facisa.ufrn.br
mailto:cep@facisa.ufrn.br
mailto:cep@facisa.ufrn.br
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 Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para 

Egmar Longo Hull através do telefone (83 9 9317-9812). 

 Você tem o direito de recusar a participar ou retirar seu consentimento, em 

qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

 Os dados que você irá fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas 

em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação para terceiros e de 

nenhum dado que possa lhe identificar. Esses dados serão guardados pelo pesquisador 

responsável por essa pesquisa em local seguro e por um período de 5 anos. 

 Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, como por 

exemplo, no deslocamento de casa até o local da entrevista, ele será assumido pelo 

pesquisador e reembolsado para você. Se você sofrer algum dano decorrente desta 

pesquisa, você tem direito a solicitar indenização ao pesquisador responsável. 

 Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de 

Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi (FACISA), telefone 9 9224 

0009 ou mandar e-mail para cepfacisa@gmail.com ou cep@facisa.ufrn.br.  

 O Comitê de Ética em Pesquisa - CEP da FACULDADE DE CIÊNCIAS DA 

SAÚDE DO TRAIRI - FACISA é um órgão Colegiado interdisciplinar e independente, 

constituído nos termos da Resolução no 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, 

e criado para defender os interesses dos participantes de pesquisas em sua integridade e 

dignidade. 

 Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com 

o pesquisador responsável Egmar Longo Hull e as duas vias do TCLE devem ser 

rubricadas em todas as suas páginas. 

_____________________________ 

(Rubrica do Participante) 

____________________________ 

(Rubrica do Pesquisador) 

 

 
Endereço do responsável: Rua Vila Trairi, S/N, Bloco B, Gabinete 08 

Centro, Santa Cruz-RN – 59 200-000 

Telefone: (83) 993179812  
ENDEREÇO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – CEP 

Rua Vila Trairi, S/N, Bloco B, 1º andar 
Centro, Santa Cruz-RN – 59 200-000 

Telefone: (84) 9 9224 0009 

cep@facisa.ufrn.br cepfacisa@gmail.com 

mailto:cepfacisa@gmail.com
mailto:cep@facisa.ufrn.br
mailto:cep@facisa.ufrn.br
mailto:cep@facisa.ufrn.br
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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 

ebenefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, 

concordo em participar da pesquisa “FUNCIONALIDADE DE CRIANÇAS COM 

MICROCEFALIA AFETADAS PELO ZIKA VÍRUS”, e autorizo a divulgação das 

informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que 

nenhum dado possa me identificar. 

 

 
 

Santa Cruz,  ,  , 2017 

 

 

 

 
Impressão datiloscópica 

do participante 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 
 

 

________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 
 

 

 

 

 

 

 
Endereço do responsável: Rua Vila Trairi, S/N, Bloco B, Gabinete 08 

Centro, Santa Cruz-RN – 59 200-000 

Telefone: (83) 993179812  
ENDEREÇO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – CEP 

Rua Vila Trairi, S/N, Bloco B, 1º andar 
Centro, Santa Cruz-RN – 59 200-000 

Telefone: (84) 9 9224 0009 

cep@facisa.ufrn.br cepfacisa@gmail.com 

mailto:cep@facisa.ufrn.br
mailto:cep@facisa.ufrn.br
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APÊNDICE B - TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 
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APÊNDICE C - TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGENS (FOTOS E 

VÍDEOS) 
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APÊNDICE D - ROTEIRO PARA OS GRUPOS FOCAIS 

 

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DO TRAIRI  

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – CEP /FACISA 

 

 

 
ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

 

 
1. Quem é meu filho? 

 

2. O que meu filho(a) consegue fazer/participar? 

 

3. O que é difícil para o meu filho fazer participar? 

 

4. O que ajuda na participação do meu filho (a)? 

 

5. O que dificulta a participação do meu filho (a)? 

 

6. O que me preocupa em relação ao meu filho (a)? 

 

7. O que eu gostaria que melhorasse em relação ao meu filho (a)? 


