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RESUMO 

 
A presente dissertação buscou compreender o dia a dia de Mulheres acometidas por Zika Vírus 

no Semiárido Sergipano, nos Municípios de Nossa Senhora da Glória e Poço Redondo, entre o 

período de 2019-2021. A metodologia utilizada se deu em diferentes momentos: o primeiro foi 

o levantamento bibliográfico acerca dos conceitos de gênero, saúde, relações raciais epidemia. 

No segundo momento realizei o trabalho de campo, por meio da observação participante, 

seguida de entrevistas realizadas em profundidade com nove mulheres do perfil acima indicado, 

além de entrevistas com profissionais que realizam atendimentos nos municípios. Diante do 

surgimento da pandemia em decorrência do COVID-19 foi necessário adotar uma perspectiva 

de coleta de dados no ciberespaço, conseguindo estabelecer diálogos contínuo através de 

aplicativos. Assim como discorro sobre as representações encontradas em campo. Além disso, 

a pesquisa desenvolveu-se a partir de uma perspectiva histórica, ao considerar as contradições 

sociais para apontar os processos de exclusão social, exploração e dominação da população 

negra, buscando articular desigualdade sociais, raciais e de gênero no processo saúde-doença. 

Destaca-se também a produção feminista de conhecimento sobre as relações de gênero e a 

desnaturalização da inferioridade das mulheres, além de explicitar avanços e tensões entre 

perspectivas teóricas. Nesse contexto, a teoria da interseccionalidade se apresenta como ponto 

marcante para as possibilidades de aproximações das experiências de vida das mulheres em 

situação de risco no semiárido sergipano. 

 

 
Palavras Chaves: Semiárido, Zika Vírus, Saúde, Gênero e relações raciais 



ABSTRACT 

 
This study sought to understand the daily lives of women affected by the Zika Virus in the 

Semi-arid Sergipe, in the municipalities of Nossa Senhora da Glória and Poço Redondo. In- 

depth interviews were conducted with nine women in the profile indicated above, interviews 

with professionals who provide care in the municipalities. Visits were made to the field, where 

I talked and interviewed health professionals and women, who are interlocutors of this research. 

The emergence of the pandemic caused by COVID-19 led to the need to adopt a perspective of 

digital anthropology, conducting conversations and interviews through applications. The 

methodology used was fieldwork, through participant observation, followed by interviews and 

analyses of the results obtained that were exposed in the writing of this work. During the work, 

the narratives are discussed using theoretical frameworks, as well as discuss the representations 

found in the field. The research was developed from a historical perspective and considering 

the social contradictions to point out the processes of social exclusion, exploitation and 

domination of the black population, seeking to articulate social, racial and gender inequality in 

the health-disease process. It is also noteworthy the feminist production of knowledge about 

gender relations and the denaturalisation of the inferiority of women, in addition to explaining 

advances and tensions between theoretical perspectives. In this context, the theory of 

intersectionality is presented as a theoretical and methodological framework with more 

possibilities of making approaches to the life experience of women. 

 

Keywords: Semi-arid, Zika Virus, Health, Gender 
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INTRODUÇÃO 

A dissertação que desenvolvi com Mulheres que vivem no Semiárido Sergipano e foram 

acometidas pelo Zika Vírus, diz respeito às dificuldades enfrentadas por elas diante da 

confirmação de que seus fetos nasceram com a Microcefalia em decorrência da infecção pelo 

Zika Vírus. Assim, como após o nascimento de seus (as) filhos (as), na busca por assistência 

adequada para o acompanhamento do desenvolvimento dessas crianças, enquanto mulheres, 

mães, nordestinas e sertanejas. Nesse sentido, tenho então a expectativa que as observações e 

reflexões realizadas contribuem para adentrar no universo que conecta a relação das Mulheres 

com a Saúde. 

O presente estudo tem como base uma Antropologia inserida no feminismo, que é 

caracterizada pela ligação à etnografia e à reflexão sobre o poder. Busquei ao longo da pesquisa 

dialogar com autores (as), que trazem a etnografia com uma visão na multivocalidade, 

defendendo a presença   do   (a) pesquisador (a) na escrita   etnográfica.   A escolha 

metodológica/teórica foi baseada na minha experiência de silenciamentos vividos na busca pelo 

“saber”, desde pequena enquanto mulher, quilombola e rural, e posteriormente, através de 

engajamento com outras mulheres feministas dentro de grupos, em que buscamos a visibilidade. 

A minha primeira experiência pela busca do direito de saber mostrou o quão difícil e 

desafiador o caminho das mulheres na sociedade. Isso se deu quando busquei ingressar na 

graduação aos dezesseis anos de idade, e fui interpelada pelo meu pai, que por ser mulher e 

jovem não poderia ir para a capital do estado, Aracaju, para cursar a graduação por questão de 

segurança. Tratava de um contexto em que eu enquanto uma jovem mulher, quilombola, vinda 

de uma comunidade rural, não poderia de forma alguma viver sozinha em uma cidade grande, 

sem que minha “segurança” fosse comprometida, assim como minha condição socioeconômica 

foi um condicionante para tal decisão. 

Relembrar esse episódio traz à tona grandes significados, envoltos nas relações de poder: 

não é por acaso que meu pai toma a decisão baseada na preocupação sobre a segurança de sua 

filha e minha mãe que se põe ao meu lado, salientando a importância do estudo em minha 

trajetória de vida, mesmo que não fosse na capital, e desta forma conseguia sentir a preocupação 

dos seus entes em estabelecer um futuro digno. Nesse sentido, meus pais, sempre incentivaram 

aos estudos, isso é importante enfatizar, mas a ida para uma cidade grande era sem dúvidas uma 

possibilidade inexistente. 

Após o episódio da decisão quanto a ida para a capital do estado, a decisão dos meus pais 

prevaleceu, afinal era menor de idade e dependia deles financeiramente. Ingressei em uma 
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Faculdade, no curso de bacharelado em Enfermagem que ficava próxima a minha comunidade, 

o Quilombo Mocambo. Desta forma, foi necessário pensar em minha trajetória de vida 

articulada com a discussão em torno do direito de saber, nas linhas de Michele Perrot, ao 

sinalizar que “o direito ao saber, não somente à educação, mas à instrução, é certamente a mais 

antiga, a mais constante, a mais largamente compartilhada das reivindicações [do movimento 

feminista]” (PERROT, 2006, p. 159). 

O exercício de olhar e socializar a minha experiência de vida pela primeira vez se 

constituem como um movimento de conexão e libertação das trajetórias de mulheres negras. 

Uma vez que esses episódios começaram (ao meu ver) a se repetir com outras meninas tanto da 

minha geração como das futuras, e dificultava o acesso destas a meios educacionais e sociais. 

Em 2016, ainda cursando o bacharelado em Enfermagem, ingressei no curso de 

Engenharia Agronômica na Universidade Federal de Sergipe, Campus do Sertão. Campus esse 

que me possibilitou conhecer um pouco mais sobre as metodologias ativas utilizadas nos quatro 

cursos ofertados: Medicina Veterinária, Agroindústria, Zootecnia e Engenharia Agronômica; 

assim como conhecer e ingressar no Xique Xique: Grupo de Pesquisa sobre Gênero e 

Sexualidades. 

O Xique Xique, é um grupo constituído por docentes, servidoras e alunas do Campus do 

Sertão (UFS), coordenado pela Professora Doutora Patrícia Rosalba Salvador Moura Costa, 

busca investigar e elucidar os casos de violência doméstica, proporcionar uma discussão sobre 

Gênero e demais áreas que interagem. Os estudos desenvolvidos pelo grupo de pesquisa são 

realizados no Semiárido sergipano, local onde essa pesquisa foi desenvolvida. Participando do 

Xique, observando e fazendo parte dos debates propostos pelo grupo percebi que ali teria uma 

base para vida não só acadêmica, como social. 

Foi em 2018, que em uma das reuniões com a coordenadora do grupo de pesquisa, Profª 

Drª Patrícia, e já estando com o título de enfermeira, recebo a proposta de pesquisar através do 

Xique Xique, as mulheres que foram vítimas do Zika Vírus no Semiárido Sergipano. 

Encontro, desta forma, no Xique Xique/CAPES/CNPQ um espaço para o 

desenvolvimento de uma pesquisa com mulheres levando em consideração relações de gênero 

e Saúde, com um projeto submetido ao PPGA/UFS em 2018. A temática Mulheres e Zika Vírus, 

surge em uma conversa com a minha então orientadora a respeito de como a epidemia causada 

pela presença desse vírus no País afetou de forma direta e/ou indireta a vida dessas mulheres, e 

de que forma essas mudanças foram enfrentadas. 
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Foi pela insuficiência de estudos sobre as Mulheres e Zika Vírus, e também pela 

necessidade de compreender e elucidar questões de cunho social na área da referida temática, 

que resolvi desenvolver esta pesquisa. Além disso, interessei-me por compreender sobre as 

relações de poder no contexto da Saúde, trazer um viés antropológico a pesquisa 

proporcionando uma visão/versão que poderia está invisibilizada: a visão das próprias 

mulheres. 

Posto isso, focando no que as mulheres pensam nas relações vividas no contexto familiar 

e social, o que elas têm a nos falar sobre alteridade, levando em consideração suas trajetórias 

de vida, nos é possibilitada a visualização de uma versão que abarque as diferenças existentes 

e que influenciam diretamente na vida delas, seja raça, classe, geração, gênero, entre outras. 

No desenvolvimento da pesquisa me amparei em antropólogos (as) que levam em 

consideração a subjetividade, a reflexividade e o diálogo com as interlocutoras no fazer 

antropológico. Nas linhas de Marcus (1994) foi pensada a reflexividade subjetiva dentro do 

feminismo, marcada como uma forma de superar um discurso que leva em consideração apenas 

o ponto de vista de um gênero. 

Imersa em reflexividade na relação estabelecida entre mim e as interlocutoras, 

questionamentos surgiram para mim em relação às mulheres que foram acometidas pelo Zika 

Vírus no Semiárido Sergipano: Como foi para essas mulheres descobrirem que estavam com 

Zika Vírus? O que passaram ao descobrir que seus fetos nasceram com Microcefalia? Qual 

assistência foi prestada para essas Mulheres durante a após a gestação? Em que contextos 

sociais estão inseridos essas Mulheres? Quais dificuldades elas enfrentam até hoje no seu dia- 

a-dia? 

Tais perguntas me levaram a traçar o objetivo desta pesquisa de compreender como as 

Mulheres vítimas do Zika vírus no Semiárido Sergipano, nos municípios de Nossa Senhora da 

Glória e Poço Redondo enfrentam as dificuldades que surgem no seu dia-a-dia. Assim, pus-me 

a investigar os números de casos confirmados de Microcefalia associada a Zika Vírus a partir 

de 2015; entender as políticas públicas de saúde existentes nos municípios para Mulheres/ mães 

e seus (as) filhos (as) com Microcefalia; bem como busquei compreender as principais 

dificuldades elencadas por essas Mulheres. 

Sendo assim, o presente texto foi organizado, além desta introdução, um capítulo onde 

trato sobre o percurso metodológico da pesquisa e mais quatro capítulos. No primeiro capítulo, 

denominado “Semiárido Sergipano: Compreendendo o campo”, explicou sobre as 

particularidades do Alto sertão sergipano, território onde a pesquisa foi desenvolvida. Quanto 
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ao Segundo Capítulo, “Gênero, Relações de Poder e saúde”, apresento contribuições de 

pesquisadores (as) sobre categorias de gênero e poder, no contexto da saúde. 

O capítulo quatro é constituído sobre as interlocutoras da pesquisa. Nessa parte da 

dissertação, denominada “Do centro do Semiárido ao centro da questão”, tracei o perfil das 

mulheres e dos profissionais de saúde entrevistados para essa pesquisa. As narrativas das 

Mulheres sobre o seu cotidiano, trajetórias de vida de mulheres que foram acometidas pelo Zika 

Vírus. Nele as interlocutoras vão evidenciando as dificuldades enfrentadas no seu cotidiano, 

enquanto mulher e mãe, as estratégias adotadas na busca por seus direitos. 

 

1. PERCURSO METODOLÓGICO 

 
O percurso que segui para o desenvolvimento deste estudo, e da escrita, começou após 

ter definido a temática da pesquisa – Mulheres e Zika Vírus- com a busca de ampliar o 

referencial teórico. Comecei então a ler o que estava sendo produzido no País sobre o tema, 

através do banco de dados de teses e dissertações da CAPES, artigos e livros. Através dessa 

investigação inicial foi possível observar que haviam algumas pesquisas sendo desenvolvidas 

no Brasil sobre o tema, mas nenhuma de forma específica sobre as Mulheres do Semiárido 

Sergipano, e que fizessem uma discussão que agregasse as relações de gênero existentes na 

temática. Naquele contexto, algumas questões surgiram e nortearam a dissertação, tais como: 

Quem são essas Mulheres? Como elas vivem? Quais dificuldades elas enfrentaram/enfrentam 

no dia- a -dia? Como elas se auto descrevem? Que questionamentos elas têm? Qual o nível de 

escolaridade dessas mulheres? 

Estando com a temática definida e buscando iniciar a pesquisa de campo de fato, 

começamos a nos questionar (a orientadora e eu), sobre como iríamos “entrar no campo”, foi 

então que consegui contato com as Secretarias Municipais de Saúde de Nossa Senhora da Glória 

e Poço Redondo, localidades onde a pesquisa foi desenvolvida. Através deste contato foi 

possível então identificar a quantidade de casos confirmados em cada município a partir do ano 

2015. Além destes dados consegui autorização dos representantes das respectivas secretarias 

para que a pesquisa fosse desenvolvida. 

Após as primeiras pesquisas documentais, adotei a técnica de entrevista, que foi aplicada 

inicialmente aos Profissionais de Saúde que atendiam essas mulheres, para que pudesse entender 

como essa assistência era prestada do ponto de vista de quem ofertava, assim como conseguir 

uma maior aproximação com as “pontes” para minhas interlocutoras. 
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Em encontros presenciais no ano de 2019, com as interlocutoras e os profissionais de 

Saúde, expliquei sobre a pesquisa que estaria desenvolvendo e apresentei o termo de livre 

esclarecimento, que ambos (às) assinaram para que desta forma tornassem voluntários(as). 

Após assinarem os termos, comecei a entrevista propriamente dita, a fim de ouvir as 

interlocutoras, pois em concordância com Marisa Peirano, que afirma “um depoimento, uma 

entrevista, não apenas relatos referenciais e propositivos, não apenas duplicam uma realidade 

mental que descreve o mundo por equivalentes verbais. Muitos são os significados embutidos 

numa conversa” (PEIRANO, 2008, p.07). Acredito que esta ferramenta seja de grande 

importância e contém grande riqueza de “dados” no estudo desenvolvido. 

Inicialmente, em meados do ano 2019 as entrevistas começaram a ser presenciais, as 

interlocutoras e eu nos encontrávamos durante as consultas que seus (as) filhos realizavam com 

os (as) profissionais (as) de saúde, semanalmente. Eu começava perguntando como foi a 

semana, e depois automaticamente a conversa ia fluindo, entre elas, os (as) profissionais e eu. 

Entre as entrevistas, o silêncio, a voz trêmula, o choro, a esperança, a angústia em certos 

momentos foram surgindo de forma quase que uniforme com todas as interlocutoras. Esses 

sentimentos surgiam sempre que elas relatavam suas vivências, seus medos diários, ou por do 

acionamento de suas devoções religiosas de proteção. 

Destaco que em razão do cenário imposto pela pandemia instaurada em decorrência da 

presença do COVID-19, que forçou não só o Estado como o País a editar decretos, alterando 

atividades escolares, comerciais, e até mesmo de circulação populacional, decidi entrar em 

contato com as minhas interlocutoras através do número de celular, para perguntá-las sobre a 

possibilidade da continuidade da pesquisa de forma remota, assim como a criação de um grupo 

em um aplicativo de comunicação social (WhatsApp). A partir desse contato, ambas aceitaram 

a proposta da continuidade da pesquisa de forma remota, assim como da criação do grupo no 

aplicativo. 

Com a criação do grupo, as mensagens começaram a ser diárias (por parte das 

interlocutoras), fossem para indagações umas com as outras sobre como está sendo o cenário 

atual para elas, fossem imagens, frases ou até mesmo áudios motivacionais, religiosos; que 

dessem algum suporte mesmo que momentâneo para elas. 

As entrevistas (que agora eram realizadas de forma remota), aconteciam através de troca 

de mensagens escritas, chamadas de vídeo, ou áudio. Na verdade, dependia muito da 

disponibilidade que elas me apresentavam. No decorrer das entrevistas, os discursos foram se 

interligando, com olhares que deviam das câmeras, com pequenas saídas para realizar 
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atribuições domésticas, ou até mesmo “gritos” como por exemplo “meninooo(aa) fica 

quieto(a)”, “não tenho um segundo de paz nessa casa”, “olha seu (a) irmão (a) pra eu conversar 

um minuto aqui”, e assim seguíamos. 

Ambas as interlocutoras foram ouvidas por mim mais de uma vez, ora porque elas me 

ligavam para “conversar” um pouco, ou até mesmo pedir ajuda e indicação de algum (a)  

profissional da saúde; ora porque eu entrei em contato para coletar mais dados para pesquisa. É 

importante enfatizar que a fase de entrevista se deu após a aprovação do projeto de pesquisa 

pelo Comitê de Ética da UFS (anexos), em atendimento as resoluções CNS nº 466/12 e a nº 

510/16 “toda pesquisa envolvendo seres humanos deve ser submetida à apreciação de um 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)” (CNS,2016). 

As entrevistas iniciais, realizadas presencialmente foram gravadas com o consentimento 

das interlocutoras, já as realizadas de forma remota foram salvos os áudios e imagens que elas 

me enviaram. Após a realização das entrevistas, fui para a fase de transcrição, feitas 

primeiramente num caderno à mão, com todo o cuidado para que fossem o mais fidedignas 

possível ao que estava escutando, desde repetições como “ééé”, até as próprias interrupções 

com conversas paralelas “apaga esse fogão menino(a)”. Após essa transcrição inicial, fui 

ouvindo os áudios à medida que ia lendo o que havia transcrito para conferir tudo que estava 

colocando no papel, e desta forma realizando as correções. 

Para o desenvolvimento da pesquisa, utilizei além da realização de entrevistas e a 

pesquisa documental, a observação participante, através da construção em conjunto com as 

interlocutoras, de documentos que elas e eu elaboramos para ser entregues à Secretaria 

Municipal de Saúde. Os caminhos utilizados para o desenvolvimento desta pesquisa de campo 

(entrevistas, observação participante) basearam-se nas contribuições que Cardoso de Oliveira 

(1988), Caldeira (1998) e Peirano (2008). 

Marisa Peirano entende que “a etnografia e teoria se combinam por meio [da linguagem] 

e o trabalho de campo se faz pelo diálogo vivo e, depois, escrita etnográfica pretende comunicar 

ao leitor (e convencê-lo) de sua experiência e sua interpretação” (PEIRANO, 2008, p.06) Já 

Teresa Caldeira, compreende que a etnografia se expressa pelas das trocas que são permitidas 

através de múltiplas vozes. E estando de acordo com a autora, o estudo etnográfico aqui 

desenvolvido, traz sentido a partir do momento em que “essas vozes” são ouvidas, e para que 

isto acontecesse fez-se necessária a construção de relação de confiança entre as interlocutoras 

e eu, a pesquisadora (CALDEIRA,1998). 
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Cardoso de Oliveira (1988), traz contribuições sobre a etnografia levando em 

consideração a relação entre pesquisadora e pesquisador(a). É através dessa relação que se 

obtém um saber negociado, obtido por interpretações dos diferentes horizontes, que podem ser 

confrontados, e se fundirem. 

Quando se referem a etnografias esses (as) autores (as) evidenciam uma ligação com o 

pensamento feminista, sobre estimular o rompimento de barreiras que silenciam as mulheres 

sobre suas vivências, suas experiências. 

Durante o desenvolvimento da pesquisa busquei assegurar o meu “lugar de fala”, 

despertando minha subjetividade na construção da pesquisa, isto porque entendo que “na busca 

do ‘outro’ encontramos a ‘si mesmo” (GROSSI,1992, p.54). Sendo assim, ao tentar demonstrar 

a minha voz, não busquei trazer à tona a “presença excessiva”, mas demonstrar que não 

devemos nos ocultar diante da realização de nossas pesquisas, e sendo fiéis e transparentes, 

possibilitamos assim que nossas interlocutoras fizessem o mesmo, através dos diálogos, olhares 

e gestos (CALDEIRA,1998). 

Para garantir que a pesquisa tivesse um perfil que abarcasse a “plurivocalidade”, busquei 

realizar um exercício de aprender e observar. Buscando observar com um olhar de 

pesquisadora, sem deixar de esquecer o meu lugar de fala, enquanto mulher, sertaneja, 

quilombola e enfermeira, fui me apresentando e me inserindo no campo com o papel de 

pesquisadora. 

Desta forma durante a observação participante, busquei explicar as pessoas envolvidas 

sobre a atividade que estava sendo desenvolvida, conversa, entre outras, fariam parte da 

composição da minha pesquisa, pois me preocupava saber se todas as questões postas, 

envolvendo relações assimétricas de gênero, ou cotidianas, eram apresentadas de forma 

consciente para mim enquanto pesquisadora. Assim, tendo sempre este cuidado, ia anotando as 

observações e até algumas reflexões no caderno de campo, ali mesmo durante o 

desenvolvimento da atividade, isso quando sentia que não iria interferir, nem incomodar; ou até 

mesmo anotando depois em um momento mais oportuno. 

Algumas vezes, o caderno de campo não me estava à mão, e eu ia utilizando a ferramenta 

que estivesse ao meu dispor no momento. Nesses momentos, blocos de notas ou até mesmo o 

recurso de gravação em áudio do próprio celular passaram a ser aliados neste caminho. 

As anotações realizadas, eram sempre revistas por mim, fosse à noite, ou num momento 

mais oportuno para a organização dos diários de campo. Sempre que possível, busquei manter 
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um pequeno padrão nos diários de campos; como local, horas em campo, data, pessoas 

envolvidas, algumas reflexões ou até mesmo questionamentos. 

Provida das informações registradas nos diários de campos e entrevistas, comecei então 

a primeira análise, realizando de forma repetitiva, leitura dos diários e das transcrições, ou até 

mesmo ouvindo os áudios das entrevistas novamente, a fim de captar as narrativas das 

interlocutoras e das observações em campo. 

A dinâmica realizada consistiu em leituras, e releituras dos diários de campos e das 

transcrições para que eu pudesse captar através das narrativas das interlocutoras o sentido geral, 

isso porque no processo de entrevista e análise, a linguagem utilizada, ou discurso, é um espaço 

com conflitos, com posições ideológicas, capazes de expressar sentidos legitimados 

socialmente de forma histórica, social e ideológica (MINAYO, 1999). 

Desta forma, na fase de análise foquei na posição discursiva das interlocutoras e fui 

realizando uma escrita fazendo conexão entre o que me era apresentado pelas interlocutoras 

com os (as) autores(as) que discorriam sobre o tema. 

Ao realizar a fase escrita, busquei me basear nas palavras de Peirano (1995) de que se 

deve evitar que a descrição etnográfica seja mera descrição de depoimentos. Outro ponto foi 

captar que o texto contém uma comunicação, que permite perceber a integração entre o saber 

das interlocutoras e o meu, não definindo, portanto, o papel de única maneira capaz de 

interpretar os dados (CARDOSO DE OLIVEIRA,1988), foram levadas em consideração suas 

individualidades, trazidas pelas múltiplas vozes. 

 
1.1 FALANDO SOBRE ÉTICA 

 
 

Seguindo Cardoso de Oliveira (2010) que propõe até três responsabilidades éticas no 

ofício do antropólogo, sendo elas importantes para entendermos de que “lado nós estamos”. I) 

O compromisso com a verdade e a produção do conhecimento em consonância com os critérios 

de validade compartilhados na comunidade de pesquisadores; II) O compromisso com os 

sujeitos da pesquisa, cujas práticas e representações constituem o foco da investigação – daí a 

ideia da pesquisa com seres humanos e não em seres humanos. E por fim, III) O compromisso 

com a sociedade e com a cidadania, que exige a divulgação dos resultados da pesquisa, 

usualmente por meio de publicações, e eventualmente demanda a intervenção pública do 

pesquisador, quando esses resultados são distorcidos para beneficiar interesses que ameacem 

os direitos da população pesquisada. 
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Por outro lado, pensando no “anonimato” nas pesquisas etnográficas, facilmente poderia 

se encontrar as minhas interlocutoras, uma vez que elas se tornaram pessoas públicas com a 

notoriedade da realidade da epidemia. Cogitei a ideia de expor as suas identidades reais, uma 

vez que se tornaram pessoas públicas e buscam por visibilidade e aparentemente, tinha a 

sensação de estar omitindo-as por traz de identidades fictícias. Mas, como bem apontou a minha 

orientadora durante as nossas reuniões, as discussões construídas são apropriações minhas de 

uma teoria antropológica que pode ser desconhecida para a grande maioria delas, e mesmo que 

eu tenha sido fiel ao ponto de vista nativo, quem realiza a articulação de suas narrativas e 

correlaciona com teorias antropológica é apenas um autor (eu neste caso), e apesar dessa 

etnografia possa se apresentar em uma polifonia, apenas uma pessoa será responsável por ela 

após publicação e este é quem assina a sua autoria. Sobre essa reflexão, a antropóloga Claudia 

Fonseca, designa que: 

Todos nós reconhecemos que o uso de nomes fictícios não garante o 

anonimato aos informantes. Justamente porque a descrição densa depende da 

riqueza dos detalhes contextuais – tanto do local, quanto do indivíduo – não é 
difícil para qualquer pessoa próxima aos nossos sites etnográficos reconhecer 

cada personagem, que seja nomeado ou não (FONSECA, 2007, p.9). 

 

Afinal, ainda que o meu intuito seja corroborar com o fortalecimento de visibilidade das 

“mães de anjos” e de suas reivindicações, receio que outras apropriações indevidas dos dados 

etnográficos aqui produzidos, criem forças contrárias a fim de fragmentar a sua constituição. 

Tenho pensado em quais mecanismos adotar para “proteger” uma realidade já vulnerável por 

negligência do Estado e mesmo que eu ainda não tenha respostas para uma saída satisfatória, 

que contemple o fazer etnográfico sem pôr em risco o grupo pesquisado. 

Seria adequado tornar fictício também o nome da cidade para não expor as interlocutoras 

em questão. Entretanto, entendo que isso enfraqueceria a minha contribuição e retorno ao que 

me propus com as interlocutoras, isto é, a única saída por enquanto, tem sido criar nomes 

fictícios das mães, me apropriando desse mecanismo para uma não “identificação” das mães e 

proteção da sua imagem - ao mesmo tempo que pareça contraditória minha estratégia adotada 

ao que apresentei como emblemático. Não quero aqui suscitar tais hipóteses de apropriação 

imprópria das análises – assumo até mesmo que nem consigo pensar em uma, todavia exponho 

meus anseios em relação a fragilidade que se configura as atrizes estudadas. 

E por fim, trago a discussão de Rabinow (1999), onde ele discute questões éticas e para 

isso se aprofunda num debate epistemológico, problematizando por exemplo, a ideia de 

polifonia de James Clifford – embora eu considere adequado e importante a polifonia presente 

na construção do texto identificando as perspectivas e falas do autor da etnografia, do ponto de 
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vista nativo e da teoria antropológica. Durante o processo de “textualização” (CLIFFORD,  

2011), ficou bastante evidente ao meu ver as discussões de Rabinow, isto é, quem determinava 

as representações como sendo representativas para elucidar o contexto é o autor do texto. 

Neste sentido, é interessante pensarmos ética como proposto nos termos de Cardoso de 

Oliveira (2010) nos ajudando a refletir sobre a instrumentalização da produção de dados por 

mim realizada, ou seja, conversas de Whatsapp, como exemplo. O que estou querendo dizer 

com isso? Assim como Clara, as outras interlocutoras aceitaram que a minha pesquisa fosse 

consumada, porém estaria ela de acordo que todas as nossas conversas realizadas por Whatsapp 

fossem expostas aqui? Desde o primeiro contato, deixei claro que meu interesse era enquanto 

pesquisadora e óbvio que esta atividade não tem neutralidade. Portanto, desde o momento em 

que opto por este recorte e investigo tal objeto – tudo isso, também diz respeito à sensibilização 

e subjetividades do antropólogo – no que se refere a suas escolhas e afetos pelas temáticas que 

desenvolvem suas investigações. Retomando o que estava dizendo, se faz necessário bom senso 

da pesquisadora nas escolhas das narrativas para que não haja interpretações adversas do leitor 

sobre as representações situadas, busquei ser cauteloso e fiel ao ponto de vista nativo em diálogo 

aos meus objetivos estabelecidos. 

Retornando ao processo de “textualização” apresentado por James Clifford, percebo a 

força dos argumentos quando colocados no texto. Os sentidos associados à teoria ganham outras 

dimensões. Uma frase dita em uma conversa informal ganha outras conotações profundas. 

Pensando na “alegoria etnográfica” de Clifford, (2011), que é entendida pelo autor como “uma 

representação que interpreta a si mesma”, num processo de “alteridade” do etnógrafo buscando 

melhor apresentar e explicar determinado comportamento descrito sobre uma experiência 

humana em contextos culturais outros, utilizamos dos discursos como se elas (minhas 

interlocutoras) estivessem falando delas mesmas. E de uma certa maneira, estão? 

 

No que se segue trato a própria etnografia como performance, com enredo 
estruturado com histórias poderosas. Encarnadas como relatos escritos, tais 

histórias simultaneamente descrevem acontecimentos culturais reais e fazem 

afirmações adicionais, morais, ideológicas e mesmo cosmológicas 

(CLIFFORD, 2011, p. 59). 
 

Levando em consideração este argumento de Clifford, as falas “aleatórias” das 

interlocutoras estudadas– em entrevistas, conversas informais ou uma fala pública- são postas 

sistematicamente por mim para análise antropológica. Em linhas gerais, viso ressaltar a 

perspectiva nativa, e interesso-me em compreender os sentidos produzidos a respeito da 

maternidade imbricada nesse contexto, procurando ser fiel as representações tais qual são 
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construídas por elas e descritas por mim, levando em conta os preceitos éticos supracitado. De 

maneira que as expressões e discursos das mães sejam correlacionados à teoria antropológica, 

ajudando-nos a pensar e refletir a realidade, onde as próprias narrativas nativas serão utilizadas 

para interpretação do  recorte social estudado e “confrontando-as”. 

1.2 SEMIÁRIDO SERGIPANO: COMPREENDENDO O CAMPO 

 
O semiárido sergipano, território onde foi desenvolvida a pesquisa, é composto por sete 

municípios: Canindé de São Francisco, Gararu, Monte Alegre de Sergipe, Nossa Senhora da 

Glória, Nossa Senhora de Lourdes, Porto da Folha e Poço Redondo (BRASIL, 2015). 

Entre os municípios que compõem o território, Poço Redondo e Monte Alegre possuem 

os menores índices de desenvolvimento humano (IDH), enquanto Nossa Senhora da Glória e 

Nossa Senhora de Lourdes, são os que apresentam os maiores índices (IBGE,2010). 

Dois fatores corroboram para que esse índice seja baixo: renda e educação. Se tratando 

da educação, aproximadamente um terço da população na faixa etária de 25 anos ou mais, no 

ano de 2010 era considerada analfabeta ou tinha cursado apenas o ensino fundamental. Entre a 

população jovem, apenas 3,9% estavam cursando ensino superior (ATLAS BRASIL, 2013). 

Dentro do território é possível observar ao passar pelas estradas, os pequenos povoados 

localizados às margens que são próximos uns dos outros, até que se chegue às sedes, que por 

sua vez também são pequenas. A maioria da população se encontra nas Zonas rurais, que são 

comumente identificadas como “interior”. As pessoas que estão nas zonas rurais, mas se 

encontram nas sedes, mantém também uma relação com o meio rural. 

No “interior” podemos perceber a mudanças constantes caracterizadas pelo processo de 

reterritorialização do sertão, em virtude da grande influência dos assentamentos da reforma 

agrária, assim como grupo indígena- os Xokós, localizados no Município de Porto a Folha, que 

obtiveram reconhecimento e titularidade de suas terras apenas em 1991 (SOUZA,2011). Ainda 

neste território, o Alto sertão Sergipano, é possível encontrar duas comunidades reconhecidas 

como remanescentes de quilombo, O Mocambo, no município de Porto da Folha, comunidade 

na qual resido, e a Serra da Guia em Poço Redondo, ambas marcadas pela relação de parentesco, 

e onde as tradições são mantidas no decorrer das gerações (FRIZEIRO,2016). 

É notória a forte presença de movimentos sociais e organizações de caráter não 

governamental neste território, ambos contribuem diretamente na desmistificação da hegemonia 

política. É dentro deste contexto rural que as mulheres, vivenciam as novas configurações das 

ruralidades, induzidas pelas relações sociais na luta por reconhecimento e 
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por terra que configura novos papéis dentro da militância, da representação dentro dos 

movimentos sociais. 

Quando as mulheres participam dos “grupos de produção, coletivos, ocupação da terra 

e eventos políticos têm suscitado novos processos e reflexões sobre sua própria situação e aquilo 

que se passa em torno delas” (SALES, 2007, p.442). A participação das mulheres dentro dos 

movimentos sociais, sindicais e políticos não é massiva. 

Desta forma, alguns fatores como o desconhecimento e a baixa escolaridade contribuem 

para que uma grande parte dessas mulheres não consigam exercer uma autonomia sobre si. 

Contribuindo para essa ideia, Siliprandi (2015) salienta que o: “acesso aos recursos produtivos 

e aos bens simbólicos na agricultura familiar é marcado pelas relações de poder entre homens 

e mulheres, assim 28 como há limites impostos pelos padrões sociais e políticos que impedem 

as mulheres de interferir no uso desses recursos” (SILIPRANDI, 2015, p.19- 20). O acesso a 

políticas públicas, por exemplo, é cheio de obstáculos para que essas mulheres consigam acesso 

e informação. 

2. GÊNERO, RELAÇÕES DE PODER E SAÚDE 

 
O termo gênero vem sendo utilizado por muitas feministas e tem repercutido em 

diversas instituições, sejam elas governamentais ou não. Essa categoria tem buscado questionar 

a existência de uma oposição binária entre masculino/feminino, assim como romper o 

determinismo biológico, e sair das dicotomias natural/cultural, homem/mulher, sexo/gênero, 

quem vem sendo debatido desde o século passado. 

Buscando também, investigar como dentro das relações sociais é percebido o ser 

homem e ser mulher, sendo gênero entendido como “um elemento constitutivo de relações 

sociais baseado nas diferenças percebidas entre os sexos”. É também “uma forma primária de 

significar as relações de poder” (SCOTT, 1991, p.86). Não sendo única “denota entendimentos 

multidimensionais e mutáveis do que significa ser um homem ou ser uma mulher no interior de 

um determinado ambiente social” (SCHIEBINGER, 2001, p.41). 

Nicholson (2000) e Butler (2003), concordam e agregam essa discussão ao considerar 

que é uma problemática trazer uma definição que seja fixa à categoria gênero, bem como a 

categoria mulher, tendo em vista que a construção destas se dá de forma histórica, social e 

cultural, e assim sendo, é “uma questão perpetuamente aberta”. É necessário que a categoria 

gênero passe por contínuas ressignificações, tendo em vista que esta é tida como um recurso no 

questionamento as estruturas que alimentam o binarismo. Nesse sentido, entendo que esta ideia 

binária exclui os sujeitos que não entram em nenhum destes polos, bem como, não consegue 
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compreender as multiplicidades encontradas nas relações sociais (SCOTT, 2012; 

SCHIEBINGER, 2001; BUTLER, 2003). 

Lugones (2014), fala das práxis da tentativa de descolonizar gênero, que marca uma 

crítica às formas de opressão de gênero que é “racializada, colonial, capitalista e 

heterossexualizada visando uma transformação de vida social” (p.940). Desta forma, a 

descolonização de gênero deve incluir o aprender sobre os povos e suas formas de vida. Ela 

propõe um pensamento de fronteira feminista, onde a liminaridade da fronteira é um solo, um 

espaço, a fronteira. A autora defende desta forma uma ética de colisão, contrária à dicotomia. 

Kilomba, contextualizando gênero como o único ponto da opressão apresentada pelas 

teóricas brancas mostra que estas têm resistência em “aceitar e teorizar o racismo como uma  

dimensão central e crucial na experiência de mulheres” (KILOMBA, 2019, p.103). 

Colaborando com essa discussão, Saffioti (2004) considera que muitas feministas 

adotam gênero como uma categoria de análise, mas ela também considera como categoria 

histórica. Por isso, que Scott (1991), ampliou o debate nas linhas dos resquícios históricos, ao 

discorrendo sobre gênero e poder, recomendando que a concepção sobre poder que temos, 

unilateral e centralizada, seja substituída por uma que possibilite compreender poder como: 

“algo que circula, que funciona em cadeia. Que não se encontra localizado ali ou aqui, ou nas 

mãos de alguns, que não pode ser apropriado como bem ou riqueza. O poder funciona e se 

exerce em rede” (FOUCAULT,2004, p.193). 

Contribuindo com essa discussão, Saffioti (2004) considera que muitas feministas adotam 

o termo gênero como uma categoria de análise importante para entender os processos históricos 

no qual o gênero é acionado. Acrescenta que não é um termo neutro, pois vem carregado da 

ideologia do patriarcado. Por esta razão, acoberta a estrutura de poder que coloca as mulheres 

num patamar abaixo daquele. O poder funciona e se exerce em rede (FOUCAULT, 2004, 

p.193). 

Nessa via, é que se pode pensar na relação mãe-filho (a), sendo este com a síndrome, traz 

uma série de cuidados especiais levados em consideração e embasados pelo discurso médico - 

que se tornam praticamente uma “obrigação” da mãe para a sua realização. Assim, Izquierdo 

(2004) elucida a divisão sexual dos trabalhos e as noções construídas sobre o cuidado. Quando 

se pensa na mulher, atribui-se a ela identidades como: dona-de-casa, maternidade, passividade. 

Enquanto ao homem, é caracterizado como profissional agressivo e racionalista. 

Consequentemente, a identidade da mulher acaba sendo construída sobre uma lógica do 

cuidado, associando as práticas pessoais às ações sociais. Conferindo à Mulher valores morais 
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e simbólicos ligados ao cuidar, preservar, tomar conta. Se estas concepções permeiam o 

imaginário social, é previsível saber quem será destinada a essa tarefa e se não cumpri-la sofrerá 

julgamentos pelo grupo social em que vive. 

De acordo com Badinter (1985), percebe a maternidade com várias especificidades que 

variam conforme a cultura da mulher, ambições ou frustrações. Não há um sentimento ou 

instinto maternal inerente às mulheres, isso é mito. Essas mulheres estão aprendendo e 

construindo sentidos maternais através da experiência de serem mães de crianças portadoras 

dessa síndrome. Cabe aqui, dialogar com Strathern que entende por "gênero” aquelas 

categorizações de pessoas, artefatos, eventos e sequências que, se fundamentam em imagens 

sexuais, “nas maneiras pelas quais a nitidez das características masculinas e femininas torna 

concretas as ideias das pessoas sobre a natureza das relações sociais” (STRATHERN, 2006, 

p.20). 

Todavia, a desigualdade de gênero não nasceu com o surgimento da epidemia da 

microcefalia associada ao Zika. Ela foi mais um estopim, sendo utilizada como justificativa do 

homem para o abandono da família. A epidemia emergente, de ameaça global, designada por 

Diniz, além da má formação cognitiva das crianças infectadas, se revelou também um 

“problema de gênero”, afetando mulheres gestantes. O que fez com que debates em torno da 

saúde reprodutiva da mulher surgissem. Nunes & Pimenta (2016) levantam aspectos 

importantes sobre a epidemia do Zika no sentido abordado neste item e argumentam que a Zika 

é principalmente um problema de mulheres, mulheres em período fértil ou grávidas, suscitando 

outras questões difíceis de serem aceitas pela sociedade patriarcal, como a “liberdade” de 

escolha da mulher no que se refere a vida sexual, gerenciamento da gravidez (se quer ou não 

abortar), ou ainda a participação das mesmas nos debates sobre políticas que dizem respeito ao 

corpo feminino. 

De maneira geral, entendem que qualquer epidemia se ancora em tensões políticas e 

econômicas, muitas vezes atingindo pessoas de vulnerabilidade social e configurando estigmas 

como a xenofobia, homofobia, misoginia, racismo, sexismo, entre outros. O que na verdade 

seria uma negligência do Estado com a saúde pública, ou seja, que não desenvolveram políticas 

de combate ao mosquito vetor das arboviroses (Zika, Dengue, Chikungunya e Febre Amarela). 

Os comportamentos sociais sendo traduzidos nessa perspectiva, instiga a sociedade em 

contexto (não afetada e infectada) à julgamentos de moral e valor equivocado, instigando a 

culpabilização das mulheres, o preconceito com classes menos favorecidas economicamente e 

posteriormente causando outras discriminações às crianças. Nunes e Pimenta (2016) 
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caracterizam essas “reações” sociais, a falta de educação sexual, mas também com barreiras 

culturais e religiosas. Para Izquierdo (2004) a divisão do trabalho também é desigual o que 

tenciona outras desigualdades na esfera doméstica. Isto é, os empregadores ainda contratam 

mais homens em comparação às mulheres, têm salários mais altos e mais tempo de trabalho. 

Relembro ainda da campanha intitulada “Guerra contra o mosquito”, mobilizada pelo 

governo federal, estimulando todas a participação e eliminação do Aedes. Segundo Farias, o 

Planalto mantém a aposta na cooperação civil para o combate, porém destaca alguns 

comentários tendenciosos feitos pelo até então Ministro da Saúde Marcelo Costa; “O ministro 

disse ‘torcer’ para que mulheres fossem infectadas pelo Zika antes do período fértil, como forma 

de ganhar imunidade enquanto a vacina não está disponível” (FARIAS, 2016, p.5). Em outra 

ocasião contada por Farias, relata que o ministro prescreve que as mulheres deviam usar calças, 

ao invés de ficarem com as “pernas de fora”. 

Na discussão feita por Paterman (1993), sugere que o patriarcado seria o poder de 

dominação sobre as mulheres, logo as mulheres eram submissas ao homem tanto na esfera 

pública quanto privada. A própria culpabilização do Estado quando afirma que as mães são 

responsáveis pelo adoecimento do filho, estão agindo sob um pensamento machista. Se os 

próprios representantes do Estado reproduzem o sexismo, como podemos resolver o problema 

da desigualdade de gênero e libertar as mulheres das concepções morais equivocadas? No que 

diz respeito à prática do cuidado, sua saúde reprodutiva e desculpabilização? Como indica 

Pimenta & Neves (2016) seria a falta de reeducação; mas penso que este seja um processo 

extenso, afinal reeducar aspectos que estão presentes socioculturalmente e naturalizado, 

precisam ser desconstruídos com debates e com plena participação feminina. 

Considero bastante adequado o posicionamento de Oliveira et al. (2009), que cunham a 

participação da paternidade no desenvolvimento sócio afetivo dos filhos, permitindo a 

transformação simbólica na estrutura das relações de gênero. Contudo, precisaríamos pensar 

numa reestruturação no campo político, jurídico e religioso que estabelecem quem deve praticar 

o cuidado, alimentando a matriz sexista e por conseguinte desigual. 

A teoria geral desenvolvida por Foucault não é desenvolvida com a ideia de encontrar as 

características universais, isso porque o poder não é visto como um objeto natural, não é uma 

coisa, muito pelo contrário, o poder é uma prática social. Além disso Foucault não compreende 

que o poder está ligado a uma figura tida como central, para ele existem formas distintas de 

poder que se ligam ao aparelho estatal, possibilitando assim sua sustentação e eficácia 

(FOUCAULT, 1988; MACHADO, 2012). 
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Deixando de lado a ideia da microfísica de poder, Foucault começa a se concentrar em 

micropoderes ou sub-poderes, que permeiam o tecido social. O poder é visto com base nas 

relações sociais, e é analisado através das periferias, e não dos centros “o poder está em toda 

parte; não porque englobe tudo, e sim porque provém de todos os lugares” (FOUCAULT, 1988, 

p. 89). Ninguém escapa dos seus efeitos. O poder não pode ser tido como uma propriedade 

(MACHADO, 2008). 

O poder é visto em todos os lugares, ele não vem de um único ponto, está envolvido 

numa rede de relações que compõem diferentes focos de poder, que se sustentam: 

“É preciso não tomar o poder como um fenômeno de dominação maciço e 

homogêneo de um indivíduo sobre os outros, de um grupo sobre os outros, de 

uma classe sobre as outras; mas ter bem presente que o poder não é algo que 
se possa dividir entre aqueles que o possuem e o detêm exclusivamente e 

aqueles que não o possuem. O poder deve ser analisado como algo que circula, 

ou melhor, como algo que só funciona em cadeia. Nunca está localizado aqui 
ou ali, nunca está nas mãos de alguns, nunca é apropriado como uma riqueza 

ou um bem. O poder funciona e se exerce em rede. Nas suas malhas os 

indivíduos não só circulam, mas estão sempre em posição de exercer este 
poder e de sofrer sua ação; nunca são o alvo inerte ou consentido do poder, 

são sempre centros de transmissão. Em outros termos, o poder não se aplica 

aos indivíduos, passa por eles. ” (FOUCAULT, 2004, p. 193) 

 

 
Foucault vê o sujeito constituído através das relações entre poder e saber, compreende 

que a subjetividade é um processo construído historicamente. Utilizando dos termos modo, 

formas, processo de subjetivação se refere a construção da subjetividade. Desta forma, se pode 

concluir que existem várias formas do individual ser subjetivo no passar da história, que de 

acordo com Foucault, podem ser fixadas, se manter ou modificar sua identidade (PEZ,2010). 

Para Foucault, as relações de poder não são iguais entre si, nem todas tentam normatizar 

o homem a identidades fixas. O pensamento Foucaultiano é baseado no problema da diferença, 

da singularidade, norma as relações de poder que de certa forma nos tornam iguais. Pois da 

mesma forma em que o poder cria identidades, surge o embate de onde emergem novas formas 

de subjetividade. 

Neste trabalho, a categoria de análise “poder”, pretende investigar as relações de poder 

envolvidas nas vidas das Mulheres e como determinados campos discursivos produzem um 

saber sobre este universo. Em especial as relações de poder no campo da família, da religião, 

da sexualidade e do trabalho. Desta forma buscamos investigar como as Mulheres, enquanto 

participantes das relações de poder, criam e ocupam espaços de resistência, e no embate com o 



26  

poder conseguem produzir novas possibilidades, segundo Foucault: “o ponto mais intenso das 

vidas “é bem ali onde elas se chocam com o poder, se debatem com ele” (FOUCAULT, 1977). 

A microcefalia, de acordo com Lyra (2019) é uma condição na qual o cérebro da criança 

recém-nascida tem um tamanho reduzido quando comparado a outras crianças do mesmo 

estágio de desenvolvimento, fato que é possível ser descoberto desde a gestação, por meio de 

exames pré-natais. Entretanto, essa condição é capaz de gerar danos para os familiares, 

conforme corrobora Lyra (2019), ao dizer que muitas pessoas afirmam que quando uma criança 

nasce com a deficiência causa sofrimento para ela mesma e a mãe, além de ser a deficiência 

responsável por gerar uma péssima qualidade de vida. Nessa perspectiva, embora o código 

penal brasileiro estabeleça de maneira taxativa as possibilidades de realização do aborto, depois 

de detectados diversos casos de microcefalia no Brasil, veio à tona a discussão polêmica 

relacionada com o aborto e a deficiência, em que, por um ângulo tem-se que o diagnóstico 

apenas se dá em um grau alto de desenvolvimento do feto no útero e, por outro, observa-se a 

prevenção por parte da mãe e o receio de gerar um bebê com uma deficiência grave e que muitas 

vezes não recebe apoio do governo para arcar com a saúde do mesmo. 

Na mesma linha de pensamento, tem-se que a luta pelos direitos da Mulher e pela 

igualdade entre os gêneros é uma questão que está intimamente ligada à autonomia sobre 

sexualidade e reprodução; logo, à saúde (PITANGUY,1999). A discussão sobre saúde e os 

direitos reprodutivos e sexuais começou a ganhar espaço dentro da Agenda Internacional, 

quando houve um aumento populacional não esperado na segunda metade do século XX. 

(CORRÊA; ALVES; JANNUZZI, 2006). 

Vale ressaltar que, de acordo com Carlotto (2001), a categoria gênero vai ser desenvolvida 

pelas teóricas do feminismo contemporâneo sob a perspectiva de compreender e responder a 

situação de desigualdade entre os sexos. Inicialmente, Varikas (1989) e Carloto (2001), afirma 

que ao tomar emprestado o termo da gramática e da linguagem, as feministas postularam a 

necessidade de superar o sexo biológico, momento em que a noção de gênero adquire um duplo 

caráter epistemológico, de um lado, funciona como categoria descritiva da realidade social, que 

concede uma nova visibilidade para as mulheres e de outro, como categoria analítica, ou seja, 

como um novo esquema de leitura dos fenômenos sociais, assim, além de tentar desconstruir a 

relação entre as mulheres e a natureza é como, Suárez (2000) e Carloto (2001) explica ser um 

conceito acionado para distinguir e descrever categorias sociais (uso empírico) e para explicar 

as relações que se estabelecem entre elas (uso analítico). 
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Lauretis (1994) e Carloto (2001), por sua vez, explica que, o termo gênero é a 

representação de uma relação, a relação de pertencer a uma classe, um grupo, uma categoria, 

chamando atenção ainda para a relação ideologia-gênero, em que, o gênero é uma instância 

primordial da ideologia, e obviamente não só para as mulheres, tratando-se de uma instância 

fundamental de ideologia, independentemente do fato de que certos indivíduos se vejam 

fundamentalmente definidos (oprimidos) pelo gênero. 

 

Quanto ao conceito sobre Saúde da mulher, ele está em mudança constante e 
permanente. A elaboração do conceito acompanhou a concepção da visão 

preventivista que surgiu no início do século XX, onde a saúde era vista como 

a ausência da doença, focada no modelo biológico, até quando surgiu a 
perspectiva ampliada de saúde, que foi tida pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS) desde o ano de 1946: O “estado de completo bem-estar físico, 

mental e social, e não somente de doença ou enfermidade (WORLD, 
HEALTH ORGANIZATION, 1949, p.1)”. 

 

Muito além do que o aspecto Biomédico traz sobre a Saúde da Mulher, está a noção de 

direito, que traz um reconhecimento social, político e jurídico. Dentro do contexto do 

capitalismo e da modernidade, a condição de sujeito de direitos não é inerente à sua existência, 

mas ligada ao enquadramento do mesmo na esfera civil. Coutinho, afirma que: 

 

Os direitos são fenômenos sociais, são resultado da história. Hegel tem plena 

razão quando diz que só há direitos efetivos, ou liberdades concretas, no 

quadro da vida social, do Estado. As demandas sociais, que prefiguram os 
direitos, só são satisfeitas quando assumidas nas e pelas instituições que 

asseguram uma legalidade positiva (COUTINHO, 2008, pp. 53-54). 

O reconhecimento dos direitos sexuais e reprodutivos, como um dos direitos humanos, 

foi construído um ano depois, na IV Conferência Mundial sobre a Mulher (1995), na cidade de 

Pequim, na China. Na conferência as metas estabelecidas pela CIPD foram novamente 

pautadas, e houve então avanços na definição do que seriam esses direitos, assim como as 

possíveis restrições estabelecidas pelo documento. A plataforma de Ação da IV conferência 

Mundial sobre a Mulher traz: 

 

Os direitos humanos das mulheres incluem seu direito de controle e decisão, 
de forma livre e responsável, sobre questões relacionadas a sexualidade, 

incluindo-se a saúde sexual e reprodutiva, livre de coerção, discriminação e 

violência. A igualdade entre mulheres e homens no que diz respeito à relação 
sexual e reprodução, incluindo-se o respeito à integridade, requer respeito 

mútuo, consentimento e divisão de responsabilidades pelos comportamentos 

sexuais e suas consequências (ONU MULHERES, 1995, p. 179). 
 

No ano de 2004, foi publicada no Brasil a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde 

da Mulher, que identifica as características epidemiológicas dos principais agravos no país, 
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ligados a Saúde da Mulher dentro dos mais diversos estratos sociais e naturezas1, incluindo a 

Violência de Gênero. Reconhecendo que: 

 

[...] os problemas são agravados pela discriminação nas relações de trabalho e 
a sobrecarga com as responsabilidades com o trabalho doméstico. Outras 

variáveis como raça, etnia e situação de pobreza realçam ainda mais as 

desigualdades (BRASIL, 2004, p. 9). 
 

As desigualdades sociais e de gênero estão disseminadas no mundo, e no Brasil marcam 

toda a história do País. Apesar de existir aparentemente um acordo entre os responsáveis pela 

promoção de políticas públicas e as entidades nacionais e internacionais da saúde, as 

iniquidades permanecem como determinantes dentro da Saúde da Mulher. Com o fim do 

período para que as metas da Conferência do Cairo fossem cumpridas, o Relatório sobre 

Situação da População Mundial do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) feito em 

2007, com o tema “Mundos distantes: saúde e direitos reprodutivos em uma era de 

desigualdades” mostrou que a probabilidade de Mulheres viver em situações de extrema 

pobreza, de possuir menos bens e poder aquisitivo, e com isso tem um menor acesso a serviços 

básicos como saúde e educação, é bem maior quando comparadas a homens, o que as tornam 

mais vulneráveis a violência de Gênero e Sexual2 (FUNDO DE POPULAÇÃO DAS NAÇÕES 

UNIDAS, 2017). 

2.1 MULHERES NO CONTEXTO DA EPIDEMIA DE ZIKA VÍRUS 

 
A partir de fevereiro de 2015, muitas pessoas procuraram os serviços de saúde com 

sintomas que se assemelhavam aos da infecção por dengue como febre, dor no corpo, nos 

olhos, náuseas, entre outros. Tinha tudo para ser mais uma das viroses para as quais o 

brasileiro/a não tem outro remédio senão se acostumar. Afinal, desde 1986 o Brasil sofre 

com recorrentes epidemias de dengue. Mas umas das muitas coisas que não se esperava era 

que, a partir daquele surto no Nordeste, o país vivenciava uma tríplice epidemia, dengue, 

Chikungunya e Zika, causada por um único vetor (NUNES & PIMENTA, 2016, p. 33). Os 

jornais anunciavam a nova doença até com certa troça, dando-lhe apelidos como “dengue 

branda”, “primo fraco da dengue”. Mesmo quando, em maio, a enfermidade foi identificada 

como febre Zika, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, o então ministro da Saúde, 

 

1 Causas biológicas, externas, doenças crônicas e infecciosas. 

 
2Diferenças que se tornam mais visíveis quando considerados outros recortes: raciais, étnicos e religiosos, bem 

como a diferença entre população urbana e rural (FUNDO DE POPULAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2017). 
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Arthur Chioro, veio a público tranquilizar a população, dizer que ninguém se preocupasse 

com Zika, pois o que mata é a dengue. 

Entretanto, o aumento no número de recém-nascidos com microcefalia primeiramente 

em Pernambuco, seguido de Bahia e Paraíba, acendeu uma luz amarela. Até ser encontrada 

uma resposta para esses casos, já existiam suspeitas quanto ao Zika, mas também circularam 

boatos de que vacinas eram as causadoras da anomalia e de que os larvicidas utilizados na 

água para inibir o desenvolvimento do Aedes pudessem ter alguma relação com as 

malformações dos fetos (BRASIL, 2017, p. 20). No dia 28 de novembro de 2015, o 

Ministério da Saúde anuncia a confirmação da relação entre Zika vírus e o surto de 

microcefalia, portanto, as anomalias que acometem recém-nascidos eram transmitidas pelas 

gestantes infectadas pelo vírus. Pouco depois, o vírus não estava mais circunscrito aos 

estados do Nordeste, passando a ser uma ameaça global, obrigando a OMS a emitir um alerta 

de Emergência Internacional em Saúde Pública. 

De acordo com os números do Ministério da Saúde, no período de 08 novembro de 

2015 a 02 de dezembro de 2017, os dados cumulativos dão conta de 15.150 casos suspeitos 

de alterações no crescimento e desenvolvimento, possivelmente relacionados à infecção pelo 

vírus Zika e outras etiologias infecciosas. A maioria dos casos notificados concentrou-se na 

região Nordeste do país (60,7%), seguindo-se as regiões Sudeste (23,8%) e Centro-Oeste 

(7,3%). Os cinco estados com maior número de casos notificados são Pernambuco (16,9%), 

Bahia (16,2%), São Paulo (9,0%), Paraíba (7,4%) e Rio de Janeiro (7,4%) (INFORME 

EPIDEMIOLÓGICO, 2018). 

O Brasil possui desde os anos 1990 o Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos 

(Sinasc), que é alimento com base na Declaração de Nascido Vivo e é capaz de gerar 

informações nacionais sobre os nascimentos ocorridos no país. Ele também “é a principal 

fonte de informações nacional para o planejamento e a avaliação de ações de saúde 

direcionadas à gestante, ao parto e ao recém-nascido no país” (IPEA, 2018, p. 12). Foi o 

Sinasc que possibilitou a série histórica e comparação de dados sobre casos de microcefalia. 

Somente em 2015, foram notificados 1.608 casos, enquanto em 14 anos tinham sido 

registrados 164 – quase 10 vezes mais (MARINHO et al., 2016 apud IPEA, 2018, p.15). 

À medida que os dados eram sistematizados, mais informações se obtinham. O que 

aparentemente era microcefalia, em verdade se tratava de uma síndrome congênita, com 

vários outros prejuízos ao sistema nervoso do feto. O Protocolo de Vigilância e Resposta à 

Ocorrência de Microcefalia Relacionada à Infecção pelo Vírus Zika, a apresenta como “uma 



30  

doença nova que está sendo descrita pela primeira vez na história e com base no surto que 

está ocorrendo no Brasil (...) em crianças cuja mãe tenha histórico de infecção pelo vírus 

Zika na gestação” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015, p.14). Esse documento explica 

também que o número elevado de pessoas infectadas se deveu à maioria da população 

brasileira nunca ter sido exposta ao vírus anteriormente, não adquirindo imunidade natural, 

bem como a inexistência de vacinas para prevenir a infecção (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2015, p.18). 

 

Figura 1 – Mapas da Distribuição espacial com casos notificados e confirmados de 

microcefalia e/ou alteração do SNC, Brasil, até a SE 20/2016. 
 

Fonte: MS com informações das Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal 

(dados atualizados até 21/05/2016). 

As mulheres foram infectadas em maior número, consoante o boletim Zika Vírus: 

perfil epidemiológico em mulheres, publicado em novembro de 2016, pelo Ministério da 

Saúde. Do total de 196.976 casos prováveis, 132.524 (67,3%) foram registrados em 

mulheres, das quais 96.494 (72,8%) estavam em idade fértil (entre 10 a 49 anos). Foram 

confirmados 10.325 casos de infecção em mulheres grávidas. A faixa etária de maior 

incidência de infecção em mulheres, foi dos 20 aos 39 anos (44,7%). Dos registros que 

tinham a informação sobre a variável raça/cor da pele 45.423 (58,6%) estava identificada 

como parda, e em relação à escolaridade, também muito ignorada no preenchimento, 28,2% 

das mulheres teriam ensino médio incompleto. 
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A pesquisadora Débora Diniz (2016, p.1) descreve essas mulheres como “jovens, 

agricultoras rurais ou desempregadas, pouco escolarizadas, dependentes dos serviços de 

saúde e transporte para medicalizar precocemente seus filhos com múltiplos impedimentos 

corporais pelos efeitos do vírus Zika”. Desta forma, várias mulheres não tinham informação 

sobre a ocorrência de uma epidemia durante a gravidez, muito menos desconfiavam do 

perigo do Aedes, com o qual convivem há décadas. 

Quando se chega a essa altura do trabalho, com ideia melhor concebida sobre a 

proporção da epidemia e algumas de suas várias nuances, entende-se a expressão “Zika é 

epidemia de significação”, cunhada por Shum (2016) em referência a um conceito de Paula 

Treichler, muito citado em estudos sobre Aids, para identificar epidemias que “tendem a se 

configurar em “para-raios” de diversas tensões e dinâmicas sociais e políticas: relações entre 

classes, culpabilização econômica, racismo, xenofobismo, iniquidade de gênero, entre 

outras” (NUNES &PIMENTA, 2016, p. 28). 

Nessa lógica, gênero/mulheres, embora não seja a abordagem predominante, é um dos 

temas mais recorrentes nos diversos trabalhos consultados. A história dessa arbovirose no 

Brasil se diferenciou das demais por causa dos danos provocados nos fetos, a partir da 

transmissão vertical. Fato que modificou a vida das mulheres em idade fértil, principalmente 

das jovens, gestantes, de quem tinha planos de engravidar por meios naturais ou buscava 

alternativas de concepção artificial, afetando mulheres em quase todo o mundo. 

[...] Gasta-se uma fortuna com políticas para incentivar os moradores a 

limparem suas casas, mas e o Estado? [...] não é responsabilidade de ser 

pobre e ter um filho com microcefalia. É uma questão de saúde pública. 
Estamos levando uma culpa que não é nossa. Não é nossa! [...] Cadê o 

saneamento básico como valor? Quando está seco é preciso juntar água 

porque não tem água nas torneiras. Quando está chovendo tem que tirar os 

criadouros. E na frente da nossa casa? (PLATAFORMA DHESCA, 2017, 
p. 37). 

 

 
Para Costa (2016, p.54), é preciso considerar ainda nesse contexto, “a culpabilização 

dessas populações pela proliferação do Aedes, em decorrência do descuido na higiene 

doméstica”. Ora, na divisão sexual do trabalho a limpeza e o cuidado com a casa são funções 

das mulheres. Esse papel é ainda mais cobrado quando “é construído o discurso de que cerca 

de 90% desses criadouros são os reservatórios domiciliares de água, armazenada de forma 

inadequada, bem como o lixo nos quintais. O problema, nesse ponto de vista, também é 

interno as casas e não produzido socialmente” (COSTA, 2016, p. 46). 
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Diante da centralidade da mulher durante a epidemia de Zika vírus qualquer análise 

deve se apropriar das categorias gênero, mulher e patriarcado. Esses aportes revelam que as 

desigualdades de poder entre os gêneros feminino e masculino não se explicam pelas 

diferenças biológicas, mas sim pelos aspectos culturais que embasam as relações humanas. 

Com isso, se distingue sexo e gênero, o primeiro como uma dimensão natural e biológica e 

gênero como construção social, fruto de uma dinâmica das relações sociais sob determinada 

cultura e período histórico. Essas ideias compõem os estudos da década de 1970 que 

buscavam desvencilhar gênero do determinismo biológico pelo qual se justificava a 

superioridade masculina em relação à feminina. 

Gênero emerge como uma categoria que contesta a naturalização da posição de 

inferioridade da mulher em organizações de diversas sociedades e, assim como outras 

formulações do pensamento feminista, é útil ao debate teórico e às práticas políticas do 

movimento. Isso não quer dizer que seja um pensamento homogêneo ou linear no tempo. 

Se na visão dialética as coisas estão em relação às outras, no essencialismo as coisas 

existem em si mesmas. O essencialismo no feminismo, segundo Schor (1994, p. 42), 

“consiste na crença de que a mulher tem uma essência, que a mulher pode ser definida por 

um ou mais atributos inatos através das culturas e ao longo da história o seu ser imutável e 

na ausência dos quais deixa de ser mulher” 3. Por isso, historicamente a maioria dos estudos 

feministas se contrapõem à perspectiva que aponta as características biológicas e inatas 

como determinante do lugar da mulher na sociedade, priorizando, em geral, a função de 

reprodutora. 

O essencialismo biológico ainda é recorrentemente acionado para justificar papéis 

sociais de mulheres e homens. Essa visão tem raízes históricas que se firmaram com o 

catolicismo a partir do século XVI e por correntes científicas como o darwinismo social do 

século XIX – teoria da evolução das espécies aplicada à sociedade. Desse modo, a “seleção 

natural e a seleção sexual determinam que a escolha dos parceiros sexuais está ordenada 

pela otimização da transmissão das características biológicas visando garantir a melhor 

descendência” (TÍLIO, 2014, p. 128). Segundo explica Tílio, em vista de se adotar no meio  

social a mesma linha de raciocínio utilizada para os demais animais, a sexualidade humana 

 

 

3 "consists in the belief that woman has an essence, that woman can be specified by one or a number of 

inborn attributes which define across cultures and throughout history her unchanging being and in the 

absence of which she ceases to be categorized as a woman" (SCHOR, 1994, p. 42). 
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também seria uma dimensão biológica cujo fim último é a perpetuação da espécie. 

Os pressupostos dessas elucubrações são de que as diferenças anatômicas do corpo de 

mulheres e homens determinam o modo de ser e estar no mundo desses indivíduos bem 

como as relações sociais entre eles. De tal forma que os atributos físicos identificados como 

do universo masculino a exemplo de força física dariam aos homens a capacidade de 

liderança, já que teriam condições de defender a família e comunidade, pela mesma razão o 

espaço público seria uma prerrogativa desses líderes que opinam sobre si mesmos, seus 

familiares e comunidade. Para a mulher, de compleição física menor, são atribuídas 

características como fragilidade, dependência em relação à figura masculina para sua 

proteção e sustento, sendo o espaço doméstico o mais seguro para ela, e suas habilidades 

estariam voltadas para o cuidado da casa e filhos/as. 

Essa abordagem compreende a diferença entre os sexos como determinante para 

normatizar o que é ser mulher e homem em termos de comportamento, personalidade, 

profissão, capacidade, identidade de gênero, orientação sexual entre várias outras 

dimensões. No trabalho de Batista, um dos exemplos citados da manifestação dessa 

concepção na atualidade é a “feminilização da atenção e dos cuidados em saúde e no 

consequente sentimento de não pertencimento masculino aos serviços e dispositivos de 

saúde” (TÍLIO, 2014, p. 128). Dada essa situação, ao mesmo tempo que homens estão em 

maior risco de adoecimento por dificilmente serem alcançados pelo trabalho preventivo da 

atenção primária, as mulheres além de cuidar da própria saúde e dos filhos/as também 

passam a ser responsáveis pelos cuidados que o companheiro deveria ter com ele mesmo. A 

explicação para o comportamento distinto entre mulheres e homens em relação à 

importância dada aos cuidados com a saúde estaria baseada na diferença sexual. 

Nesse contexto, o movimento feminista utilizou a palavra gênero para tratar de 

relações entre mulheres e homens em função da recusa do termo sexo que poderia abrir 

margem para ser interpretado como determinismo biológico. Gênero como categoria 

analítica aparece no século XX. O que se tem de arcabouço do pensamento social sobre a 

humanidade desde o século XVIII não contempla esse aspecto. Mesmo teorias recentes 

demoraram a incluir a perspectiva de gênero. Por exemplo, na década 1970, os conceitos 

marxistas foram classificados como sex-blind (cegos para o gênero) contudo essa não era 

uma exclusividade dessa corrente teórica, se comparada a outras como o positivismo, a 

Sociologia da compreensão ou mesmo as ideias misóginas de Freud (SAFFIOTI, 2009, p. 

3). 
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A antropóloga norte-americana Gayle Rubin, que tem importantes contribuições sobre 

o tema sexo e sexualidade, é considerada precursora dos estudos de gênero por apresentar 

uma distinção de gênero e sexo que abriu caminho para o aprimoramento do conceito 

(RUBIN, 1993). Rubin escreveu o ensaio “O tráfico de mulheres: notas sobre a 'economia 

política' do sexo”, no qual se propõe a buscar uma definição melhor do sistema de 

sexo/gênero, a partir das ideias de Lévi-Strauss e Freud. Ela questionava como se processa 

a opressão sobre a mulher. 

[...] o que é uma mulher domesticada? Uma fêmea da espécie. Uma 

explicação é tão boa quanta a outra: uma mulher é uma mulher. Ela só se 

torna uma doméstica, uma esposa, uma mercadoria, uma coelhinha, uma 
prostituta ou ditafone humano em certas relações. Retirada dessas relações, 

ela não é mais companheira do homem do que o ouro, em si mesmo, é 

dinheiro ... etc. O que são então essas relações através das quais uma fêmea 
torna-se uma mulher oprimida? (RUBIN, 1993, p.2). 

 

Rubin (1993) constatou que em todas as sociedades existe um sistema sexo/gênero, 

que através de uma série de arranjos uma sociedade se utiliza para transformar a sexualidade 

biológica em produtos da atividade humana. Ela evidenciou o caráter cultural do gênero, 

desnaturalizando a assimetria entre os sexos, e destacou que a desigualdade de poder das 

mulheres em relação aos homens ocorre principalmente pelo controle da reprodução. 

Na década de 1980, gênero também se constituía como a área de estudo que 

possibilitaria recontar a história, localizando a participação da mulher com sua experiência 

pessoal e subjetiva assim como sua intervenção pública e política. A introdução da categoria 

gênero implicaria na ampliação de conceitos e perspectivas que alteraram de tal forma as 

bases da produção de conhecimento que não apenas nasceria uma história das mulheres, mas 

uma nova história (SCOTT, 1995, p. 73). Ainda hoje, observamos que a história das 

mulheres foi reconhecida pontual e parcialmente, uma vez que a excluem da ciência, da 

política e da economia, apartando-a da história geral. 

Em sua pesquisa, a norte-americana Joan Scott afirma que a produção feminista até 

década de 1980 apresentava desigualdade de qualidade, descontinuidade e predominância 

da descrição em relação ao esforço de teorização. De maneira que a categoria era associada 

ao estudo das coisas relativas às mulheres, oposição feminino/masculino, questão feminina, 

identidade sexual e subjetividade. Para ela “o gênero é um novo tema, novo campo de 

pesquisas históricas, mas ele não tem a força de análise suficiente para interrogar (e mudar) 

os paradigmas históricos existentes” (SCOTT, 1995, p. 8). 

Contraditoriamente, a despeito da sofisticação do conhecimento produzido nesse 

campo, até hoje projetos político-pedagógicos e ementas não são atravessados pela 
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perspectiva de gênero e os conteúdos, quando aparecem, permanecem como conhecimento 

específico, como se ainda houvesse uma história geral naturalmente protagonizada é narrada 

pela visão masculina, que é compreendida como neutra e universal; é outra história na qual 

se busca lembrar que mulheres são sujeitos políticos históricos também. 

Após percorrer criticamente o caminho das produções sobre mulheres no ocidente, 

Scott (1995, p. 86) desenvolve uma concepção analítica de gênero que se apoia em dois 

pressupostos: (1) “o gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseado nas 

diferenças percebidas entre os sexos, e (2) o gênero é uma forma primeira de significar as 

relações de poder”. Tem-se, então, que gênero não é a diferença sexual pura e simples. 

Nesse paradigma de Scott em “Gênero: uma categoria útil de análise histórica”, de 

1988, as representações e as relações de poder produzidas socialmente sobre a diferença 

sexual são fundantes. Essa concepção põe por terra o essencialismo biológico uma vez que 

"podem decorrer características psicológicas e sociais diferentes na história e mesmo entre 

os diversos estratos e grupos sociais num mesmo momento histórico” (TÍLIO, 2014, p. 

134).Além disso, sexo, gênero e sexualidade se inter-relacionam, mas não no nível de causa 

e efeito. Em resumo, gênero é fruto da construção humana, do modo como nos relacionamos, 

está ligado à representação e interpretação da realidade. 

Essas interpretações estão baseadas na ideia de que as linguagens 

conceituais empregam a diferenciação para estabelecer o significado e que 
a diferença sexual é uma forma primária de dar significado à diferenciação. 

O gênero, então, fornece, um meio de decodificar o significado e de 

compreender as complexas conexões entre várias formas de interação 
humana (SCOTT, 1995, p. 86). 

Na formulação de Scott a constituição primária da subjetividade não incluía raça/etnia 

e classe social. Esse avanço teórico também ainda não apresentava respostas às identidades 

que não se encaixam nas normativas sexuais ou no binarismo masculino/feminino, a exemplo 

de gays, lésbicas, travestis, transsexuais, transgêneros entre outras. Atualmente, as teorias 

queer são apontadas como perspectivas que se contrapõem a heteronormatividade 

compulsória, entendida como o processo de naturalizar as relações entre homens e mulheres 

ou pareamento macho/fêmea, considerando anormal outras formas de relacionamentos. As 

teorias queer “pretendem incluir na agenda de investigação das ciências humanas e sociais 

as sexualidades consideradas transgressoras, pois elas permitem melhor compreender os 

processos sociais e psicológicos que naturalizam a identidade dos sujeitos” (TÍLIO, 2014, 

p. 140). 

Judith Buttler é uma das representantes dessa vertente. O seu livro “Problemas de 
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Gênero: feminismo e subversão da realidade” de 1990 apresenta novas possibilidades para 

compreender sexo e gênero (BUTLER,1990). “Se o gênero são os significados culturais 

assumidos pelo corpo sexuado, não se pode dizer que ele decorra de um sexo desta ou 

daquela maneira. [...] a distinção sexo/gênero sugere uma descontinuidade radical entre 

corpos sexuados e gêneros culturalmente construídos (BUTLER, 2003, p.24). Uma vez que, 

gênero deve ser captado como construção social, está sempre em processo, havendo 

multiplicidade de gêneros. Gênero então é um ato performativo de acordo com as condições 

culturais. 

Essa desconstrução de gênero a partir do questionamento das identidades fixas põe em 

xeque a categoria mulher, que é compreendida na perspectiva de um sujeito feminino 

universal que já nasce pertencente a um modelo aprisionado por estruturas anteriores, 

devendo, portanto, ser abandonada ou transgredida. A filósofa Nussbaum (2000) fez uma 

contundente crítica à visão pós-estruturalista de Butler sobre a relação sexo/gênero em artigo 

no jornal The New Republic. Enfatiza que essas concepções têm esvaziado o sentido da luta 

feminista por direitos, equidade e justiça ao deslocar os esforços para transgressões verbais 

e simbólicas ( NUSSBAUM, 2000). Além disso, lançar uma crítica que as ideias de Butler 

são abstratas e conformistas uma vez que não oferecem base material para uma mudança da 

realidade de opressão de mulheres e LGBT, e não se inserem por uma agenda de direitos 

contra a violência doméstica e sexual, os salários baixos, péssimas condições de trabalho, 

tráfico de pessoas, igualdade política, maternidade segura entre outras. 

Outra concepção importante de gênero foi apresentada pela italiana Lauretis (1987) no 

artigo intitulado “A tecnologia do gênero”, que demonstra a limitação da concepção de 

gênero centrada na diferença entre a mulher/homem ou feminino/masculino uma vez que 

oposição tem como referencial o homem, o que encapsula qualquer construção nas fronteiras 

do contrato patriarcal. Para Lauretis (1994, p. 211) “gênero é uma representação de cada 

indivíduo em termo de uma relação social preexistente ao próprio indivíduo e predicada 

sobre a oposição "conceitual" e rígida (estrutural) dos dois sexos biológicos”. Nessa ótica, a 

construção da representação gênero ocorre também por meio dos aparelhos ideológicos do 

Estado (concepção de Althusser de 1971) como escola, família, mídia e em outros como o 

artístico e o feminismo, por exemplo. Nesse sentido, 

 
[...] o “sistema sexo-gênero, enfim, é tanto uma construção sociocultural 

quanto um aparato semiótico, um sistema de representações que atribui 
significado (identidade, valor, prestígio, posição de parentesco, status 

dentro da hierarquia social etc.) a indivíduos dentro da sociedade. Se as 
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representações de gênero são posições sociais que trazem consigo 

significados diferenciais, então o fato de alguém ser representado ou se 
representar como masculino ou feminino subentende a totalidade daqueles 

atributos social (LAURETIS, 1994, p. 212). 

 

Daí decorre, também, que essa complexidade somente pode ser atribuída a um sujeito 

social múltiplo e contraditório que não é definido apenas pela diferença sexual, mas também 

por sua posição de classe e vivência na raça (LAURETIS, 1994, p.2008). Segundo a autora, 

a relação do sistema sexo/gênero é ligada a fatores políticos e econômicos tendo em vista 

que em diferentes contextos culturais as assimetrias faziam parte da organização da 

desigualdade social. 

A concepção de gênero como uma relação entre sujeitos historicamente situados, 

possibilita compreender que o inimigo da mulher não é o homem, seja como indivíduo ou 

categoria social, e sim o padrão dominante de relação de gênero, uma vez que gênero opera 

na regulação das relações homem-homem e mulher-mulher. Quando se entende que o 

homem é o inimigo não é possível pensar gênero como categoria relacional, pois perde-se o 

nó formado pelas três contradições sociais básicas: gênero, raça/etnia, classe social 

(SAFFIOTI, 2009). Para Izquierdo (1992, p. 4) “a existência de gêneros é a manifestação de 

uma desigual distribuição de responsabilidades na produção social da existência”. 

Uma outra perspectiva de compreender a hierarquia dos homens sobre as mulheres é 

a partir da materialidade dos corpos por um processo histórico de dominação-exploração 

masculina. Para Saffioti (2009) a dominação-exploração constitui um único fenômeno, 

apresentando duas faces, portanto, existe uma base econômica do patriarcado na divisão de 

gênero do trabalho, que exclui as mulheres dos espaços da economia e da política 

deliberativa, que as remunera de modo desigual, além de buscar o controle de sua 

sexualidade e capacidade reprodutiva. 

Há ainda que se observar na desigualdade de gênero o patriarcado como representativo 

da superioridade masculina. A ideologia do poder de homens sobre mulheres se apoia no 

patriarcado para hierarquizar as relações sociais, além de validar as vantagens econômicas, 

a dominação do corpo, da sexualidade e dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher. 

Inicialmente esse conceito era entendido como o poder do líder do clã, do pai, do chefe 

de família sobre os membros de sua família e da comunidade. A intelectual negra e 

professora norte-americana bell hooks (2010) destaca que o patriarcado é também mantido 

pelos dois gêneros que desde criança tem incutido papéis de gênero baseados nesse sistema. 

Segundo ela, a organização da sociedade é tão estruturada sobre o patriarcado que a sua 
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destruição forçaria uma nova forma de organização social. Mas, essa ruptura não é fácil,  

tanto que apesar do incontestável avanço da luta feminista o patriarcado continua intocável. 

[...] se fôssemos de porta em porta perguntando se deveríamos acabar 

com a violência masculina contra as mulheres, a maioria das pessoas 

daria seu apoio incondicional. Então, se você lhes dissesse que só 
podemos impedir a violência masculina contra as mulheres, acabando 

com a dominação masculina, erradicando o patriarcado, elas 

começariam a hesitar, a mudar de posição” 4( BELL HOOKS, 2010. 
p.5). 

 

bell hooks (2010) descreve patriarcado como “a doença social mais letal que assola 

o corpo e o espírito masculinos em nossa nação”5, porque os homens estariam aprisionados 

no ideal de masculinidade. Nesse texto, ela conta sobre sua infância com o irmão e a 

socialização patriarcal que receberam em casa. Para bell hooks, embora o patriarcado seja 

um sistema que dê privilégios e vantagens aos homens, também lhe causa dor6(BELL 

HOOKS,2010). Contudo, os homens não estariam nem lutando por sua libertação nem 

apoiando o feminismo, único movimento que ao lutar para se livrar das opressões, os 

libertaria também. hooks enfatiza a necessidade da participação de mulheres e homens para 

transformar as relações familiares. Uma situação específica é a do homem negro neste 

contexto. 

 

[...] homens também vivenciam raça através de gênero, mas ao contrário 

das mulheres não percebem os efeitos opressivos do sexismo sobre sua 

própria condição. Daí tenderem a confundir o combate às desigualdades 
de gênero com antagonismo entre homens e mulheres ou com uma 

tentativa destas de acabar com privilégios da condição masculina, que eu 

duvido possam ser desfrutados plenamente por homens negros numa 

sociedade racista (BAIRROS, 1995, p. 461). 

Para Pateman (1993) é preciso situar o patriarcado na modernidade, pois atualmente 

se trata de contestar o contrato social que silencia e encobre o contrato sexual. O contrato 

social, a grosso modo, é um pacto entre indivíduos e Estado, no qual os primeiros alienam 

 
 

4 “´[…] if we were to go door to-door asking if we should end male violence against women, most people 

would give their unequivocal support. Then if you told them we can only stop male violence against women 

by ending male domination, by eradicating patriarchy, they would begin to hesitate, to change their position”. 

5 “is the single most life-threatening social disease assaulting the male body and spirit in our 

nation”. (PATEMAN,1993, p. 17) 

 
 

6 “´[…] if we were to go door to-door asking if we should end male violence against women, most people 

would give their unequivocal support. Then if you told them we can only stop male violence against women 

by ending male domination, by eradicating patriarchy, they would begin to hesitate, to change their position”. 
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suas liberdades para viver em segurança sobre as regras do Estado, que agiria em defesa de 

todos. Os principais contratualistas de Hobbes, Locke e Rousseau. Segundo Pateman (1993) 

o pacto é sexual e social posto que é social no sentido de patriarcal – isto é, o contrato cria 

o direito político dos homens sobre as mulheres –, e ao mesmo tempo sexual no sentido do 

estabelecimento de um acesso sistemático dos homens ao corpo das mulheres”. 

O contrato social seria da esfera pública a única que tem relevância política e histórica, 

enquanto o contrato sexual é originado na esfera privada. Na esfera pública está a legislação 

e a liberdade civil, enquanto na privada estão o casamento e a sujeição da mulher. Mas, na 

realidade, o patriarcado atravessa todas as esferas, é uma ordem patriarcal. 

Saffioti (2004) também coaduna com o pressuposto de que o contrato social faz da 

diferença sexual uma diferença política, constituindo o patriarcado em uma forma de poder 

político. O patriarcado é um elo no processo de dominação e exploração das mulheres. Nessa 

ótica, “as mulheres são objetos da satisfação sexual dos homens, reprodutoras de herdeiros, 

de força de trabalho e de novas reprodutoras” (SAFFIOTI, 2004, p. 105). Essa sujeição das 

mulheres, incluindo a prestação de serviços sexuais, caracteriza a dominação e a exploração. 

Fica evidente que gênero não é suficiente para qualificar o sistema que mantém a 

desigualdade entre homens e mulheres. No processo de dominação e exploração o “nó 

formado pelo patriarcado-racismo-capitalismo constitui uma realidade bastante nova, que se 

construiu nos séculos XVI-XVIII” (SAFFIOTI, 2000, p. 73). 

O patriarcado como dominação masculina sistêmica e institucionalizada das 

masculinidades sobre as feminilidades é um processo dinâmico. De acordo com Azevedo 

(2017, p. 20) “o patriarcado enquanto uma totalidade social que ao longo da história se 

modificou e que permanece atuante nas sociedades capitalistas”. 

2.1.1 DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS DAS MULHERES 

 
Consideramos importante fazer um breve resgate sobre a construção do conceito de 

direitos sexuais e reprodutivos para ter condições de melhor analisar a situação das mulheres 

na epidemia de Zika vírus. 

A concepção desses direitos é fruto de uma luta dos movimentos de mulheres no 

mundo, que teve mais ênfase a partir da década de 1970. Na pauta a luta pela autonomia do 

corpo, controle da fecundidade e saúde reprodutiva. De lá até a década de 1990 foi se 

constituindo uma ampla agenda de direitos que incluía também a descriminalização do 

aborto, acesso a métodos contraceptivos, prazer e maternidade (VENTURA, 2009; 

CAMPOS, 2009). Dessa forma, os direitos sexuais e reprodutivos fazem o percurso que 
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agrega dimensões individuais e coletivas que os insere numa concepção moderna de 

cidadania e direitos humanos. No Brasil, segundo Campos (2009) a Lei da Anistia (em 1979) 

impulsiona o movimento pelos direitos reprodutivos, pois possibilita o retorno de feministas 

exiladas. Com isso, esses direitos ganham também uma dimensão de luta democrática. 

A Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, ou Conferência de 

Cairo, como é mais conhecida, realizada em 1994, trouxe consolidações importantes para a 

luta pelos direitos sexuais e reprodutivos, com a inserção desses direitos no âmbito dos 

direitos humanos, bem como reconheceu que a perspectiva de igualdade de gêneros deve 

fazer parte das ações que visam o desenvolvimento das nações, e fortaleceu o movimento 

de mulheres (VENTURA, 2009). 

Nesse processo de construção dos direitos sexuais e reprodutivos, nos interessa 

destacar alguns apontamentos de Corrêa & Petchesky (1996, p.153) sobre como, na década 

de 1990, diversos movimentos de mulheres espalhados pelo mundo ao refletirem sobre suas 

realidades, tencionaram a expansão do entendimento sobre esses direitos. 

[...] Passaram, desde então, a englobar tanto um espectro de 

necessidade mais amplas que a regulação da fecundidade (incluindo, 

por exemplo, mortalidade infantil e materna, infertilidade, esterilização 
indesejada, desnutrição de meninas e mulheres, mutilação genital 

feminina, violência sexual e doenças sexualmente transmissíveis), 

quanto uma melhor compreensão das condições estruturais que se 
restringem as decisões sexuais e reprodutivas (tais como cortes nos 

investimentos sociais por efeito de programas de ajuste estrutural; falta 

de transporte, água, estrutura sanitárias; analfabetismo e pobreza) 

(CORRÊA &PETCHESKY, 1996, p.153). 

 

 
Essas autoras defendem que não há sentido em colocar os direitos sexuais e 

reprodutivos no campo individual, a partir de modelo liberal de direitos privatistas, "que 

supõe as escolhas e barganhas individuais como sendo potencialmente iguais - as diferenças 

de condição econômica, raça, gênero ou outra circunstância social que estruturam os limites 

de escolha das pessoas são tornadas invisíveis” (ROSENFELD, 1992 apud CORRÊA; 

PETCHESKY, 1996, p. 154). 

De maneira que os direitos sexuais e reprodutivos devem ser pensados considerando 

poder e recurso – poder de tomar decisão, a partir de informações seguras e recursos para 

viabilizar a decisão com segurança. Assim, para o exercício desses direitos são necessárias 

certas condições que “constituem os direitos sociais e envolvem uma política de bem-estar 

social, segurança pessoal e liberdade política, elementos essenciais para a transformação 
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democrática da sociedade e para a abolição de injustiças raciais, étnicas, de gênero ou classe” 

(CORRÊA; PETCHESKY, 1996, p.149-150). 

Essa perspectiva feminista dos direitos sexuais e reprodutivos ancorada nos princípios 

da integridade corporal, autonomia pessoal, igualdade e diversidade é valorosa para análise 

pois possibilita refletir sobre as intersecções presentes nessa concepção, cujo objetivo é: 

[...] transformar o modelo liberal clássico dos direitos a fim de: 1- enfatizar 

a natureza social, não somente individual, dos direitos, deslocando o peso 
das obrigações correlativas da esfera dos agenciamentos individuais para 

o plano da responsabilidade pública; 2- reconhecer os contextos 

comunitários relacionais nos quais os indivíduos agem para exercer ou 
lutar por seus direitos; 3 - colocar em primeiro plano a base substantiva os 

direitos e necessidades humanas e a redistribuição de recursos; e 4 - 

reconhecer os portadores dos direitos em suas identidades múltiplas e 

autodefiníveis incluindo gênero, classe, orientação sexual, raça e 
etnicidade (CORRÊA; PETCHESKY, 1996, p.155). 

Com base em dados de desigualdade entre mulheres no atendimento à saúde, Roland 

(1995) também apontou a necessidade de o debate sobre direitos sexuais e reprodutivos 

romper com o ideal universalista de mulher, e avançar na inclusão de especificidades como 

raça e classe, a partir do cenário da esterilização em massa das mulheres negras e pobres. 

De acordo com Campos (2009), a discussão sobre esterilização se concentrava 

principalmente na definição de idade mínima para a autorização e na regulação estatal, que 

segundo algumas críticas feriram o direito individual. A participação das mulheres negras 

aprofundou a reflexão sobre como as condições sociais limitavam o poder de decisão. Elas 

contribuem com “informações sobre essa parcela da população feminina que detinha os 

maiores índices de mortalidade materna, maiores dificuldades no acesso à saúde, e que era 

alvo preferencial da política de esterilização que estava concentrada nas regiões norte e 

nordeste” (CAMPOS, 2009, p.52). 

Na pesquisa sobre assistência a gestantes no período de epidemia do Zika vírus, em 

Salvador, SANTANA et al. (2018) chamam atenção para o fato de que, nas fichas analisadas 

que tinham registro racial, 74,5% das mulheres brancas disseram ter realizado sete ou mais 

consultas médicas pré-natal, dentre mulheres pretas o percentual foi de 55,7% e, de as 

pardas, 54,2%. Das 688 notificações, 18,7% (125) não apresentaram informações sobre o 

quesito raça/cor. Foram avaliadas ainda 192 fichas com o recorte racial e classificação final 

de diagnóstico, nas quais foi observado que mulheres não negras realizaram mais exames 

durante o pré-natal, possibilitando diagnóstico e tratamento mais rápidos, uma vez que 

76,7% (175) dos diagnósticos foram confirmados por imagem e apenas 4,8% por exame 

clínico epidemiológico. Uma agonia comum a negras e não negras foi que a confirmação da 
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maioria dos casos só se deu após o parto. 

Para Ventura & Camargo (2016, p. 626) uma questão que está colocada na epidemia 

de Zika é “como garantir direitos humanos básicos relacionados aos direitos reprodutivos, 

que tem como pressuposto a efetiva garantia da livre decisão das mulheres e o acesso aos 

recursos necessários de suporte para realizá-la”. Uma das conquistas dos movimentos de 

mulheres no país foi a formulação e implantação do Programa de Assistência à Saúde 

Integral da Mulher, em 1983, para dar concretude às reivindicações relativas aos direitos 

sexuais e reprodutivos (CAMPOS, 2009. p.44). Essa política, segundo Carvalho (2017), 

substituiu o modelo de saúde materno-infantil, implementado em 1975, que centrava no 

atendimento gineco-obstétrico, restrito à fase de gravidez da mulher e tratamento de doenças 

venéreas e câncer, enquanto a abordagem da saúde integral da mulher é mais abrangente e 

apenas uma de suas áreas é voltada para o planejamento familiar. 

Entretanto, a ordem patriarcal permeia todas as instituições sociais, “não apenas a 

sociedade, mas impregna também o Estado” (SAFFIOTI, 2004, p. 54), e foi explícita sua 

manifestação no discurso de gestores públicos, do campo científico, do legislativo, da mídia 

e da população, como veremos no capítulo que aprofunda a análise. Tão logo foi confirmada 

a transmissão vertical de Zika, o modelo materno-infantil foi recuperado, se contrapondo ao 

avanço da discussão sobre os direitos sexuais e reprodutivos. 

Autoridades de diversos países e o Ministério da Saúde do Brasil, que conduziam o 

enfrentamento à epidemia, orientaram as mulheres a evitar a gravidez. No caso do Brasil,  

isso parece ignorar que mais da metade das gestações no país não são planejadas - segundo 

pesquisa nacional realizada em 2011 e 2012, pela Escola Nacional de Saúde Pública da 

Fundação Oswaldo Cruz. Na faixa etária entre 10 e 19 anos esse índice chega a 66%. Ainda 

de acordo com essa pesquisa, o perfil de mulheres que planejam a gravidez é composto 

majoritariamente por brancas, escolarizadas, que estão em relacionamentos estáveis, 

possuem renda, não fumam nem bebem e estão na faixa dos 30 anos de idade. Ou seja, bem 

diferente do conjunto da maioria de mulheres afetadas pela febre Zika. 

[...] Como acontece com todas as questões ligadas à reprodução 

humana, o gênero tem papel importante em termos de impactos e 
responsabilidades, e o discurso atual em torno do Zika no Brasil é 
primordialmente dirigido às mulheres. Por exemplo, as autoridades de 
saúde têm recomendado que mulheres em áreas de risco evitem 
engravidar e até́ evitem ter relações sexuais, mas basicamente ignoram 
o papel dos homens na transmissão (LESSER & KITRO, 2016, p. 167). 

 

 
Fato é que o debate público sobre a autonomia da mulher para decidir sobre engravidar 
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ou não, interromper ou seguir com uma gestação, mobilizou conservadores e grupos 

feministas. 

 

A epidemia de Zika suscita um conjunto de questões relacionadas aos 
desafios da sociedade patriarcal, nomeadamente no que diz respeito ao 

controle efetivo que muitas mulheres têm sobre a sua vida sexual, a 

liberdade de escolha na hora de gerenciar uma gravidez, o direito ao aborto 
e o direito à opinião e intervenção sobre as políticas que têm efeitos sobre 

o corpo feminino (NUNES & PIMENTA, 2016, p. 37). 

 
Como descreveu Bueno et al. (2017, p.1173) “temos uma epidemia de Zika e um 

feminicídio” ao se referir também aos abortos ilegais em mulheres pobres durante a crise. 

De acordo com a Pesquisa Nacional de Aborto – PNA a prática da interrupção da gravidez 

é frequente e persiste entre os mais diversos grupos de mulheres, atravessando classes 

sociais, escolaridade, religião, raça e etnia (PNA,2016). Nessa linha Diniz; Medeiros; 

Madeiro (2017) afirmam que, em 2016, aproximadamente uma em cada cinco mulheres com 

40 anos já havia realizado, pelo menos, um aborto. Interromper a gravidez é uma alternativa 

mais segura tanto mais se pode pagar, e a “proibição penaliza as mulheres pobres, 

periféricas, que têm crianças que nascem com microcefalia, que precisam de um 

acompanhamento a vida inteira e que estão sendo abandonadas pelos seus parceiros” 

(BUENO et al., 2017, p.1173). 

Em 2015, 416 mil mulheres interromperam a gestação, sendo que menos de 1% de 

forma legal (PNA, 2016). Sobre o perfil e a região de onde o maior número de aborto ocorre 

[...] entre mulheres nas regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste (15% e 

18%) do que nas regiões Sudeste e Sul (11% e 6%), em capitais (16%) do 
que em áreas não metropolitanas (11%), com escolaridade até quarta 

série/quinto ano (22%) do que com nível superior frequentado (11%), 

renda familiar total mais baixa (até 1 salário- mínimo – S.M., 16%) do que 
mais alta (mais de 5 S.M., 8%), amarelas, pretas, pardas e indígenas (de 

13% a 25%) do que entre brancas (9%), hoje separadas ou viúvas (23%) 

do que entre casadas ou em união estável (14%) e entre as que hoje têm 
filhos (15%) do que entre as que nunca tiveram (8%) (DINIZ et al., 2016, 

p.658). 

Esse parece ser o perfil mais próximo da maioria das mulheres que foram acometidas 

de Zika. Para Ventura (2016, p.627) injustiças e desigualdades sociais ficam explicitas pela 

“desproporção entre as restrições legais à autonomia reprodutiva feminina diante das 

incertezas sobre os desfechos das gravidezes, e o ônus imposto às mulheres e suas famílias 

pelo diagnóstico de infecção pelo Zika”. 

As mulheres tinham pressa. Mas é difícil detectar se o feto tem malformações por Zika 

antes de 20 semanas de gestação. Para chegar a esse diagnóstico até a 18ª semana de 
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gestação, precisa-se de um especialista e de aparelho de ultrassom de alta qualidade, o que 

nem sempre estava disponível na rede pública de saúde nos municípios. Tudo isso impacta 

na saúde mental da gestante, considerando, ainda, que caso haja decisão por interromper a 

gravidez, com 20 semanas há grande risco de morte para a mulher (BUENO et al., 2017). 

Por isso, especula-se que algumas mulheres que tinham certeza de terem sido infectadas pelo 

vírus no primeiro trimestre de gestação e optaram pela interrupção, o fizeram sem 

comprovação do diagnóstico. 

A mulher precisa de toda ajuda para não engravidar se não quiser. E precisa 

também que o sistema de saúde esteja preparado caso algo dê errado. Isso 
vale para as doenças em geral, não só para o Zika. É preciso fazer de tudo 

para minimizar o risco, mas algum risco sempre vai existir. São necessárias 

medidas para se ter um bom diagnóstico e, a partir daí poder escolher o 

que fazer. Se há risco alto, que a mulher tenha informações para decidir se 
quer fazer um aborto. E, se não quiser, ela precisa ter ajuda para a criança 

com deficiência (BUENO et al. 2017, p. 1177). 
 

Em face dessa situação, em agosto de 2016, a Associação Nacional dos Defensores 

Públicos (ANADEP), com apoio do Instituto de Bioética (ANIS), entrou com a Ação Direta 

de Inconstitucionalidade cumulada com a Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental (ADI 5581) cuja finalidade é de garantir de direitos violados pela epidemia do 

Vírus Zika no Brasil e destacar a necessidade de políticas públicas efetivas às mulheres e 

crianças afetadas pela doença. O documento detalha esses pleitos junto a outras demandas 

que ultrapassam cinco itens, o que apresentamos a seguir é uma síntese: 

1. que mulheres e crianças afetadas pelo vírus tenham acesso ao Benefício de Prestação 

Continuada (BPC)7 para além do prazo de 3 anos, e sem a necessidade de 

comprovação da situação de vulnerabilidade, sendo ainda cumulativo com o salário- 

maternidade; 

2. Garantir a realização de Estimulação Precoce das crianças com a síndrome em 

Centros Especializados em Reabilitação situados em distância de até 50 km da 

residência do grupo familiar e/ou o pagamento de tratamento fora de domicílio (TFD) 

para os deslocamentos a partir de 50 km; 

 
 

7 O BPC da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa 

com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria 

manutenção, nem de tê-la provida por sua família. Para ter direito, é necessário que a renda por pessoa do 

grupo familiar seja menor que 1/4 do salário-mínimo vigente. Em 2017, era R $220,00. Fonte: Portal do INSS. 

Disponível em: www.inss.gov.br/beneficios/beneficio-assistencia-a-pessoa-com-deficiencia-bpc. Acesso em: 

10 mar. 2019. 

http://www.inss.gov.br/beneficios/beneficio-assistencia-a-pessoa-com-deficiencia-bpc
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3. Garantia do direito à informação atualizada, de qualidade e em linguagem acessível 

disponibilizada na internet, em postos de saúde e escolas, especialmente para todas 

as adolescentes e mulheres em idade reprodutiva, com informações sobre formas de 

transmissão, efeitos conhecidos e ainda não conhecidos da epidemia e métodos 

contraceptivos necessários e disponíveis na rede pública para aquelas que desejarem 

não engravidar; 

4. Além da criação de políticas públicas de assistência médica às mulheres em idade 

reprodutiva, em especial àquelas em situação de vulnerabilidade, de distribuição de 

anticoncepcionais de longa duração como DIU com liberação do hormônio 

levonorgestrel (DIU-LNG) e, para mulheres grávidas, a distribuição de repelente 

contra o mosquito vetor; 

5. A legalização da interrupção da gravidez em função do estado de necessidade com 

perigo atual de danos à saúde provocado pela epidemia de Zika e agravado pela 

negligência do Estado brasileiro na eliminação do vetor, além do sofrimento mental 

trazido às mulheres pelas incertezas quanto aos efeitos da contaminação. 

Embora o ponto mais polêmico seja a interrupção da gravidez, vale assinalar alguns 

elementos do artigo “Economia Política do Zika: Realçando relações entre Estado e 

cidadão”, conforme destaca Silva et al. (2017) que abordam paradoxos do BPC. Relata que, 

embora haja um contingente considerável de adolescentes com filhos/as que não podem ser 

titulares do benefício, tendo que repassar a uma/a responsável maior de idade – impedindo 

a possibilidade de autonomia. Menores de idade também não podem ser beneficiárias do 

Bolsa Família, e mais, com a rotina de cuidados com recém-nascidos/as, poucas alcançam 

os 70% da frequência escolar necessários para que a mãe da adolescente possa acessar o 

recurso. Apesar de já haver jurisprudência em contrário, alguns jovens tiveram o Bolsa 

Família interrompido por terem o BPC. Além disso, possuir o BPC não resolve o problema 

de mulheres que tiveram de deixar o emprego e não conseguem contribuir para 

aposentadoria. 

Também é importante salientar que no parágrafo 7º do Art. 226 da Constituição 

Federal consta textualmente “o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo  

ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada 

qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas”. Esses princípios 

foram regulamentados pela Lei nº 9.263, de 12 de janeiro de 1996 ou Lei do Planejamento 

Familiar, que no seu Art. 9º também prevê que “para o exercício do direito ao planejamento 
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familiar, serão oferecidos todos os métodos e técnicas de concepção e contracepção 

cientificamente aceitos e que não coloquem em risco a vida e a saúde das pessoas, garantida 

a liberdade de opção” (BRASIL,1996). De maneira, que a ADI, neste ponto, apenas solicita 

o cumprimento da legislação. 

Já em relação a legalização do aborto em decorrência da epidemia houve muita 

resistência. O Supremo Tribunal Federal solicitou pareceres sobre os pleitos à Procuradoria- 

Geral da República, à Advocacia-Geral da União e à Advocacia do Senado, que se 

manifestaram em setembro. Todos os órgãos questionaram a legitimidade da Anadep na 

ação por considerar que não atende ao requisito da pertinência temática, que diverge de suas 

finalidades institucionais. 

A Advocacia Geral da União (2016, p. 45) considerou que a autorização para 

interrupção da gestação “seria frontalmente violadora ao direito à vida, uma vez que, embora 

uma criança cuja mãe tenha sido infectada pelo vírus Zika durante a gestação possa 

apresentar danos neurológicos e limitações corporais severas, sua vida é viável e merece ser 

resguardada”. 

A Procuradoria-Geral da República (2016, p.37) se manifestou a favor da 

inconstitucionalidade da criminalização da interrupção da gravidez diante do contexto, por 

julgar que a continuidade forçada de gestação oferece “risco certo à saúde psíquica da 

mulher. Ocorre violação do direito fundamental à saúde mental e à garantia constitucional 

de vida livre de tortura e agravos severos evitáveis”. 

A Advocacia do Senado (2016, p.26) se pronunciou contrariamente ao pleito da 

Anadep sob o argumento de que a cultura brasileira e a constitucionalidade são contra o 

aborto. A alegação é que, dentre outras consequências, a legalização poderia “abrir portas 

para o aborto eugênico e para o controle preventivo de doenças por meio do aborto” e ainda 

questionou a moral e legitimidade dos requerentes: “Não deixa de haver certa ironia: quando 

se sugere o integral sacrifício da vida do nascituro (reitere-se: viável) com o objetivo de 

satisfazer às necessidades de uma gestante em situação de fragilidade ou vulnerabilidade, ou 

em busca de liberdade”. 

Os grupos pró e contra ADIN se mobilizaram. A diferença principal estava no cargo 

que representantes desses grupos tinham. No dia 08 de dezembro de 2016, o sítio Sempre 

Família publicou a matéria “Deputados agiram para que STF não julgasse aborto em caso 

de Zika agora”, relatando a entrega de uma manifestação pública, por escrito, assinada por 

60 deputados, incluindo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
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nos gabinetes de cada um dos 11 ministros do STF. Ainda segundo essa matéria, teria havido 

um “comunicado do gabinete da presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, informando que 

a ação da Anadep não será mais pautada neste ano” (LIMA, 2016). A situação de emergência 

foi encerrada em maio de 2017 e a ação não chegou a ser julgada. 

Aproximadamente um ano após a epidemia do vírus Zika, a Human Rights Watch 

realizou uma pesquisa em Pernambuco e na Paraíba, estados com maior número de pessoas 

afetadas pelo vírus. A investigação envolveu 180 pessoas, sendo que mais de 20 eram mães 

de crianças com sintomas da síndrome congênita do Zika vírus e 44 mulheres e meninas 

grávidas ou que tiveram bebês durante a epidemia. Os resultados destacam que a epidemia 

intensificou problemas antigos, como as desigualdades socioeconômicas, as disparidades 

raciais e atingiu desproporcionalmente mulheres e meninas. 

A vida das mulheres foi bastante impactada. O comprometimento dos bebês que 

precisam de acompanhamento integral por praticamente toda a vida, exigiria muitas vezes o 

abandono da atividade laboral e de lazer, além dos custos com exames, medicamentos, 

fisioterapia e todos os recursos necessários para o desenvolvimento da criança, situação 

agravada pela desvantagem econômica da maioria das mulheres afetadas pela epidemia. Não 

nos passa despercebido esse papel social atribuído a mulheres como cuidadoras, por exemplo 

de mães, tias e avós, evocando a imagem de amáveis e fortes, mesmo quando estão 

fragilizadas, precisando serem acolhidas pelos serviços públicos. 

 

Há uma relacionalidade vivificante entre mulheres e filhos, o que facilita 

a sujeição delas às demandas crescentes de cuidado: deslocamentos em 
transportes improvisados de sítios de cidades rurais para Campina Grande; 

viagens de até dez horas diárias para estimulação precoce em sessões de 

trinta minutos; espera por “ajuda” para alimentação da criança, pois muitos 
recém-nascidos têm dificuldade em se manter no aleitamento materno. A 

relacionalidade como inerente à ética da responsabilidade na maternidade 

é exacerbada pela precariedade da vida das mulheres e não apenas pelo 

caráter vulnerável do recém-nascido (DINIZ, 2016, p.2). 

Outra situação relatada sobre o cotidiano de mães de filhos/as com a síndrome do Zika 

vírus é o abandono pelo companheiro após o diagnóstico ou nascimento da criança (DINIZ, 

2016; BUENO et al., 2017). Nosso empirismo flagra as mais diversas expectativas de 

familiares em relação a bebês que ainda nem nasceram: quanto ao sexo, profissão, time de 

futebol, escola entre outras. Mas também tem o oposto disso, as frustrações decorrentes da 

não realização dessas expectativas e ainda os desgostos creditados a filhos/as que usam de 

sua autonomia para fazer escolhas que fogem às planejadas pelos pais. Muito dificilmente 

faz parte desse conjunto de idealização e expectativas a chegada de uma criança com 
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deficiência.  
 

[...] Após dois anos de namoro e nove de casamento, a promotora de 

eventos Carla Silva, de 32 anos, foi abandonada pelo pai dos seus três 

filhos quando ainda estava internada na maternidade. O motivo, conta, era 
a condição da caçula, Nivea Heloise, que nasceu com menos de 28 

centímetros de perímetro encefálico. “Ele me culpou por ela nascer assim. 

Disse que a menina era doente porque eu era uma pessoa ruim.” O casal se 
conheceu após ele começar a frequentar a mesma igreja evangélica que ela, 

em uma periferia do Recife (RESK, 2016, p.1). 
 

 

A filósofa Thurle (2004), no livro intitulado “Em Nome da Mãe, o não reconhecimento 

paterno no Brasil”, faz uma abordagem que insere a deserção da paternidade como um 

fenômeno socialmente construído por via histórica, política e jurídica envolvendo questões 

de cidadania, de relações de gênero e de efetivação da democracia. De fato, apesar de ter 

crescido o debate e as iniciativas que incentivam a paternidade responsável, na história, 

principalmente ocidental, o papel do homem na criação dos filhos é secundarizado. A ele, 

em geral, cabe ser o provedor. Desta forma, a ordem patriarcal reforça a autoridade do 

“homem da casa” e premia seu desempenho na esfera pública, enquanto mulheres tenham 

como responsabilidade o cuidado com a casa e os filhos/as, ainda que também tenha de 

trabalhar pelo sustento da família e mesmo quando mulheres representam 44,5% da força 

de trabalho no Brasil (PNAD, 2017). 

A maternidade e a dedicação às atividades domésticas não são completamente 

opcionais, existe uma relação de gênero que perpassa a criação de meninas para assumir 

essas funções e se manifesta também por uma cobrança social para exercício deste papel. 

A Pesquisa Situação da Paternidade Brasileira (INSTITUTO PROMUNDO, 2016, p. 18), 

destaca que “os homens não fizeram o caminho inverso em direção ao lar de forma 

igualitária, na mesma proporção do que as mulheres fizeram em direção ao mercado de 

trabalho”. 

É difícil obter informações e estatísticas sobre paternidade no Brasil. Mesmo no campo 

da saúde o binômio é materno-infantil. A Declaração de Nascidos Vivos, que é um 

documento provisório de identificação da criança e também um eficiente modelo para gerar 

dados sobre mortalidade e natalidade, por exemplo, traz campos de preenchimento 

relativos somente à mãe. Mais uma evidência dessa dificuldade é que houve, ao longo dos 

anos, a diminuição do sub-registro civil de nascimento, que passou de 28,5%, em 1997, 

para 12,2%, em 2007, mas ainda grassa a ausência de filiação paterna. Nem mesmo o 

IBGE, que possui os dados cartoriais de todo o país, afere a questão da paternidade 
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(THURLE, 2012). 

Bensusan (2012, p. 322) sintetiza essa situação que configura parte da sociedade 

brasileira como “um patriarcado sem pais em que a figura masculina é uma assombração 

na família, um patriarcado fantasmagórico em que cabe aos pais a rota de fuga de um papel 

garantido na imaginação familiar”. Além do patriarcado, esse comportamento de parcela 

dos “pais-de-família” tem relação com o machismo e a divisão sexual do trabalho 

(INSTITUTO PROMUNDO, 2016, p. 24), sendo urgente um debate mais amplo e 

profundo sobre desigualdade de gênero e masculinidades. 

Da mesma forma, é preciso romper com o preconceito e a discriminação, implementar 

ações com base na Lei Federal nº 8069/199027, que instituiu o Estatuto da Criança e do 

Adolescente e da Lei Federal 13146/201528 – Estatuto da Pessoa com Deficiência, a fim 

de dar condições para o desenvolvimento de suas potencialidades e sua existência enquanto 

sujeitos de direitos. Sobretudo, implementar políticas públicas que auxiliem as mulheres 

no seu processo de emancipação. 

 

2.2 MULHERES, RAÇA E CLASSE 

 
O conceito de gênero desenvolvido no seio feminista ocidental trouxe outras 

perspectivas de análise nas ciências sociais e alargou concepções que tinham como 

referencial o homem (mas nem todos), como por exemplo, o que se entende como cidadania, 

acesso à educação, liberdade, democracia, sufrágio entre outros. Tanto a produção de 

conhecimento como a luta das mulheres estabeleceram uma agenda de direitos iguais que 

possibilitou problematizar essas concepções anteriores e mudar a ordem social. Essas 

garantias de direitos formais, políticas públicas focalizadas, ocupação do espaço público 

entre outras ações do movimento de mulheres e feministas visam alterar as condições de 

desigualdades entre os gêneros (PISCITELLI, 2002). 

Ainda assim, a concepção de gênero não deu conta da diversidade das mulheres, e 

outras categorias foram se agregando para abarcar a complexidade desse sujeito coletivo a 

exemplo de sexo, sexualidade, classe social, raça, religião, nacionalidade entre outras. Mas 

a adição de outros elementos relacionais para aprofundar análise de gênero e chegar na 

mulher real, e não na mulher imaginária, universal, não é feita por meio de um consenso, 

pelo contrário é o inconformismo e a invisibilização de distintos grupos de mulheres que 

provocam novas abordagens e preenchem as lacunas teóricas e da prática política. De acordo 

com Piscitelli (2008, p. 265) “na história do pensamento feminista, a relação com outras 
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diferenças tem sido tensa, uma vez que algumas correntes consideravam que dar peso a elas 

debilitava um pressuposto político relevante: a identidade entre mulheres”. 

Além disso, embora a categoria gênero tenha sido desenvolvida para compreender a 

condição de opressão e dominação das mulheres, sua formulação supera questões da 

diferença sexual biológica, e, portanto, não se refere somente às mulheres. Com o advento 

de teorias pós-estruturalistas, o termo tem sido utilizado também para se referir à 

masculinidade, por exemplo. Por isso, algumas autoras têm debatido a necessidade de se 

reafirmar a categoria mulher sob o risco de utilizar gênero como sinônimo esvaziar seu 

sentido e a luta. 

O que podemos exigir em nome das mulheres se “mulheres” não existem 

e se demandas em seus nomes simplesmente reforçam o mito de que elas 
existem? Como podemos falar contra o sexismo... quando a categoria 

mulher é uma ficção? Como podemos requerer a legalização do aborto, 

creches, ou salários iguais para tarefas iguais sem invocar o conceito de 
“mulher”? (ALCOF, 1988, p. 407 apud COSTA, 1998, p. 131). 

De acordo com Piscitell (2002, p. 21) “o sentido da recriação da categoria mulher é,  

sobretudo, político” uma vez que possibilita o reconhecimento de diferenças e coalização 

entre grupos de mulheres para reivindicar pleitos de acordo com as especificidades. Para 

Costa (1998, p.133), a categoria mulher também foi desenvolvida pelo movimento 

feminista, sendo caracterizada como heterogênea e conjuntural. Já Carneiro (2003, p.119) 

salienta que é um preciso um olhar particular para novos sujeitos políticos como as mulheres 

negras e indígenas que “possuem demandas específicas que, essencialmente, não podem ser 

tratadas, exclusivamente, sob a rubrica da questão de gênero se esta não levar em conta as 

especificidades que definem o ser mulher neste e naquele caso”. 

 

Trabalhando com tal especificidade Werneck, aduz que: 

 
As mulheres negras não existem. Ou, falando de outra forma: as mulheres 

negras, como sujeitos identitários e políticos, são resultado de uma 
articulação de heterogeneidades, resultante de demandas históricas, 

políticas, culturais, de enfrentamento das condições adversas estabelecidas 

pela dominação ocidental eurocêntrica ao longo dos séculos de escravidão, 
expropriação colonial e da modernidade racializada e racista em que 

vivemos (WERNECK, 2010, p. 76). 

 

A nosso ver, não existe oposição entre as duas categorias, uma vez que, enquanto 

gênero remete à construção social de masculino e feminino, mulher nos permite trabalhar as 

diferenças entre grupos de mulheres. Neste trabalho, as duas categorias são caras. 

Precisamos visibilizar o termo mulher nas análises e dizer de que mulher está-se falando. 
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Em se tratando de uma pesquisa com enfoque interseccional, os marcadores sociais fazem 

diferença. Nesse sentido, a categoria mulher nos possibilita colocar a lupa sobre a mulher 

negra, rompendo com a aparente universalidade que a categoria mulher pode expressar e 

reconhecer a mulher negra como sujeito histórico, social e político. 

Apesar de também ter suas limitações, os deslocamentos necessários do termo mulher 

para semanticamente dar conta do seu significado não têm como horizonte o pós- gênero e 

sim “que a história e o significado de uma categoria deve ser entendida à luz das histórias e 

significados das outras categorias da identidade (classe, raça, etnia, sexualidade, 

nacionalidade, etc) ” (CONCEIÇÃO, 2009, p. 750). 

A norte-americana Patrícia Collins influenciou várias pensadoras brasileiras tanto por 

sua metodologia de ouvir e sistematizar mulheres negras também de fora do âmbito 

acadêmico quanto por suas formulações. Segundo Collins (2016, p. 101), o “pensamento 

feminista negro consiste em ideias produzidas por mulheres negras que elucidam um ponto 

de vista de e para mulheres negras”. Mas esse processo não é necessariamente sistematizado 

academicamente, e sim historicamente de forma oral nos locus sociais dessas mulheres. 

Antes nos Estados Unidos, a partir do movimento dos direitos civis, e mais recentemente no 

Brasil, esse conhecimento tem sido registrado e difundido. 

Bairros (1995, p. 462) reafirma cinco pontos como basilares do feminismo negro 

destacado por Collins: o 1) o legado de uma história de luta; 2) a natureza interligada de raça 

gênero e classe; 3) o combate aos estereótipos ou imagens de controle; 4) a atuação como 

mães professoras e líderes comunitárias; 5) e a política sexual. 

Em relação à interligação entre raça, gênero e opressão de classe, Collins constata a 

frequência da temática nas produções de feministas negras em distintos momentos históricos 

(BEALE, 1970; DAVIS, 1981; DILL, 1983; HOOKS, 1981; LEWIS, 1977; MURRAY, 

1970; STEADY, 1981). 

Anteriormente a interligação entre opressão de raça, gênero e classe foi conceituada 

de simultaneidade de opressão (SMITH, 1993 apud COLLINS, 2016, p. 107), e já 

demonstrava que mulheres negras e pobres conseguiam perceber que a luta apenas contra o 

racismo ou somente contra sexismo, ou pelo trabalho remunerado e distribuição da riqueza 

não as libertárias de fato. 

 
Essa interligação possibilita outra perspectiva de pesquisa e intervenção, pois, ao invés 

de priorizar um elo do sistema de opressão e secundarizar os demais, as mulheres negras 
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têm uma visão de totalidade (COLLINS, 2016, p.108). 

No livro Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of 

Empowerment, publicado pela primeira vez em 1990, e ainda não traduzido no Brasil (mas 

comumente chamado de Pensamento Feminista Negro), Collins cita como marco dos 

trabalhos do feminismo negro que buscaram uma nova abordagem para as experiências das 

mulheres negras a partir da interligação entre raça, classe social, gênero e sexualidade as 

obras Mulheres, Raça e Classe, Davis (1981), Combahee River Collective (1982), e Sister 

Outsider e Audre Lorde (1984) e Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, 

and Violence Against Women of Color, de Crenshaw (1991). 

Iniciaremos por Combahee River Collective Statement (Manifesto do Coletivo 

Combahee River), que, embora tenha sido publicado em livro em 1983, foi elaborado em 

1977. Esse coletivo era formado por negras lésbicas que atuaram entre as décadas de 1970 

e 1980, em Boston, que se organizavam como um grupo de estudos e também de ativismo. 

A declaração mais geral da nossa política atual seria que estamos 
comprometidas ativamente na luta contra a opressão racial, sexual, 

heterossexual, e de classe, e que vemos como a nossa tarefa particular o 

desenvolvimento de uma análise e de uma prática integradas, baseadas no 
fato de que os grandes sistemas de opressão são interligados. A síntese 

dessas opressões cria as condições das nossas vidas. Como mulheres 

negras, vemos o feminismo negro como o movimento político lógico para 

combater as opressões multifacetadas e simultâneas que todas as mulheres 
de cor enfrentam8 (SMITH, 1983 apud EISENSTEIN, 1978 tradução 

nossa). 

A declaração desse coletivo é uma amostra da interpretação da realidade opressiva por 

mulheres negras, particularmente por aquelas que também se sentiam oprimidas em sua 

sexualidade, ao mesmo tempo que apontam uma perspectiva para o feminismo negro. 

Já em “Mulheres, Raça e Classe”, a filósofa Davis (2016, p. 24-25) narra a luta das 

mulheres, as desigualdades raciais e de classe entre elas, as disputas, o sistema escravista e 

a luta abolicionista, bem como identifica o racismo no emergente feminismo durante o 

século XIX e início do XX, nos Estados Unidos. Em sua narrativa é possível perceber como 

 
 

8 “The most general statement of our politics at the present time would be that we are actively committed to 

struggling against racial, sexual, heterosexual, and class oppression, and see as our particular task the 

development of integrated analysis and practice based upon the fact that the major systems of oppression are 

interlocking. The synthesis of these oppressions creates the conditions of our lives. As Black women we see 

Black feminism as the logical political movement to combat the manifold and simultaneous oppressions that 

all women of color face”. (SMITH, 1983 apud EISENSTEIN, 1978. 
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o direito à liberdade e igualdade de mulheres negras escravizadas estiveram contingenciados 

pelos interesses do movimento de mulheres feministas brancas, com exceção de algumas 

abolicionistas. 

Davis (2016) também demonstra como o sistema capitalista, racista e patriarcal 

ampliou o fosso entre mulheres brancas e negras. Por exemplo, quando dos primórdios da 

industrialização nos EUA, várias máquinas passaram a fazer as tarefas que eram 

desempenhadas por mulheres, como fazer tecidos, roupas, velas, sabão entre outros. As 

mulheres brancas deixaram de participar da economia do lar, o que lhes dava certa 

importância. Ao mesmo tempo, revistas e romances difundiram uma ideologia de 

feminilidade apartada do mundo do trabalho, mesmo aquele ligado à economia doméstica, 

imprimindo uma situação de maior submissão conjugal e de seu papel de reprodutoras. De 

outro lado, o capitalismo industrial separava ainda mais a idealização de mães e donas de 

casas da imagem de mulheres negras escravizadas, que estavam fora desse padrão da 

ideologia dominante. 

Desde o início, o feminismo dominante é confrontado a incorporar as experiências das 

mulheres negras escravizadas que foram objetificadas para exploração no trabalho e 

animalizadas como fêmeas nos abusos sexuais. Como explicita Davis (2016, p. 17): “as 

mulheres eram olhadas não menos que os homens, eram vistas como unidades rentáveis de 

trabalho, elas não tinham distinção de gênero”. A trajetória da categoria mulher no 

feminismo negro é antecedida de sua reafirmação como humana. O trabalho forçado, na 

maioria das vezes braçal, denuncia a imbricação entre raça e condição de classe. 

O entrelaçamento entre raça, classe e gênero ainda hoje é reiterado por Davis. Durante 

palestra realizada, em São Luís (MA), no ano de 1997, na I Jornada Cultural Lélia Gonzalez, 

promovida pelo Centro de Cultura Negra do Maranhão e pelo Grupo de Mulheres Negras 

Mãe Andresa, Davis assinalou: 

As organizações de esquerda têm argumentado dentro de uma visão 
marxista e ortodoxa que a classe é a coisa mais importante. Claro que a 

classe é importante. É preciso compreender que classe informa a raça. Mas 

raça, também, informa a classe. E gênero informa a classe. Raça é a 
maneira como a classe é vivida. Da mesma forma que gênero é a maneira 

como a raça é vivida. A gente precisa refletir bastante para perceber as 

intersecções entre raça, classe e gênero, de forma a perceber que entre 
essas categorias existem relações que são mútuas e outras que são 

cruzadas. Ninguém pode assumir a primazia de uma categoria sobre as 

outras (DAVIS,2016, (S/D)). 

 

 
Nesse sentido, os contrapontos feitos pelo feminismo negro contribuíram para uma 
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perspectiva interseccional de luta das mulheres. A assimilação das diferenças intra-grupo 

aconteceu sob duras críticas, a exemplo de bell hooks no texto “Mulheres negras: moldando 

a teoria feminista”, escrito em 1984: 

 

Em termos gerais, as feministas privilegiadas têm sido incapazes de falar 
a, com e pelos diversos grupos de mulheres, porque não compreendem 

plenamente a inter-relação entre opressão de sexo, raça e classe ou se 

recusam a levar a sério essa inter-relação. As análises feministas sobre a 
sina da mulher tendem a se concentrar exclusivamente no gênero e não 

proporcionam uma base sólida sobre a qual construir a teoria feminista. 

Elas refletem a tendência, predominante nas mentes patriarcais ocidentais, 

a mistificar a realidade da mulher, insistindo em que o gênero é o único 
determinante do destino da mulher. Certamente, tem sido mais fácil para 

as mulheres que não vivenciam opressão de raça ou classe se concentrar 

exclusivamente no gênero (BELL HOOKS, 2015, p. 207). 

Outra escritora a tensionar o movimento feminista e apontar a carência das categorias 

analíticas para compreender a realidade da mulher negra foi a caribenha-americana Lorde 

(2012, p.21): “é uma arrogância da academia, em particular, assumir qualquer discussão 

sobre teoria feminista sem examinar nossas várias diferenças, e sem uma perspectiva 

significativa das mulheres pobres, Negras e Terceiro-Mundistas, e lésbicas”. Nesse texto, 

Lorde também chama atenção para a necessária união de mulheres para derrubar o 

patriarcado, mas para que isso ocorra as mulheres terão de perceber-se como 

interdependentes e entenderem suas diferenças de gênero, raça, classe e sexualidade como 

uma vantagem, ao invés de ignorar ou vê-las como motivo de separação. 

 

Mulheres pobres e mulheres de cor sabem que há uma diferença entre as 

manifestações diárias de escravização marital e prostituição porque nossas 

filhas é que estão na pista. Se a teoria feminista americana branca precisa 
deixar de lidar com as diferenças entre nós, e as consequentes diferenças 

em nossas opressões, então como lidar com o fato de que as mulheres que 

limpam suas casas e cuidam de suas crianças enquanto vocês comparecem 

a conferências sobre teoria feminista são, majoritariamente, mulheres 
pobres e mulheres de Cor? Qual é a teoria por trás do feminismo racista? 

(LORDE, 2012, p.24). 
 

No Brasil, grupos de mulheres negras buscaram também tematizar o movimento 

feminista ao longo do tempo, o que causava tensionamentos. Mulheres negras que não viam 

suas demandas contempladas passaram a fazer críticas a concepções universalizantes. 

Gonzalez (1983, p. 966), por exemplo, expressa que “enquanto mulher negra, sentimos a 

necessidade de aprofundar a reflexão, ao invés de continuarmos na repetição e reprodução 

dos modelos que nos eram oferecidos pelo esforço de investigação das ciências sociais”. 

A antropóloga reconhecia o valor da luta feminista, mas enxergava a incompletude na 
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medida em que não questionava a ordem racial que subalternizava mulheres negras e 

indígenas da América Latina. Essa questão era fundamental, posto que o colonialismo 

europeu deu contornos próprios ao racismo nesse continente a partir da ideologia do 

branqueamento, da democracia racial e da miscigenação “para manter negros e índios na 

condição de segmentos subordinados no interior das classes mais exploradas” 

(GONZALEZ, 1988, p. 71). Devido a posições como essa, Gonzalez é considerada 

precursora no Brasil da descolonização do saber e da produção de conhecimento 

(CARDOSO, 2014). 

Inspirada em autores/as afrocentrados/as, Gonzalez provocava a reflexão sobre vários 

aspectos da cultura brasileira, latino-americana e africana buscando a reafirmação de 

alguns termos por meio da ressignificação. Uma das categorias criadas por ela foi a 

amefricanidade (amefricanity) que enseja deslocamentos não apenas geográficos, mas 

também político, cultural, linguístico e ideológico (GONZALEZ, 2008). Conforme 

ensinamentos de Molefi Kete Asante, “toda linguagem é epistêmica. Nossa linguagem 

deve contribuir para o entendimento de nossa realidade”. Percebe-se que as teorias 

feministas de então tinham pouco a oferecer a Gonzalez e às mulheres negras organizadas 

que compartilhavam de suas ideias. 

De acordo com Bairros (1995, p. 461) o movimento feminista dominante não 

conseguiu trabalhar com a ideia de que existiam grupos mais discriminados que outros por 

isso foi incapaz de desenvolver conceitos que abarcassem a diversidade de mulheres. A 

autora coloca que “raça, gênero, classe social e orientação sexual reconfiguram-se 

mutuamente formando o que Grant9 chama de um mosaico que só pode ser entendido em 

sua multidimensionalidade”. 

Nesse sentido, a teoria do ponto de vista feminista (feminist standpoint) seria a que 

oferece mais elementos para incluir essas dimensões uma vez que não preconiza uma 

identidade única e compreende o sujeito como social e historicamente determinado. Dessa 

maneira, possibilitaria 

[...] dar expressão a diferentes formas da experiência de ser negro (vivida 

através do gênero) e de ser mulher (vivida através da raça), o que torna 

supérfluas discussões a respeito de qual seria a prioridade do movimento 

de mulheres negras: luta contra o sexismo ou contra o racismo? - já que as 

duas dimensões não podem ser separadas. Do ponto de vista da reflexão e 

da ação políticas uma não existe sem a outra. (BAIRROS, 1995, p. 461). 

 
 

9 Grifo nosso ver: Judith. Fundamental Feminism: Contesting the Core Concepts of Feminist Theory. Nova 

Iorque: Routledge,1991. 
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Fica evidente nas argumentações de Bairros que não se trata de hierarquia de 

opressão, mas de demonstrar que esses marcadores atingem diferentemente a experiência 

de cada mulher que os tem, não podendo ela escolher qual priorizar no enfrentamento. 

Em seu texto, ela destaca conceitos de feminismos capazes de abranger a identidade da 

mulher negra, conforme o que segue: 

Feminismo é o instrumento teórico que permite dar conta da construção de 

gênero como fonte de poder e hierarquia que impacta mais negativamente 
sobre a mulher. É a lente através da qual as diferentes experiências das 

mulheres podem ser analisadas criticamente com vistas a reinvenção de 

mulheres e de homens fora dos padrões que estabelecem a inferioridade de 

um em relação ao outro (BAIRROS, 1995, p. 462). 

Na mesma linha, a filósofa Carneiro (2003) reforça a importância de mulheres de 

negras brasileira e latino-americanas pensarem o feminismo a partir de suas experiências, 

considerando que ainda hoje a herança do período colonial perdura no imaginário social de 

forma tão presente que suplanta conquistas da humanidade como a democracia e a cidadania, 

uma vez que as relações de gênero estão fundadas no sistema escravocrata. Por isso, para as 

negras é preciso uma perspectiva feminista que não separe os eixos de opressão, mas 

enfrente todos os seus flancos: “Se o feminismo deve liberar as mulheres, deve enfrentar 

virtualmente todas as formas de opressão” (CARNEIRO, 2003, p. 51). 

A avaliação é de que o feminismo e o movimento negro ganharam em ação política 

pois “ao trazer para a cena política as contradições resultantes da articulação das variáveis 

de raça, classe e gênero, promove a síntese das bandeiras de luta historicamente levantadas 

pelos movimentos negro e de mulheres do país” (CARNEIRO, 2003, p. 2). 

Há um consenso de que a perspectiva interseccional faz parte da história do feminismo 

negro, ainda que sem sistematização. As discussões sobre as distintas e entrelaçadas cargas 

de opressões antecedem em um século a formulação da teoria. Em 1851, Sojourner Truth, 

única representante negra da Convenção dos Direitos das Mulheres, em Ohio, contrapôs os 

gritos de “não deixe ela falar”, vindos de outras mulheres, e os argumentos dos homens de 

que a mulher não deveria votar por ser frágil e deles necessitar para tudo. 

 

Nunca ninguém me ajuda a subir numa carruagem, a passar por cima da 

lama, ou me cede o melhor lugar! E não sou uma mulher? Olhem para 

mim! Olhem para meus braços! Eu capinei, plantei, e juntei palha nos 
celeiros, e homem nenhum conseguiu me superar! E não sou uma mulher? 

Eu consegui trabalhar e comer tanto quanto um homem – quando tinha de 

comer – e também aguentei as chicotadas! E não sou uma mulher? Pari 

cinco filhos e a maioria deles foi vendida como escravos. Quando 
manifestei minha dor de mãe, ninguém, a não ser Jesus, me ouviu! E não 
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sou uma mulher? [...] O que é que isto tem a ver com os direitos das 

mulheres ou os direitos dos negros? Se minha caneca não está cheia nem 
pela metade, e a sua caneca está quase toda cheia, não seria mesquinho de 

sua parte não completar a minha medida? (GELEDÉS, 2014, p.1). 

É axiomático no discurso improvisado de Truth como a histórica noção de 

universalidade e igualdade parte de uma concepção de mulher e homem que não abarca a 

diversidade humana e a complexidade das diversas formações sociais e econômicas. Mesmo 

a procriação, considerada função primária das fêmeas, foi diferente para aquelas que ainda 

não eram vistas como iguais nem pelos homens nem pelas mulheres brancas. 

Atualmente, algumas correntes do feminismo negro no Brasil, e de outros campos da 

teoria social, compreendem como objeto da Teoria da Interseccionalidade a diversidade de 

marcadores sociais que se inter-relacionam e se imbricam como gênero, raça/etnia e classe 

social, forjando relações sociais de opressão, dominação e exploração. Os estudos sobre 

interseccionalidade na academia datam da década de 1980, aproximadamente. Mas outras 

correntes teóricas também passaram a relacionar raça, gênero e classe. 

[...] difícil é lidar com esta nova realidade, formada pelas três 

subestruturas: gênero, classe social, raça/etnia, já que é presidida por 

uma lógica contraditória, distinta das que regem cada contradição em 

separado. [...] O importante é analisar estas contradições na condição 

de fundidas ou enoveladas ou enlaçadas em um nó (SAFFIOTI, 2004, 
p. 125). 

Assim como temos a incompletude da categoria gênero para pensar as desigualdades 

das relações sociais, o mesmo acontece com classe social. No artigo “A classe operária tem 

dois sexos”, Hirata e Kergoat (1994) criticam a conceitualização marxista de classes sociais 

elaborada unicamente a partir do referencial do homem, e reafirmam a limitação apontada 

pelos estudos feministas de que não se pode explicar as opressões sofridas pelas mulheres 

apenas pela classe social. Para elas, “relações de classe e de sexo organizam a totalidade das 

práticas sociais em qualquer lugar que se exerçam. Para ela “[...] não é só em casa que se é 

oprimida nem só na fábrica que se é explorado (a)” (HIRATA & KERGOAT, 1994, p. 96). 

A perspectiva interseccional possibilita a análise a partir de sistemas múltiplos de 

subordinação. Mas, não se limita a isso, como explica Hirata (2014, p. 62-63) citando Bilge 

(2009), “vai além do simples reconhecimento da multiplicidade dos sistemas de opressão 

que opera a partir dessas categorias e postula sua interação na produção e na reprodução das 

desigualdades sociais”. 

Embora os diferentes marcadores sociais tenham sido incorporados em alguns estudos 

de gênero, isto não significa que as abordagens são semelhantes. Na análise de Hirata (2014, 

p. 61) “uma das principais controvérsias atuais no campo dos estudos do trabalho e do gênero 
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é a maneira de conceitualizar a interdependência das relações sociais de raça, sexo e classe, 

que alguns designam por “interseccionalidade”, outros por “consubstancialidade”. 

Consubstancialidade é uma formulação de Danièle Kergoat, do final dos anos 1970, 

que articulava, inicialmente, as relações sociais de sexo e de classe social, e, posteriormente, 

incluiu raça (HIRATA, 2014). Kergoat apud Hirata (2014) faz algumas críticas à teoria da 

interseccionalidade: 

 
[...] a multiplicidade de pontos de entrada (casta, religião, região, etnia, 
nação etc., e não apenas raça, gênero, classe) leva a um perigo de 
fragmentação das práticas sociais e à dissolução da violência das relações 

sociais, com o risco de contribuir à sua reprodução; 2) não é certo que todos 

esses pontos remetem a relações sociais e talvez não seja o caso de colocá-
los todos num mesmo plano; 3) os teóricos da interseccionalidade 
continuam a raciocinar em termos de categorias e não de relações sociais, 
privilegiando uma ou outra categoria, como por exemplo a nação, a classe, 
a religião, o sexo, a casta etc., sem historicizá-las e por vezes não levando 
em conta as dimensões materiais da dominação (KERGOAT apud 
HIRATA, 2014, p.65). 

Mas, para Hirata (2014), a principal diferença entre ambas é que, enquanto a 

consubstancialidade privilegia as relações entre sexo e classe social, interseccionalidade 

primaria pela articulação entre sexo e raça. O que chega a ser uma contradição, tendo em 

vista que ambos conceitos afirmam não priorizar nenhum dos elementos do sistema de 

opressão. Mas tais visões, conforme alerta Hirata (2014), implicam também em escolhas 

teóricas e políticas diferentes. 

Não há um entendimento comum de que raça/etnia, classe social, orientação sexual e 

outros marcadores tenham de fato sido abraçados pelo feminismo dominante. Algumas 

autoras afirmam que a emergência do feminismo negro e da própria teoria da 

interseccionalidade demonstram o fracasso do feminismo dominante em verdadeiramente 

incorporar essas dimensões (AKOTIRENE, 2018). 

O marco do aprofundamento teórico sobre o tema é sinalizado pelas contribuições da 

professora de teoria crítica de raça, Kimberle Crenshaw no texto Demarginalizing the 

intersection of race and sex: a black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist 

theory and antiracist politics (Desmarginalizando a Intersecção entre Raça e sexo: uma 

crítica feminista e negra da doutrina antidiscriminação da teoria feminista e da política 

antirracista), conforme destaca Crenshaw (2002). 

Crenshaw (2002) distingue duas formas de interação entre as discriminações de raça 

e de gênero. A primeira correlaciona a diferença no modo como opera a discriminação racial 

e intolerâncias correlatas quando se trata de homens e mulheres - além da questão racial, o 
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gênero dá contornos diversos. Se a violação é diferente, não pode ser concebida nem 

enfrentada de igual maneira, sendo necessário, nesse caso, incorporar também o gênero na 

abordagem da discriminação por raça. A segunda forma diz respeito à diferença entre as 

mulheres e também entre mulheres e homens, que irá exigir a integração entre gênero, raça 

e também outras especificidades desses sujeitos, como explica a professora: 

Assim como é verdadeiro o fato de que todas as mulheres estão, de 

algum modo, sujeitas ao peso da discriminação de gênero, também é 

verdade que outros fatores relacionados a suas identidades sociais, tais 
como classe, casta, raça, cor, etnia, religião, origem nacional e orientação 

sexual, são ‘diferenças que fazem diferença’ na forma como vários grupos 

de mulheres vivenciam a discriminação. Tais elementos diferenciais 

podem criar problemas e vulnerabilidades exclusivos de subgrupos 
específicos de mulheres, ou que afetem desproporcionalmente apenas 

algumas mulheres (CRENSHAW, 2002, p. 173). 

Nas análises deve-se estar atento/a super inclusão, identificada em situações em que 

um problema é entendido apenas como de mulheres, sem uma visão interseccional sobre 

outros aspectos que também podem estar presentes. Ela exemplifica o caso de tráfico de 

mulheres que frequentemente é tratado por um viés de gênero, mas, quando se examina qual 

o perfil das mulheres mais traficadas, percebe-se a questão racial e de classe. 

A subinclusão, por sua vez, envolve um subconjunto de mulheres que têm experiências 

diferentes das mulheres dos grupos dominantes (ou de homens) e um problema que acontece 

com o subconjunto é atribuído a sua especificidade, a exemplo de raça/etnia, quando também 

pode ser uma questão de gênero. Sobre isso diz a autora: 

[...] Nesse caso, a dimensão de gênero de um problema o torna invisível 

enquanto uma questão de raça ou etnia. O contrário, no entanto, raramente 

acontece. Em geral, a discriminação racial que atinge mais diretamente os 
homens é percebida como parte da categoria das discriminações raciais, 

mesmo que as mulheres não sejam igualmente afetadas por ela” 

(CRENSHAW, 2002, p. 175). 

Como exemplo, ela apresenta a esterilização em massa de mulheres marginalizadas ao 

redor do mundo. No caso dos Estados Unidos, a prática atingiu e continua a afetar 

desproporcionalmente porto-riquenhas e afro-americanas. Essas mulheres têm seu direito 

reprodutivo negado não apenas porque são mulheres, mas por sua condição de classe e raça. 

Desse modo, “nas abordagens subinclusivas da discriminação, a diferença torna invisível 

um conjunto de problemas; enquanto, em abordagens superinclusivas, a própria diferença é 

invisível” (CRENSHAW, 2002, p. 176). 

Em determinados contextos econômicos, culturais e sociais é difícil identificar a 

discriminação interseccional pela estrutura de poder e silenciamento que naturalizam os 
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sistemas de subordinação. Assim sendo, “para apreender a discriminação como um 

problema interseccional, as dimensões raciais ou de gênero, que são parte da estrutura, 

teriam de ser colocadas em primeiro plano” (CRENSHAW, 2002, p. 176). Esse é um 

exercício que requer um olhar crítico sobre a realidade para não tomar a subalternidade e 

estereotipização de alguns grupos como naturais. 

Vencer a invisibilidade da interseccionalidade no processo de investigação exige 

enfoque na análise contextual, para tanto é necessária uma consistente base de informação 

sobre a vida das mulheres em questão. A estratégia de análise deve ser de baixo para cima, 

buscando apreender como as políticas públicas poderiam modificar suas vidas, deixando-as 

menos vulneráveis, identificando as múltiplas cargas de opressão que as marginalizam, por 

meio da metodologia de ‘fazer outras perguntas’. 

 

Conforme Matsuda sugere, muitas vezes uma condição pode ser 
identificada, por exemplo, como produto óbvio do racismo, porém, mais 

poderia ser revelado se, como rotina, fossem colocadas as seguintes 

perguntas: “Onde está o sexismo nisso? Qual a sua dimensão de classe? 

Onde está o heterossexismo?”. E a fim de ampliar ainda mais tais 
questionamentos, poder-se-ia perguntar: “De que forma esse problema é 

matizado pelo regionalismo? Pelas consequências históricas do 

colonialismo?” (CRENSHAW, 2002, p. 176). 

A perspectiva interseccional a partir desse protocolo proposto por Crenshaw (2002) 

tem como propósito destacar a existência ou não das diversas gamas de discriminações a 

que estão sujeitas as mulheres, e homens também, como gênero, raça e classe social. 

Contudo, interseccionalidade é uma teoria em construção: a própria artífice já fez 

alterações sobre como percebe essas intersecções. Além disso, a teoria tem sido alvo de 

diversos escrutínios que reforçam, negam, criticam e agregam determinados aspectos. 

Também há estudos que se apropriam do termo, mas não sob a mesma formulação. 

Para nós, somente uma análise que conceba a existência de múltiplas opressões será 

capaz de responder essas contradições das narrativas da epidemia de Zika vírus, e o aporte 

teórico da interseccionalidade nos parece o mais adequado, na medida em que 

[...] busca capturar as consequências estruturais e dinâmicas da interação 

entre dois ou mais eixos da subordinação. Ela trata especificamente da 

forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe e outros 
sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam as 

posições relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras. Além disso, 

a interseccionalidade trata da forma como ações e políticas específicas 

geram opressões que fluem ao longo de tais eixos, constituindo aspectos 
dinâmicos ou ativos do desempoderamento (CRENSHAW, 2002, p. 177). 

Outro horizonte nos é sinalizado por Patrícia Hill Collins (2017, p. 8) que concebe 
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interseccionalidade fundada na ideia de liberdade indivisível de June Jordan (1992), que vê 

as “desigualdades sociais complexas como intrinsecamente ligadas a uma agenda de justiça 

social, ou as interseções não apenas como ideias por elas mesmas, mas como ideias e ações”. 

É inegável, porém, que apesar de todo esforço teórico realizado para compreender a 

interseccionalidade, ainda é um desafio formular políticas públicas a partir dessa 

perspectiva. A Articulação de Mulheres Negras Brasileira - AMNB (2010, p. 5) denuncia 

que “a experiência brasileira e os dados apontam que as políticas universais para mulheres, 

por não considerar especificidades e desigualdades entre elas, tem privilegiado as mulheres 

brancas, especialmente aquelas residentes nos grandes centros urbanos”. 

Um exemplo disso nos é fornecido pelo relatório “A Situação dos Direitos Humanos 

das Mulheres Negras” que constata o avanço da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006) como 

um marco no combate à violência contra a mulher, mas também expõe que nem todas as 

mulheres estão protegidas em proporcional medida, podendo ser visualizado nas pautas da 

GELEDÉS (2016) e no debate da ONG Criola (2016). De 2003 a 2013, os assassinatos de 

mulheres brancas tiveram redução de 10%, enquanto as mortes entre mulheres negras 

aumentaram 54%. 

Akotirene em seu livro  “O que interseccionalidade?” (2018, p. 50) explicita a 

importância de considerar os marcadores sociais na formulação de políticas públicas posto 

que “[...] a ausência de articulação entre raça, classe e gênero tanto na teoria feminista quanto 

na produção afrocêntrica, por certo criou inobservâncias interseccionais produtoras do 

alarmante cenário de violência contra mulheres negras”. Na década de 1980, após a criação 

de delegacias especiais da mulher, publicações feministas ainda se referenciam na mulher 

universal. 

Ainda sobre a dificuldade de pensar as intersecções para além das estruturas 

discriminatórias, Akotirene (2018, p.55) indica que o ativismo comunitário tem sido 

influenciado a enquadrar as identidades de mulheres negras como “mães solteiras, chefas de 

famílias desestruturadas, “mulheres da paz” efetivas no resgate de jovens criminosos. 

Através desta articulação da raça, gênero, classe e território que os fracassos das políticas 

públicas são revertidos em fracassos individuais”. 

Melo & Gonçalves (2010, p.169-170) ao analisarem diferença e interseccionalidade 

nas práticas de saúde, observam o crescimento de políticas voltadas para grupos como 

população LGBT, mulheres, negros entre outras que reconhecem as singularidades 

identitárias, mas não conseguem articular o combate a múltiplas opressões. As autoras 
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questionam como construir políticas universalistas que contemplem as singularidades de 

grupos que não são reconhecidos no ideal universal de sujeitos de direitos. Nesse sentido, 

uma Nota Técnica do IPEA coloca para as políticas públicas quatro desafios: 

O primeiro deles é incorporar uma dimensão de gênero e raça nos métodos 

de medição da pobreza e nas análises sobre a pobreza, a fim de visibilizar 
as características próprias da pobreza das mulheres e dos negros. [...] O 

segundo desafio é justamente incorporar os problemas das mulheres e dos 

negros na agenda pública. [...] O terceiro desafio é gerar novas respostas 

ante os problemas das mulheres e dos negros. [...] O quarto desafio é 
fortalecer as capacidades institucionais dos gestores públicos e demais 

atores sociais para desenvolverem propostas de política e mecanismos de 

implementação, monitoramento e avaliação capazes de promover a 
igualdade de gênero e raça como um aspecto fundamental das políticas 

públicas (ABRAMO, 2004. p. 20 grifo nosso). 

Nesse sentido, vale o resgate e o alerta de Collins (2017, p.13), preocupada com o 

avanço neoliberal na academia, com a supremacia de questões individuais sobre as coletivas 

e o esvaziamento proposto por algumas correntes teóricas que sugerem o uso do termo pós- 

interseccionalidade. Para ela, interseccionalidade não pode ser vista como uma perspectiva 

exclusiva de um projeto feminista, quando sua interpretação é bem mais ampla, pois trata- 

se de justiça social e pode ser aplicada a vários contextos. Collins (2017, p. 15) acredita que 

a interseccionalidade precisa continuar sua trajetória de “avançar políticas emancipatórias 

em um contexto político e epistêmico da academia neoliberal”. Segundo ela, a perspectiva 

de interseccionalidade forjada no seio do feminismo negro “consistia em promover políticas 

emancipatórias para as pessoas que aspiravam a construção de uma sociedade mais justa”. 

De modo semelhante Rocha (2016) considera que a emancipação política das mulheres 

e a luta por sua cidadania não bastam, mas é preciso ir além. 

Relembrando a histórica e presente condição de subordinação, dominação 

e exploração vividas pelas mulheres, agravadas segundo seu pertencimento 
de classe, cor, geração e outras expressões de diversidades, se faz 

necessário à da cidadania e da participação como sujeito político. A luta por 

políticas públicas, sua implementação e o controle social dessas políticas, 
contraditoriamente, podem ser também lócus de crítica, reação e resistência 

ao capitalismo, ao patriarcado, ao racismo. A cidadania, a emancipação 

política das mulheres são exigências irrefutáveis, mas não bastam. É 
necessário ir além: inserir e fortalecer a luta feminista na perspectiva da 

transformação (ROCHA, 2016, p. 320). 

Vivemos uma realidade na qual as desigualdades determinam que “apenas um grupo 

de mulheres tem de fato a possibilidade de exercer seus direitos ao escolher ter e criar seus 

filhos” (VENTURA & CAMARGO, 2016, p. 634), e naturalizamos isso. A epidemia do 

Zika vírus é um complexo de acontecimentos e causalidades que desafia pesquisadores/as, 

poder público e sociedade civil. Não se trata de um “problema de mosquito” ou “problema 
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de mulheres” de Zika, tampouco uma questão de desigualdade de gênero, classe social ou 

racismo isoladamente (NUNES & PIMENTA, 2016). 

Existem várias nuances e cada uma exige um esforço próprio de estudo e reflexão. O 

que acreditamos poder contribuir para avançar no aprendizado com essa experiência e 

influenciar nas respostas que são dadas a doenças negligenciadas é a visão de totalidade, da 

necessidade de analisar e articular as principais determinações que subjazem essa realidade. 

De acordo com o Relatório sobre o Impacto da Política Econômica de Austeridade nos 

Direitos Humanos -DHESCA (2017), a tríplice epidemia de arboviroses sob a perspectiva 

dos Direitos Humanos é uma evidência das frequentes negligências e omissões do Estado 

cujos efeitos se conformam em conjuntura de desigualdade, discriminações, opressões e 

injustiças sociais de dimensão interseccional. Apesar de serem questões estruturais “a 

tendência é que haja invisibilidade ou mascaramento dessas desigualdades em situações de 

epidemias, em especial quando há um fator externo, um vírus/um mosquito, por exemplo, 

que pode ser facilmente culpabilizado como unicausal'' (DHESCA, 2017, p. 17) 

Segundo a ABRASCO (2016) a epidemia de Zika vírus é “tragédia sanitária” 

decorrente da degradação das condições de vida nas cidades. O que indica a importância de 

se analisar essa questão pelos mais diversos aspectos. Para Nunes & Pimenta (2016, p. 38), 

a epidemia de Zika e sua associação com a microcefalia “abrangem, também, complexos 

problemas sociais e políticos''. Relacionam-se ao fracasso sistemático do controle e 

prevenção às doenças negligenciadas no continente americano e no mundo”. Dessa forma, 

há relação também com contextos macroeconômicos como o avanço de projetos neoliberais 

de privatização do sistema público de saúde, de saneamento básico e abastecimento de água. 

Como exemplo, no Brasil, foi aprovada a Emenda Constitucional n.º 95/2016 que institui 

um novo regime fiscal com um limite para os gastos do governo federal pelos próximos 20 

anos (2017-2036), impedindo o aumento de investimento nas políticas públicas. 

Medidas como essas comprometem o asseguramento das condições básicas de vida da 

população que depende dos serviços públicos. Esse tipo de política “entra em conflito com 

a necessária manutenção e implementação de programas de promoção da igualdade e de 

garantia de direitos para responder à tríplice epidemia” (DHESCA, 2017, p. 35). 

Dessa forma, precisamos considerar que os direcionamentos econômicos e sociais 

“que secularmente produziram a iniquidade típica do Brasil e América Latina, são estruturais 

na determinação social da microcefalia/Zika” (COSTA, 2016, p.57) e que “pressupostos 

culturais e políticos sobre classe, gênero e raça influenciam tanto as decisões orçamentárias 
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quanto às políticas" (LESSER; KITRON, 2016, p. 171). Essas considerações exigem de nós 

uma abordagem interseccional. 

 

3. MICROCEFALIA E A SÍNDROME CONGÊNITA DO ZIKA VÍRUS 

 
3.1 ZIKA VÍRUS NO BRASIL 

 
O Zika Vírus é um flavivírus transmitido pela fêmea do mosquito Aedes aegipthy. A 

gestante infectada com esse vírus condiciona a uma má formação fetal gravíssima, a 

Microcefalia, doença de alta complexidade de compreensão, diagnóstico e acompanhamento 

(NUNES, 2016). 

Em abril de 2015, o Zika Vírus foi identificado no Brasil e mostrou uma relação íntima 

com o aumento de Fetos e Recém-Nascidos Microcefálicos, e em 2016 o País foi o lugar com 

maior número de casos de infecções notificadas pelo vírus, com um número de 3.836 registros 

no ano seguinte a identificação da má-formação, sobre investigação do Ministério da Saúde e 

Secretarias Municipais e Estaduais (FÉLIX; CASTRO; FORMENTI, 2016). 

O Vírus se espalhou de forma alarmante e desigual no Brasil, tendo maior incidência nas 

regiões nordeste e sudeste do País. Com a evolução da doença foi possível evidenciar as 

dificuldades existentes nas ações voltadas para o planejamento familiar, assim como na 

assistência materno-infantil (DINIZ,2016). 

Na figura 2, abaixo, obtida do Ministério da Saúde, é possível visualizar os índices de 

casos nos 7 estados onde o crescimento do número de microcefalia ocorreu em maior número 

no ano de 2016. 
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Figura 2: Mapa dos casos de notificação dos casos de Microcefalia no Brasil. 

 

 
Ao que infere Lisboa (2016) até 2015, o Zika vírus era considerado brando em relação 

a febre amarela e malária, porém após a confirmação do Ministério da Saúde, sobre a má 

formação em crianças com microcefalia, estudos, pesquisas e iniciativas políticas passaram a 

ser parte do contexto desse contágio e várias áreas, desde a antropologia, saúde, assistência 

social à políticas públicas de benefícios e direitos dos trabalhadores passaram a fazerem parte 

do contexto do Estado de emergência em saúde pública sendo assunto de importância Nacional. 

Síndromes como a de Guillain Barré passam a ser consequências do contágio pelo Aedes 

aegypti. 

O Zika Vírus criou duas polêmicas atreladas à população que se desdobraram em nichos 

da antropologia, saúde e políticas públicas. Uma delas foi a necessidade de fortalecimento do 

SUS; outra foi a polêmica causada sobre o direito ao aborto em casos de microcefalia, e o 

resgate sore a contribuição provisória nas movimentações financeiras do CPMF. Essa que foi 

criada para fortalecer o SUS, condicionando-o a promover ações de prevenção e combate ao 

mosquito Aedes aegypti, além de subsidiar à população afetada pela doença; nessa política 

também se agregou o sanitarismo público e outras melhorias de perspectiva intersetorial para 

gerar qualidade de vida as vítimas o Zika vírus (Lisboa, 2016) 

O Zika é um indicador de desigualdades no Brasil, justificando que proporcionalmente 

entre os aspectos, cor, raça e renda, o vírus se sobrepôs mais em pessoas negras, de renda baixa 
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e pessoas pardas financeiramente carentes (LESSER, KITRON ,2016). Desta forma o vírus do 

Zika teve impacto maior no: 

[...] no Nordeste, nos estados de Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte, onde uma 

percentagem maior da população é pobre e as condições climáticas são mais 

favoráveis à propagação de vírus transmitidos por mosquitos do que no Sul, mais rico 
e menos tropical. (LESSER; KITRON, 2016, p. 167). 

 

Além da classe social, sendo os pobres os mais afetados pelo Zika vírus, o clima tropical 

e subtropical influencia, postulando eles que os impactos convergiram para escolhas 

reprodutivas, ética e saúde, políticas públicas e eficiência, inclusive justificando que mulheres 

ricas deixaram o Brasil nos anos 2016. 

A epidemia provocada pelo mosquito Aedes aegypti tratava-se uma apresentação 

desconhecida do vírus Zika em seres humanos com repercussões graves da transmissão vertical, 

cujas implicações biopsicossociais, políticas e econômicas eram desconhecidas. (MENDES, et 

al., 2019). São implicações pertinentes à saúde, a antropologia, a sociologia e políticas públicas. 

O Zika vírus reflete uma relação ineficiente de políticas públicas entre o Estado e a 

população economicamente abastada no Brasil. Justifica que no período da febre amarela, a 

classe social mais favorecida economicamente se absteve em cumprir leis de isolamento, 

corroborando que isso se deu por achar que a febre era transmitida por contato humano, o que 

pouco havia entre pobres e ricos do período. Porém será que um camponês deixava de falar 

com seu patrão numa fazenda? Os portos deixaram de funcionar sem seus supervisores? As 

fábricas sem os seus gerentes? Neste sentido, pessoas com funções de comando na geografia 

produtiva do Brasil talvez fossem imunes ao vírus. O que se compreende é que o contágio 

possivelmente naquele momento histórico tinha foco nas mulheres. 

Lesser & Kitron (2016) indicam que até mesmo a atuação da fundação Oswaldo Cruz 

colocava nos seus dicionários médicos a palavra degenerada, indicada para os pobres expulsos 

dos seus cortiços no Rio de Janeiro, que deram lugar a mansões luxuosas, passando eles a morar 

em aglutinados nas favelas, sendo classificados por médicos como uma maioria negra e pobre 

suscetíveis ao mosquito. Será que existem médicos negros nos nossos centros de medicina 

atual? O Zika vírus realmente distingue classe social ou cor, na decisão do inseto picar? 

Ao discorrer sobre a economia, Zika vírus e a relação Estado e o cidadão, Silva, Matos 

& Quadros (2017) enfocam o contexto da vulnerabilidade no contexto das desigualdades sociais 

e econômicas, bem como ao atendimento, e, sobre estes destacam que o Zika vírus provoca uma 

síndrome com vários outros acometimentos, assim exigindo cuidados múltiplos, de profissionais 

múltiplos com apoio às mães. 



67  

Os investimentos para combate e controle do Zika vírus, bem como direcionados ao 

apoio das vítimas, principalmente das vítimas, primordialmente perpassam as áreas da saúde, 

se concentrando em capacitações, pesquisas, subsídios para diagnóstico, tratamento e 

recuperação de crianças e adultos. Na área social se aplicam aos benefícios, apoio logístico na 

recuperação e ações coordenadas no aspecto profilático e preventivo. Nas áreas específicas da 

pandemia do Zika, politicamente várias incisões contra o vetor foram mobilizadas, mas sempre 

com esforços concentrados no ataque ao mosquito, porém sem focar no seu ambiente de 

proliferação com um ambiente segregado, carente de saneamento, de estruturas mínimas para 

não haver tanta incidência à luz dos casos que não são propícios de bairros e zonas com melhor 

estrutura urbana. 

 

3.2 MICROCEFALIA E ANTROPOLOGIA 

 
Os sintomas característicos do Zika Vírus começaram a ser evidenciados no final do ano 

de 2014, no Brasil. Foi no Nordeste onde houve um aumento dos casos de internação hospitalar, 

assim como foi nessa região que as características descritas pelos/as usuários/as do Sistema de 

Saúde começaram a chamar atenção dos/as profissionais e pesquisadores/as de saúde pelo fato 

de que os sintomas descritos não se enquadraram dentro dos casos clássicos de dengue (febre 

alta entre 39° e 40°C, náuseas e vômitos, cefaleia, mialgia entre outros), logo foram percebidos 

que estavam intimamente ligados ao da Zika vírus, que até então não era bem conhecida 

(PORTO & COSTA, 2017). 

A Microcefalia segundo a Organização Mundial da Saúde é uma má-formação congênita 

de etiologia multifatorial e de complexidade, que envolve fatores genéticos e ambientais. É 

caracterizada pela diminuição do perímetro cefálico do Recém-Nascido (RN), para meninos: 

igual ou inferior  a 31,9 centímetros; para meninas: igual ou inferior  a 31,5 centímetros 

(TOMAL et al., 2016). 

Além desses parâmetros, segundo Nunes et al. (2016), na prática, a medida de dois 

desvios padrões abaixo da média para a idade gestacional, tem sido utilizada como referência 

para diagnosticar a microcefalia e após o nascimento do recém-nascido, no primeiro exame 

físico, que é rotina nos berçários e deve ser feito em até 24 horas do nascimento, é capaz de 

gerar suspeita quanto a microcefalia e assim, os bebês com a citada suspeita são submetidos a 

exame físico e medição do perímetro cefálico, além de exames neurológicos e de imagem. 

É importante esclarecer que de acordo com o site do ministério da saúde (2020), não há 

tratamento específico para a microcefalia, no entanto, existem ações de suporte que podem 
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auxiliar no desenvolvimento do bebê e da criança e que são preconizadas pelo Sistema Único 

de Saúde (SUS). Nessa perspectiva, vale destacar que as crianças com microcefalia precisam 

de estimulação precoce, para redução do comprometimento no desenvolvimento 

neuropsicomotor decorrente da malformação. Ressaltando que o período mais importante para 

essa estimulação vai de 0 aos 3 anos, época de maior resposta aos estímulos. 

 

A associação dos casos de microcefalia com a infecção de gestantes por ZIKV 

foi apresentada recentemente por meio de imagens e análises virológicas e 
patológicas fetais, e confirmada por estudos brasileiros por meio de 

identificação e sequenciamento do vírus em líquido amniótico de duas 

gestantes que tiveram infecção durante a gravidez e fetos com microcefalia. 

Embora a microcefalia esteja vinculada a muitas exposições ambientais e 
genéticas, ao uso de drogas durante a gestação, além de infecções como 

rubéola, toxoplasmose e citomegalovírus, entre outras, a associação com a 

infecção pelo ZIKV acompanha o aumento de casos de microcefalia e outras 
malformações neurológicas no Brasil desde 2015 (ABRASCO, 2016, p.226). 

 

Alzuguir (2016) afirma que as Mulheres, especificamente as Genitoras, são protagonistas 

na descoberta da possibilidade de transmissão vertical do Zika Vírus. Em novembro de 2015 

houve a primeira comprovação de que o vírus conseguia atravessar a barreira placentária das 

grávidas e causar a microcefalia em seus fetos. 

Para Scott et al. (2018) existem marcadores antropológicos, sociais e históricos 

envolventes ao contexto da maternidade e infância com a presença do Zika vírus e microcefalia 

ao se fundir com questões sociais e de saúde pública. Além do contexto terapêutico envolvente 

ao entorno dos focos virais, da abordagem à deficiência das crianças, da complexidade que 

exige o cuidado e as pessoas que cuidam, é preciso se pensar numa consciência e compreensão 

mais ampla dessa convivência entre maternidade, saúde, política, economia e aspectos 

socioantropológicos envolventes ao processo social dos bebês com microcefalia. 

Mendes et al. (2019) discorrem que a síndrome do Zika vírus trouxe uma demanda 

epistemológica em que o modelo biomédico negligencia a experiência da deficiência advinda 

da microcefalia como tendencial ao corporal e saúde, mas ignoram o cenário antropológico 

atrelado a reprodução sexual e um conjunto de possibilidades em que as famílias e as crianças 

perpassam como grupo social sujeito às abordagens econômicas, sociais, políticas, de trabalho 

e efeitos da exposição que a doença traz para todos os envolvidos. 
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No Brasil, conforme Remígio (2016)10 num período de 35 anos, até 2016 o Aedes aegypti 

como transmissor da Dengue e Chikungunya tem provocado surtos endêmicos que se 

estenderam até a atualidade. Indica que entre os propagadores do mosquito estão a falta de 

saneamento básico, cuidado populacional com áreas públicas abertas, mudanças climáticas e 

educação social. 

Com o surto endêmico pelo país é lançado um plano de enfrentamento à microcefalia em 

que conforme Garcia (2018) se divide nos eixos de combate ao mosquito, atendimento às 

pessoas, desenvolvimento tecnológico e de pesquisas. Assim Estados e Municípios, passam a 

receber montantes de verbas do Governo Federal, e tal qual como a pandemia atual, 

negligenciam o verdadeiro atendimento prioritário às mulheres mães de bebês com 

microcefalia, consolidando negligência política e atendimento aos vitimados. 

Em nível internacional foi promovido um comitê de dezoito especialistas na OMS que 

classificou a microcefalia no Brasil como classe ESPII endossando recomendações segundo o 

Regulamento de Saúde Internacional tal qual o Ebola. 

Uma das consequências dessas recomendações foi a vigilância junto às pessoas afetadas 

nas áreas de incidência da microcefalia. Mas essa vigilância somente permeia no quesito saúde 

e se desviou da transmissão aos bebês, da situação econômica das mães afetadas e da existência 

causal do vírus com questões atreladas ao social e a presença de fatores e cofatores associados 

à infecção em mulheres grávidas e férteis. Cita Garcia (2018) que comunicações de risco, 

restrições de engravidar e viagens aos países de incidência do vírus, pesquisas, preparo de 

profissionais de saúde, notificações e registros, e distinção de agentes causadores foram 

evidentes na administração de ações. 

Com a persistência do vírus no País, se tornou necessária deliberação sobre um plano 

estratégico para longo prazo no combate as casualidades da microcefalia; nisto foi implantado 

uma política de cruzamento de dados, contínuo incentivo às pesquisas e diálogos com as mães 

de bebês infectados com microcefalia. Estas pesquisas inicialmente fizeram uma relação causal 

temporal entre a ocorrência da epidemia do vírus e os casos de microcefalia. Com a 

identificação do Zika vírus no líquido amniótico de bebês anencefálicos se comprova a causa. 

A associação do Zika vírus à microcefalia provoca comportamentos entre as mulheres 

que afetam decisões sobre gravidez, uso de preservativos e alternativas de renda e proteção 

contra o mosquito, incluindo alto consumo de repelentes e adesão aos programas de saúde da 

 

10 MARCELO, Remigio. Guerra ao mosquito há três décadas. País tem epidemias desde 1981; governos não 

conseguem combater o mosquito. O GLOBO BRASIL, 21/02/2016, 8:42. Disponível em: < 

https://oglobo.globo.com/brasil/guerra-ao-mosquito-ha-tres-decadas-18717780> Acesso em: 04/11/2020. 
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família, segundo Garcia (2018). Com esse surto de microcefalia, várias publicações atreladas 

ao modelo biomédico surgem e há outras especulações acadêmicas no período. Além de todos 

os sintomas, as descobertas sobre o vírus deram norteamento para que as mulheres que tiveram 

Zika vírus pudessem saber qual o tempo ideal para se engravidar após ser infectada. Neste 

sentido, o que se torna conflitante é o diagnóstico e o apoio do sistema de saúde para se ter 

esses números e/ou informações. 

Honório et al. (2016) discorrem que o Zika vírus e suas consequências a população deixa 

claro que o desenvolvimento econômico não protege a transmissão de vetores do tipo Aedes 

aegypti, pois a produção de resíduos, na verdade aumenta a possibilidade de proliferação dos 

mosquitos. A variabilidade dos sintomas, a efetividade dos diagnósticos se torna frágil, pois 

dengue e Chikungunya se confundem bastante, e isso dificulta medidas de saúde pública com 

melhor foco. O que exige maior sensibilidade clínica, em saúde, da vigilância sanitária e 

orientações às pessoas afetadas após reconhecimento e presença do vírus em determinado meio 

social. “Pressupõe, portanto, conhecer as condições de vida nas quais se movem essas famílias, 

seu acesso a serviços e infraestrutura (MENDES, et al., 2019). É neste viés que este estudo se 

aprofunda. 

Ao que discorre Eriksen e Nielsen (2013) a antropologia, além de se integrar a área da 

saúde, das políticas públicas e de toda engrenagem social circundante ao funcionamento de uma 

sociedade, se integra até com a filosofia, e nela existe um diálogo epistemológico de 

constituição da antropologia com o aglutinado social em que se envolve. 

Neste conjunto de relações sociais, a materialização da política de saúde e o real quadro 

de atendimento de mulheres mães de crianças atendidas por acometimento de consequências 

epidêmicas como a microcefalia se constitui um excelente objeto de estudo, pois produz um 

contexto sócio antropológico em que a antropologia se funde com a saúde e mantém uma 

relação de cooperação. Alves & Rabelo (1998) discorrem que bons exemplos disso foram os 

estudos epidemiológicos sobre a AIDS, o Aedes aegypti e outros agentes da saúde que geraram 

impactos na população, nisso: 

A política social sempre está presente na interdependência em que se desenvolve a 

antropologia, saúde e a população se desenvolvendo num panorama 

[…] onde a questão da saúde e da doença fazem parte de um universo totalizante e 

complexo de relações sociais, políticas, econômicas, domésticas e cosmológicas, e 

onde a compreensão da saúde doença e dos sistemas médicos compõem o quadro geral e 

da ordem social. (ALVES & RABELO, 1998, p. 37). 
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A ordem social pode ser consolidada, ou interpretada com uma representação do 

atendimento da garantia dos direitos aos cidadãos que são acometidos por doenças, a exemplo 

da microcefalia, assim sofrendo impactos que se interpõem à saúde, economia e materialização 

de uma eficaz política de atendimento ao cidadão. É um universo híbrido de discussões 

acadêmicas e pesquisas que podem se engendrar no quadro social em que as epidemias passam 

a oferecer riscos catastróficos a um povo, uma nação, mesmo com forte presença numa ou 

noutra região geográfica os agentes dessas epidemias podem ser objetos de estudo quanto ao 

seu impacto na saúde e nos direitos da população. O Zika vírus ainda é uma epidemia de 

constante perigo e impacto em comportamentos, políticas e pessoas da população em vários 

países do mundo. 

Scott et al. (2018) inferem que é preciso compreender os diversos contextos do Zika 

vírus e de suas consequências nas populações afetadas, nisto se confrontando informações sobre 

os cuidados terapêuticos às crianças com microcefalia; também se mesclando análises sobre as 

unidades de saúde, os aspectos populacionais e da política pública, a assistência social, bem 

como os aspectos de maternidade e infância no contexto da microcefalia. Ressalta que existe 

uma amarração causal entre respostas terapêuticas, políticas públicas e uma relação direta com 

a maternidade infantil e a filiação biológica social ao se tratar das mães desses bebês afetados 

pelo Zika vírus. 

Atrelando a microcefalia, e o termo epidemia ao Aedes aegypti, Lopes & Silva (2019) 

para uma conotação de política pública, e nisto se incorre o sanitarismo e a educação 

populacional, discorrem que ele denuncia negligência sociais, ambientais e populacionais que 

o consignaram como uma ameaça à reprodução humana num contexto reducionista de 

discussões que vão do biomédico, o social em saúde e até o religioso. Lopes & Silva (2019) 

inferem que a discussão epistemológica sobre o Zika vírus, se perfaz numa discussão 

antropológica, pois envolve o humano, o não humano, a natureza, a sociedade, a política e a 

cultura. 

Antropologicamente, Garcia, discorre que: 

 
A epidemia do Zika vírus teve consequências mais cruéis para mulheres 

jovens, negras, pobres e residentes em áreas de vulnerabilidade, o perfil de 
grande parte das mães de crianças com microcefalia (Marinho et al., 2016). 

São essas mulheres que absorvem a maior parte dos cuidados domésticos, 

além de, muitas vezes, serem abandonadas por seus companheiros diante da 
situação do nascimento de uma criança com microcefalia. A necessidade de 

maior investimento nas ações voltadas à saúde sexual e reprodutiva das 

mulheres, em particular quanto ao planejamento familiar, foi evidenciada pela 

epidemia do vírus Zika. Em face dessa situação, o Grupo Temático Gênero e 
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Saúde, da Associação Brasileira de Saúde Coletiva,37 manifestou sua posição 

em favor da proteção das mulheres, destacando a ampliação da garantia de 
acesso aos métodos contraceptivos; a previsão de autorização legal para o 

aborto nos casos de gestantes infectadas pelo vírus Zika, com risco para a 

gestante e/ou o concepto; e a garantia de acesso ao pré-natal e ao parto às 

mulheres (GARCIA, 2018, p. 43). 
 

Além dessas consequências conforme Diniz (2016) o benefício do BPC, ou benefício da 

prestação continuada, direcionada às mães de bebês acometidos por microcefalia, em 2016 foi 

cortado em ¼ do salário mínimo de acordo com a renda per capita; isso para as mães, implica 

“[…] que sejam ainda mais miseráveis ou abandonadas por companheiros com renda de 

trabalho.” (GARCIA, 2018, p. 40). Discorre ainda que existe muita burocracia no INSS para 

mulheres cuidadoras de tempo integral de crianças especiais em decorrência do Zika vírus e 

outros acometimentos. Isso não é uma política igualitária diante de uma singularidade tão 

significativa quanto a microcefalia e por ela os envolvidos nesse quadro sócio antropológico e 

de saúde. 

Matos, Quadros & Silva (2019) corroboram que a epidemia do Zika vírus mobilizou o 

sistema de saúde, a assistência social, as áreas jurídicas, as agências internacionais e toda um 

grupo populacional envolvido na reprodução humana, e nisto a microcefalia ou Síndrome 

Congênita do Zika, SCZ, assim recebendo Status diferenciado em que uma das Leis criadas 

priorizou às vítimas dessa síndrome o Benefício da Prestação continuada BPC.11 Além desses 

benefícios, as famílias de criança com microcefalia, depois de ser inserida no cadastro com 

todos os requisitos, quanto ao sorteio é dispensada, conforme Portaria nº 321 de junho de 2016, 

enquanto a Portaria nº 58 de junho de 2016 garantes a articulação entre INSS e Assistência 

Social liberando o BPC, este que se tornou durante algum tempo conflitante com o programa 

social de distribuição de renda, o Bolsa família. 

Matos, Quadros & Silva (2019) inferem que as mães de crianças com microcefalia, ao 

recorrerem ao BPC, estão se submetendo a um processo burocrático de negociação à um direito 

que lhes é conferido, por conflitarem com outros benefícios. Mesmo essa situação já tendo sido 

contornada no mais recente Governo, já foi uma realidade nos anos de 2014 a 2016. Pesquisar 

sobre a correlação social da saúde aos fatores antropológicos que ferem ou se aderem ao trato 

social que as vítimas do Aedes Aegypti com microcefalia e seus responsáveis sofrem, sobre as 

 

 

11 Benefício de Prestação Continuada (BPC) é um programa assistencial de transferência incondicional de renda, 

equivalente a um salário mínimo, destinado à proteção de idosos e da pessoa com deficiência, de qualquer idade, 

com impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que comprovem não 

possuir meios para prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. (MATOS; QUADROS; 

SILVA, 2019, p. 239). 
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variáveis neste processo de contágio e do lidar com a síndrome da microcefalia, sobre os 

conflitos sociais e a própria ecologia socioantropológica destas pessoas faz sentido se 

considerando que todos são interdependentes a uma política pública que pode estar se 

demonstrado ineficaz. 

Matos, Quadros & Silva (2019) inferem que as cuidadoras das crianças com Zika vírus 

passam por dificuldades em sua vida de trabalho, não somente por estarem atreladas aos 

benefícios, mas por lidarem com tempo dedicado aos filhos no cuidar de saúde na busca por 

atendimentos educacionais e outros especializados, bem como o lidar com os variados testes 

para acompanhamento pelo Ministério da Saúde, isso que demanda tempo e dedicação quase 

que exclusiva das mães, assim ficando elas impedidas de desenvolverem sua vida de trabalho. 

Sob uma condição duradoura, a microcefalia em recém nascidos trouxe como benefício 

de políticas públicas o BPC, que para Mattos, Quadros & Silva (2019) se insere no viés 

antropológico associado às políticas públicas, no ano 2014 após ser declarado emergência de 

saúde pública no Brasil, o Zika vírus evidenciou impactos em crianças ainda em idade fetal 

reconfigurando o pensar em saúde, as políticas que iriam ser direcionadas às gestantes que 

segundo os autores citados já se sentiam incomodadas com seus filhos, mesmo acometidos pela 

microcefalia, sendo cobaias médicas sem um retorno solidário e com direitos sendo efetivados 

de modo tardio. Além disso, o BPC está associado à pobreza, pessoas que carecem de 

intervenção estadual para usufruir do direito de transferência de renda materializada com 

política pública. A portaria 405/216 do SUS e SUAS, trouxe estratégias de ações rápidas que 

promoveram condições ao diagnóstico da microcefalia e benefícios da proteção social às 

famílias conforme Brasil (2019). 

As situações de incompatibilidade entre o salário maternidade e o BPC, segundo Matos, 

Quadros & Silva (2019) implicou em as gestantes recorrem ao judiciário para que o Benefício 

da prestação continuada lhes fossem conferidos por ultrapassar a renda dessas mulheres em ¼ 

do salário mínimo, situação essa corroborada por Mendes et al. (2019). Outra demanda, foi que 

mulheres que trabalhavam, para garantir o benefício para seus filhos, abandonaram o trabalho 

o que fez com que sua renda fosse diminuída, com a vantagem de um benefício permanente, 

pois a microcefalia não é reversível de modo geral. Além disso, a aposentadoria dessas mães 

por tempo de contribuição fica inviabilizada. São consequências atreladas à renda em 

decorrência do Zika vírus. 

As relações institucionais, as crenças e o preparo psicológico envolvente às mães de 

crianças com microcefalia são fatores de desenvolvimento que tornam o paradigma das 
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necessidades dessa população menos sofrido. Reforçar estes institutos deve ser uso de políticas 

e ações coletivas da sociedade organizada. 

Matos, Quadros & Silva (2019) a Medida Provisória 894/2019, do Governo de Jair 

Bolsonaro, então presidente do Brasil, institui pensão especial à todas as mulheres mães de 

familiares com microcefalia, sem afetar o BPC, e/ou se ter prejuízo com o salário maternidade 

em qualquer período em que caiba. 

A presença do Zika vírus ainda é notória no Brasil até o final do ano 2019 e continua a 

exigir cuidados especiais dos profissionais de saúde e da gestão em políticas públicas, pois se 

trata de uma doença que afeta severamente um quadro social responsável pela reprodução 

humana e nisto envolve a vida; e delicadamente esse envolvimento da epidemia do Zika vírus 

pode começar desde o momento da concepção do ser humano em gestação. 

Nestes cuidados a reabilitação e uma atenção especial ao diagnóstico é essencial e se 

constitui um nível de atendimento em saúde que se deve investir, além da inserção de possíveis 

medicamentos novos que venham a surgir para o tratamento de transtornos advindos da 

microcefalia. 

Brasil (2019) assevera que os dados da notificação da microcefalia ainda não são 

representativos de tudo que o Zika vírus trouxe ao conjunto de sua agressão ao ser humano. 

Neste sentido, uma das suas consequências se fortaleceu num grupo específico de seres 

humanos, a microcefalia, portanto é um desafio lidar com um inseto, com o próprio 

comportamento humano defensivo e por outro lado facilitador da propagação desse agente, isso 

requer cooperatividade, decisão e competência. 

 
3.4 POLÍTICAS DE SAÚDE E PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
A composição de uma política de saúde envolve diversos aspectos, como o político, 

social, econômico, cultural, institucional, estratégico, dentre outros, o que torna difícil dissociar 

a atuação de cada campo na sua composição. A política de saúde, vista como uma política 

social, faz interface entre as diversas formas de relação, como por exemplo, a relação entre os 

componentes do Estado, da sociedade e do mercado, sendo diferentes as formas de ação da 

política em cada caso, envolvendo estratégias, planos e instrumentos para sua aplicação 

(FLEURY & OUVERNEY, 2008). 

O conceito mais utilizado para as políticas de saúde refere-se ao seu caráter de estratégia 

oficial, organizada em ações pré-estabelecidas e previstas em normas legais, orientadas pelo 
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objetivo de alcançar uma melhor qualidade de vida para população (FLEURY& OUVERNEY, 

2008), tal como conceitua a Organização Mundial da Saúde (OMS): 

 

“Uma declaração formal ou procedimento dentro de instituições (governo) que 
define prioridades e os parâmetros de ação em resposta às necessidades de 

saúde, recursos disponíveis e outras pressões políticas. (...) A política de saúde 

é muitas vezes promulgada através de legislação ou outras formas de 
elaboração de regras que definem regulamentos e incentivos que permitam a 

prestação de serviços de saúde e programas e acesso a esses serviços e 

programas” (WHO, 1998, p. 10). 

 

Uma política pública de saúde pode ser desenvolvida por diferentes instituições, sejam 

elas públicas ou particulares, que atuam de forma integral e complementar à política social,  

visando sobretudo a proteção dos cidadãos. Portanto, pode-se afirmar que uma política pública 

de saúde é um conjunto de orientações, critérios e procedimentos voltados para a execução de 

um interesse público, com o poder de intervir sobre os diversos âmbitos pertinentes a uma 

população (VIANA & BAPTISTA, 2008). 

O próprio SUS pode ser apontado como uma das principais políticas públicas de saúde, 

implementado através da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 e complementada pela Lei 

nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, a primeira dispondo sobre as condições, organização e 

funcionamento e a segunda sobre a participação da comunidade na gestão e recursos 

financeiros, respectivamente. Deste modo, através da referida política, estava criado o 

arcabouço jurídico do modelo público de ações e serviços de saúde do Brasil (BRASIL, 2010). 

Para a organização das ações e serviços relacionados à saúde no Brasil, foram 

consideradas diversas experiências acumuladas ao longo dos anos de desenvolvimento e 

concretização das políticas de saúde. E, portanto, o Ministério da Saúde, levando em 

consideração essas experiências e apoiado na Lei Orgânica da Saúde, que serve como base legal 

para a formulação de políticas públicas de saúde, emitiu a PNAB, em busca da concretização 

dos princípios e diretrizes do SUS (BRASIL, 2012). 

A PNAB (Quadro 1), editado pela portaria ministerial nº 648/GM, de 28 de março, foi 

instituído para reformular a atenção básica e ampliar seu sentido dentro do sistema de saúde, 

colocando-a como a porta de entrada preferencial do SUS e ponto de partida para a organização 

de uma rede de atenção local, reorganizando suas unidades de saúde, por meio principalmente 

da Estratégia Saúde da Família (GIOVANELLA e MENDONÇA, 2008). 
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Quadro 1- Síntese da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) e da Infraestrutura e 

funcionamento da Atenção Básica. 
 
 

Fonte: BRASIL,2012. Adaptado pela autora. 

 
A partir de políticas mais amplas como essa, foram desenvolvidas demais políticas 

direcionadas a grupos específicos, buscando a redução da desigualdade e melhora da qualidade 

de vida dessas populações. Portanto, uma política pública além de fazer interface das relações 

entre os diversos componentes do Estado, ela também se relaciona e complementa com outras 

políticas, programas e estratégias, sejam de saúde, sociais e outros setores, a fim de consolidar 

os princípios e diretrizes do SUS e garantir a atenção à saúde de toda população (SANTOS, 

2016). 

Dentre as políticas e programas sociais e de saúde, está a Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde da Criança (PNAISC) e a Política Nacional de Saúde da Pessoa com 

Deficiência, como estratégia para orientar e consolidar assistência integral a essas populações 

na rede de serviços, em conformidade com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, 

dentro da política da atenção básica, com suporte de outros níveis de atenção. 

 
3.4.1 A POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA (PNAISC) E A 

POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 
A atenção à saúde da criança é um tema prioritário dentre os cuidados com a população. 

É um assunto discutido na agenda Brasileira há várias décadas, juntamente com ações referentes 
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à maternidade. Nesse sentido, uma das primeiras políticas instituídas foi relacionada à atenção 

dessas duas populações, concebendo com a herança as políticas atuais de Assistência Integral 

à Saúde da Mulher (PAISM) e da Criança (PNAISC), que têm como objetivo comum 

desenvolver e melhorar as condições de saúde e o acesso dessas populações à rede pública de 

saúde (MACÊDO, 2016). 

A PNAISC apresenta em seu conteúdo princípios, diretrizes e 7 eixos estratégicos 

(Quadro 2) para o cuidado com a saúde da criança. Cada eixo estratégico conta com ações e 

programas vinculados principalmente à atenção básica (BRASIL, 2015). 

 
 

Quadro 2- Síntese dos eixos, estratégias e programas do Plano Nacional de Atenção à Saúde 

da Criança. 

 

Fonte: BRASIL,2015. Adaptado pela autora. 

 
 

A PNAISC prevê nos seus eixos; acompanhamento e assistência nas diversas fases de 

vida da criança, previsto o atendimento desde recém-nascidos até crianças com até 15 anos 

completos (MACÊDO, 2016). Dentre os eixos apresentados (Quadro 2), por apresentarem 

relação com o estudo que será realizado, destacam-se os eixos III, IV e VI, referentes ao 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança, à atenção integral de criança 
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com agravos prevalentes na infância, e por último, à atenção da saúde da criança com deficiência 

ou em situações específicas e de vulnerabilidade. 

Apesar de todos os eixos já apresentarem estratégias de ação, é importante ações 

simultâneas de políticas e programas, buscando direcionar devida atenção a uma população 

específica. Tal fato se apresenta como nos casos de crianças com Síndrome Congênita, 

contemplados pela PNAISC, podendo agir de forma articulada com a Política Nacional de 

Saúde da Pessoa com Deficiência. 

A Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência foi instituída para orientar ações 

de saúde voltadas ao grupo populacional com algum tipo de deficiência. De acordo com a 

CIDDM-2, a deficiência é entendida como “perda ou anormalidade de uma parte do corpo 

(estrutura) ou função corporal (fisiológica), incluindo as funções mentais” (PORTARIA No 

1.060/GM, 2002). 

Para a implementação do Política Nacional, o Ministério da Saúde, por meio das 

Portarias n.º 116/1993 e n.º 146/1993, instituiu o Programa de Atenção à Saúde da Pessoa 

Portadora de Deficiência, com o objetivo de executar as diretrizes propostas pela referida 

Política (Quadro 3), que visa garantir a atenção integral à essa população na rede de serviço do 

SUS (PORTARIA No 1.060/GM, 2002). 

Quadro 3- Síntese das diretrizes da Política Nacional Saúde da Pessoa com Deficiência. 

 

Fonte: (BRASIL, 2008, p.39) 
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Em suma, a Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência pretende, a partir da 

organização e prestação dos serviços dentro de uma rede de saúde, ampliar a cobertura 

assistencial e a reabilitação dessa população, de modo que os serviços nos três níveis de atenção 

à saúde sejam aptos ao atendimento da pessoa com deficiência, e sobretudo, que estejam 

articulados para uma melhor resposta a um tratamento e reabilitação. 

Para proporcionar equidade às populações mais vulneráveis e melhor qualidade de vida 

destas, deve-se levar em consideração fatores para além das necessidades de saúde, tal como as 

necessidades econômicas, educacionais, culturais e alimentares. Para tal, são desenvolvidos 

programas voltados à inclusão social produtiva, assistência social e segurança alimentar e 

nutricional (BRASIL, 2017a). 

3.4.1.1 BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC) 

 
O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é uma das políticas mais importantes no 

Brasil no combate às desigualdades para pessoas pobres, com deficiência ou idosas, com idade 

acima de 65 anos, cuja renda familiar por pessoa seja inferior a ¼ do salário mínimo por mês. 

É uma política de assistência social, com previsão na Constituição Quadro 6 - Síntese das 

diretrizes da Política Nacional Saúde da Pessoa com Deficiência Federal de 1988, 

regulamentada pela Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 (Lei Orgânica da Assistência Social 

– LOAS) (SANTOS, 2011). 

Essa política foi resultado de insistentes reivindicações para o reconhecimento da pessoa 

com deficiência, transferindo-se a atribuição do cuidado e proteção dessas pessoas das famílias 

para o campo da garantia dos direitos fundamentais. Dessa forma, passou a tratar-se de uma 

questão pública, reconhecendo e valorizando a deficiência como uma expressão da diversidade 

entre as pessoas, com objetivo do desempenho da cidadania e inclusão social dessa população 

na sociedade (SANTOS, 2011). 

O BPC está integrado à Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS), é um benefício que deve ser prestado de forma articulada com os diversos serviços de 

assistência social e outras políticas. O BPC é financiado em sua integralidade com recursos do 

Governo Federal e consiste na transferência mensal de um salário mínimo a pessoas com 

deficiência ou idosos, com mais de 65 anos, que comprovem não possuir meios de prover a 

própria manutenção nem tê-la provida por sua família (BRASIL, 2017a). 

Para o requerimento do BPC, a pessoa idosa ou com deficiência deve estar cadastrada no 

Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Esse cadastro reúne informações 

de famílias com renda mensal por pessoa de até meio salário mínimo ou total de até três salários 



80  

mínimos por família. É um banco de informações que permite identificar vulnerabilidades além 

dos critérios de renda (BRASIL, 2017a). As seleções dos beneficiários de programas sociais do 

Governo Federal são obrigatoriamente realizadas a partir do Cadastro Único. Por meio dele é 

possível conhecer um pouco mais sobre a população mais pobre e vulnerável. Esse cadastro 

visa permitir o conhecimento de quem são essas pessoas, onde estão e quais são suas 

necessidades, a fim de dar suporte ao planejamento e implementação dos gestores dos Estados, 

Municípios e Distrito Federal (BRASIL, 2017a). 

O BPC, tal como o Programa Bolsa Família, deve articular-se com outras políticas, com 

o objetivo de potencializar as iniciativas destinadas às famílias beneficiárias. Portanto, a partir 

do cadastro, é possível identificar situações como de crianças na primeira infância, em estado 

de vulnerabilidade e a partir dessa identificação, introduzir ações como o Programa Criança 

Feliz, para agir de forma complementar aos programas sociais (BRASIL, 2017a). 

O Programa Criança Feliz tem como objetivo fortalecer a trajetória brasileira de 

enfrentamento à pobreza, redução de vulnerabilidades e desigualdades, reforçando o 

compromisso com as crianças com deficiência, crianças privadas do convívio familiar e suas 

famílias. Essa iniciativa surge como uma importante ferramenta para que as famílias possam 

oferecer aos seus filhos instrumentos que os auxiliem no desenvolvimento cognitivo, emocional 

e social na primeira infância (BRASIL, 2017b). 

A primeira infância é compreendida de zero aos seis anos de idade e nessa faixa etária a 

educação e os cuidados são fundamentais para melhorar o bem-estar e promover o 

desenvolvimento integral das crianças, principalmente em países subdesenvolvidos, onde uma 

grande parcela de crianças vive em estado de vulnerabilidades. Portanto, investir em programas 

integrados, voltados para a educação e cuidados do desenvolvimento infantil mostram-se 

fundamentais na reversão do ciclo da pobreza (SCHNEIDER & RAMIRES, 2007). 

3.5 A ESTIMULAÇÃO PRECOCE 

 
O termo estimulação precoce recebe diversos significados, não existindo um consenso 

para uma única nomenclatura, podendo ser encontrado também como: estimulação essencial, 

educação precoce, atenção precoce, intervenção precoce e intervenção social. Os empregos 

desses termos podem variar de acordo com a área que desenvolve as atividades, tal como na 

área da educação o termo mais comumente utilizado é educação precoce e na área da saúde é a 

estimulação precoce (COSTA, 2013). 

Nesse sentido, o termo adotado neste estudo será o de estimulação precoce, sendo este, 

um termo mais amplo que compreende os diversos entendimentos e especificamente para as 
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atividades realizadas na área da educação será adotado o termo educação precoce, devendo 

estes termos serem entendidos como uma ação, no momento certo e por estímulos adequados 

ao bom desenvolvimento infantil (PAINEIRAS, 2005). 

A estimulação precoce é um conjunto de ações voltadas para os estímulos fundamentais, 

que possibilitem desenvolver as habilidades necessárias para um desenvolvimento sadio e uma 

interação maior com o seu meio. Para as atividades, são utilizadas ferramentas para gerar 

estímulos e treinamentos adequados nos primeiros anos de vida, fazendo uso de técnicas e 

recursos terapêuticos (SILVIA et al., 2017; SOUZA; CAMPOS; JÚNIOR, 2013). 

Acompanhar o desenvolvimento infantil é fundamental, principalmente nos anos iniciais 

da vida, compreendido entre zero e três anos, pois é nesta etapa da vida que o tecido nervoso 

mais se desenvolve, e, portanto, é um período que a criança está mais vulnerável aos agravos. 

Devido à grande plasticidade do tecido nervoso, sendo nessa época que a criança melhor 

responde às terapias e estímulos do meio (OPAS, 2005). 

De acordo com a OPAS, o desenvolvimento infantil pode ser definido como: 

“Um processo que vai desde a concepção, envolvendo vários aspectos, indo 

desde o crescimento físico, passando pela maturação neurológica, 

comportamental, cognitiva, social e afetiva da criança. Tem como produto 

tornar a criança competente para responder às suas necessidades e às do seu 

meio, considerando seu contexto de vida” (OPAS, 2005, p. 5). 
 

No Brasil, o primeiro documento que abordou o assunto da estimulação precoce foi o 

intitulado Diretrizes Educacionais sobre Estimulação Precoce elaborado em 1995, pela 

Secretaria de Educação Especial – MEC/UNESCO. Por meio desse documento, buscou-se 

organizar, fundamentar a implantação das atividades de estimulação precoce e adequar os 

programas destinados às crianças com deficiência em seus primeiros anos de vida (BRASIL, 

1995). 

A estimulação precoce no Brasil esteve sempre ligada à área da educação, tratando-se 

como um programa educacional de estimulação precoce, onde já se percebia a importância do 

envolvimento com outras áreas, como a saúde (BRASIL, 1995). 

Na saúde, anterior à epidemia de Zika, já tinham sido desenvolvidos alguns documentos 

orientadores para o acompanhamento do desenvolvimento infantil, tais como as diretrizes de 

atenção da triagem auditiva neonatal e as diretrizes de atenção à saúde ocular na infância. 

Recentemente, após a epidemia de Zika vírus foram lançados o Guia sobre a Estimulação 

Precoce na Atenção Básica e as Diretrizes de Estimulação Precoce: crianças de zero a 3 anos 

com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, dentre outros documentos. 
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Desse modo, é importante destacar que os anos iniciais da vida de uma criança são um 

momento propício para intervenções que possam reduzir efeitos de agravos e melhorar a 

qualidade de vida da criança. Para tanto, é importante iniciar os tratamentos de estimulação 

precoce no período que abrange o nascimento até os três anos de idade, por profissionais e 

locais especializados, desenvolvendo atividades de acordo com as necessidades das crianças 

(UNICEF, 2016). 

 
3.5.1 Diretrizes de estimulação precoce de crianças com síndrome congênita por zika vírus 

 
 

A infecção por Zika vírus trouxe sérias implicações na saúde e no desenvolvimento 

infantil, além disso, provocou também o aumento da demanda de acesso aos serviços e 

profissionais de saúde. Portanto, no final do ano de 2015, o Governo Federal lançou o Plano 

Nacional de Enfrentamento à Microcefalia, com o objetivo de organizar ações para controlar a 

situação dos crescentes números de casos de Microcefalia no país (BRASIL, 2016). 

O Plano foi dividido em três eixos: Mobilização e Combate ao Mosquito; Atendimento 

às Pessoas; e Desenvolvimento Tecnológico, Educação e Pesquisa. Como ação do Plano 

Nacional de Enfrentamento à Microcefalia, visando garantir o cuidado às gestantes e às crianças 

que nasceram com Microcefalia, o Ministério da Saúde emitiu o “Protocolo de Atenção à Saúde 

e Resposta à Ocorrência de Microcefalia Relacionada à Infecção pelo vírus Zika” (BRASIL, 

2016). 

O referido documento foi criado para nortear os profissionais da atenção à saúde, por 

meio de orientações e diretrizes de ações de prevenção da infecção pelo vírus Zika na população 

geral, com foco em mulheres gestantes e em idade fértil. Nele é intensificado a importância da 

atenção no pré-natal, e prevista atenção no parto, no nascimento e nas crianças com 

Microcefalia em todo território nacional (BRASIL, 2016). 

No Plano apresentam-se três objetivos específicos, sendo eles: i) orientar diretrizes 

assistenciais para o planejamento reprodutivo, pré-natal, parto, nascimento, puerpério e 

puericultura; ii) orientar a assistência para detecção e notificação de quadros sugestivos de 

Microcefalia em recém-nascidos; e orientar o acompanhamento e a reabilitação das crianças 

diagnosticadas com Microcefalia, enfatizando a estimulação precoce. 

Para esse último objetivo, foi lançado um documento, chamado “Diretrizes de 

Estimulação Precoce – Crianças de zero a 3 anos de idade com Atraso no Desenvolvimento 

Neuropsicomotor Decorrente de Microcefalia”. Tais diretrizes (Quadro 4), foram emitidas com 
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objetivo de dar orientações específicas de trabalho para profissionais de saúde quanto ao 

acompanhamento, monitoramento do desenvolvimento infantil e estimulação precoce de 

crianças acometidas por Microcefalia, e portanto, sujeitas a alterações e atrasos no 

desenvolvimento neuropsicomotor (BRASIL, 2016). 

Quadro 4 – Síntese das Diretrizes de Estimulação Precoce. 
 

 
 

Fonte: BRASIL (2016). 

 
As Diretrizes de Estimulação Precoce apresentam orientações que se dirigem aos 

profissionais da Atenção Básica, às unidades básicas de saúde; Saúde da Família e Núcleos de 

Apoio à Saúde da Família/NASF; à atenção especializada, à atenção domiciliar; hospitalar; 

ambulatórios de especialidades; seguimento do recém-nascido; e à centros especializados em 

reabilitação (BRASIL, 2016c). 

Além dos documentos orientadores para profissionais de saúde, em 2016 o Ministério da 

Saúde elaborou o “Guia sobre a estimulação precoce na Atenção Básica”, reuniu orientações 

para o acompanhamento de crianças com risco de alteração no desenvolvimento 

neuropsicomotor (DNPM) e para a estimulação precoce na Atenção Básica (BRASIL, 2016d). 

Embora as atividades de estimulação precoce tenham ganhado mais destaque após a 

epidemia de Zika vírus e os documentos orientadores deem ênfase nas eventuais sequelas 

decorrentes da Síndrome Congênita do vírus Zika, o conteúdo apresentado por eles podem 

também ser útil a outras infecções congênitas que atingem o desenvolvimento de crianças entre 

zero e 3 anos de idade, tal como para a Síndrome Congênita por STORCH (BRASIL, 2016c). 
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Portanto, os documentos orientadores foram desenvolvidos para organizar e nortear as 

práticas de promoção, proteção e detecção prévia de alterações no desenvolvimento infantil, 

assim como orientar o acompanhamento dessas crianças e da realização de estimulação precoce 

(BRASIL, 2016b). Nesse sentido, faz-se relevante conhecer a organização de um Sistema de 

Saúde, para compreender como nele estão estabelecidas orientações desses documentos e como 

se dá o acesso dessa população aos serviços de saúde. 

 

3.6 EXPERIÊNCIAS MATERNAS 

 
A constituição da rede de atendimento às mulheres que foram infectadas pela Zika segue 

um protocolo no qual pressupõe que o primeiro atendimento ocorra na Unidade Básica de Saúde 

(UBS) mais próxima da residência da usuária. A partir deste atendimento, a mulher receberia 

os cuidados, faria os exames para confirmação de Zika, outras viroses e doenças exantemáticas. 

Caso a mulher se encontre gestante e sendo confirmada a infecção por Zika, a usuária é 

encaminhada para o pré-natal, com realização de ultrassons e consultas de puericultura mais 

recorrentes na UBS. Observada alguma alteração no ultrassom da gestante, ela receberia a 

notícia de forma adequada e apoio psicossocial necessário. Após o nascimento do bebê, 

confirmada ou não alguma malformação, há a continuidade da puericultura na UBS e os 

encaminhamentos para realizar os exames de avaliação auditiva e oftalmológica da criança 

juntamente com o acompanhamento de um neurologista infantil e estimulação precoce. 

Dessa forma, se a gestante for infectada pelo vírus Zika, tendo ou não síndrome da Zika 

congênita, a mãe e criança percorrerão a mesma rede por até dois anos. É muito importante 

frisar isto para entendermos as vivências das duas participantes da pesquisa. O presente estudo 

utiliza nomes fictícios para preservar o anonimato das participantes. 

Clara é mãe pela segunda vez. Sua gestação não foi planejada, nem desejada. Trabalhou 

durante a gestação. Maria foi infectada pelo vírus Zika ao final do primeiro mês de gravidez. 

Trabalha com serviços gerais quando, em uma segunda-feira, começou a se sentir mal, com 

olhos vermelhos, sentia dores, febre e calafrios. Relata que tomou um remédio para aliviar as 

dores e febre, sentou-se e quando levantou, quase caiu, pois sentia muitas dores nas articulações. 

No segundo dia sentiu coceiras e manchas na pele. Clara então foi a uma Unidade Básica de 

Saúde (UBS). Nesse momento, a médica pediu os testes das sorologias de dengue e Zika. Relata 

que só pôde retirar o resultado do exame na UBS de seu bairro e que demorou um mês para sair 

o resultado, que seria entregue pelo diretor da UBS. Relata que o diretor não soube dar a notícia 

de maneira correta: 
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Ele veio assim direto: “Olha, você já está sabendo?” Eu falei: “Não, não 

consegui pegar o resultado do exame.” Ele: “Seu exame deu positivo, você 
teve Zika”. Aí foi aquele susto. Fiquei totalmente desanimada até o final da  

gestação, fiquei totalmente deprimida (CLARA, 2019). 
 

Após a notícia do resultado de infecção por Zika vírus, relata que fez cerca de dois 

ultrassons por mês. Para realizar ultrassom, revela que a médica com quem fazia ultrassons 

atendia num hospital em Vila Velha (cidade próxima à Vitória) e devido à distância, a médica 

começou a atendê-la em consultório particular para viabilizar melhor locomoção para a mãe. 

Acredita que realizou de 15 a 22 ultrassons, relata que a alteração no ultrassom só veio a surgir 

ao final da gravidez: 

 

No final, a Dra, sempre que ela fazia meu ultrassom, ela me entregava na hora, 
e sempre, como eu ia sozinha, quase no finalzinho, ela já não me entregava 

mais e também não falava nada, eu achei que era normal. Mas todo mês, eu 

fazia uma semana e na próxima semana ela me pediu para voltar, no terceiro 
ultrassom ela foi e me falou que a cabecinha tinha parado de desenvolver e é 

só esperar nascer para ver, se isto era por causa da Zika ou não... Isso foi no 

oitavo mês (CLARA, 2019). 
 

Clara ressalta que, devido à explosão midiática em torno da epidemia da Zika em 2015, 

o diagnóstico de infecção por Zika vírus a deixou muito aflita. Ouvia coisas negativas sobre a 

doença e temia: 

 

Estavam falando muita coisa no jornal, eu já nem estava assistindo TV, porque 

falava que você vai parar sua vida, vai ter que viver para o seu filho, carregar 

seu filho para o resto da sua vida. Aí falava que a criança ia nascer com a 

cabeça grande e eu fiquei totalmente deprimida! (CLARA,2019). 

Relata que onde mora, no “morro”, as pessoas olham para crianças com microcefalia “de 

um jeito”, pois não veem crianças assim com frequência. Explica que a família do marido  

também olharia “dessa forma” e, segundo ela, não demonstraria apoio verdadeiro. 

No fim do oitavo mês, Ana teve gripe e foi internada, após dez dias internada, teve seu 

filho por cesárea. Relata que, no momento do parto, estava muito ansiosa e não queria vê-lo, 

naquele período estava pensando em rejeitá-lo. Relata que, com incentivo da pediatra, 

conseguiu olhar para o bebê: 

 

Na hora do parto, eu já fiquei com medo de ver ele. Foi difícil para mim. Eu 

tentava olhar para o lado, quando a pediatra o pegou e ela disse que ele estava 

bem que eu consegui olhar para ele. Agradeci muito a Deus, fiquei muito feliz, 

muito contente de ter passado bem por essa luta (ANA, 2019). 
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Maria relata que descobriu a gestação com duas semanas e meia, e que iniciou pré-natal 

com dois meses de gestação. Foi diagnosticada com infecção por vírus Zika quando estava com 

três meses de gestação. Relata que ela e seu esposo passaram mal no mesmo dia e foram a um 

Pronto Atendimento do bairro, quando foram atendidos e o marido rapidamente foi 

diagnosticado com dengue e Maria fez teste para infecção por vírus Zika, pois não apresentava 

plaquetas baixas e febre como o marido. Questionaram a médica sobre o diagnóstico, foram 

instruídos a respeito da importância de verificar por exames esse diagnóstico, já que Maria 

estava grávida. 

Já Aurora apenas recebeu o resultado do exame como positivo quando estava com sete 

meses de gestação. Após a suspeita, Aurora fez outras duas sorologias, para ter certeza do 

diagnóstico. Entretanto, todos diziam para que esperasse, pois não podiam prever nada, apenas 

esperar o decorrer da gestação. 

 

Aurora relata que ficava extremamente ansiosa. Relata que no Centro de Especialidades 

foi atendida por ginecologistas, mas quando continuou o acompanhamento na UBS de seu 

bairro, ficou muito desapontada por não haver ginecologistas ou pediatras, apenas médicos 

clínicos-gerais: “Com os clínicos, eu não gostei, eu queria sempre ter a certeza de estar segura 

com ginecologista ou obstetra. Não acho justo” (AURORA,2019). 

A reação emocional das mães frente à notícia do diagnóstico foi de ansiedade e medo. 

Alguns fatores podem influenciar a reação emocional ao diagnóstico de malformação fetal, 

como as características dos pais, a idade, a situação socioeconômica e a relação conjugal, a 

gravidade do prognóstico do feto e, principalmente, o apoio familiar e social, assim como a 

assistência prestada pelos profissionais de saúde (ANTUNES & PATROCÍNIO, 2007). No caso 

de Clara, ela relata a não aceitação da família do marido frente ao diagnóstico, o que a deixa 

ainda mais frustrada frente à sua gestação. 

O momento do diagnóstico é visto como um momento doloroso, sendo reconhecido por 

algumas mulheres como um momento de ameaça à integridade do feto. Dessa maneira, a 

atenção especializada dos profissionais de saúde neste momento se torna de fundamental 

importância (GOMES; PICCININI, 2005). Maria, ao receber o diagnóstico no momento do 

ultrassom, por vezes reitera evitar pensar que seu filho terá necessidades especiais, numa 

postura de “não deixar se levar”, afirmando diversas vezes durante entrevista a mesma fala num 

tom de defesa ao filho. O preparo da equipe médica apresenta-se, então, como uma das 

principais intervenções possíveis para acolher à mãe no momento do diagnóstico da 

malformação fetal. Dessa maneira, verifica-se a necessidade da criação de programas de 
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intervenção psicológica em medicina fetal para que saibam não apenas dar a notícia, 

informando todo o necessário, mas que consigam ouvir as dúvidas e os anseios de forma 

empática e acolher as tristezas das gestantes nesse momento difícil, bem como propiciando 

apoio emocional (GOMES & PICCININI, 2007). 

Quando há risco ao bebê, a mãe fica mais vulnerável a sentimentos de ansiedade. A falta 

de acolhimento e informações por parte dos profissionais de saúde pode desencadear reações 

ansiosas e depressivas, favorecendo a manifestação de fantasias e o aumento da sensação 

eminente de perda. A dor perante o diagnóstico de malformação do bebê pode ser extremamente 

grande, e a ausência de informações no momento pode vir como alívio, porém estudos mostram 

que o detalhamento de informações nesse momento atua como agente tranquilizador 

(BORGES; PINTO; MOS VAZ, 2015). Frente às incertas consequências da síndrome da Zika 

congênita na gestação, a mãe infectada por vírus Zika permanece sem receber muitas 

informações, se fazendo, então, de grande importância o acolhimento humanizado realizado 

pelos profissionais de saúde. 

A condição da maternidade pressupõe adaptação física e emocional à espera do filho, 

sentimentos de esperança e simbolização do bebê esperado são necessários para que o processo 

de investimento materno se configure e que a maternidade seja incorporada na identidade da 

mulher e do pai. Nesse processo de adaptação, as fantasias acerca do filho configuram os 

primeiros laços de afeto estabelecidos entre pais e feto, o confronto do bebê imaginado com o 

bebê real se dá com o nascimento do bebê. Porém, a realização da ultrassonografia pré-natal 

possui papel significativo neste processo, pois permite detectar determinadas anomalias 

congênitas antes do nascimento. Por isso, esse procedimento acaba por ser vivido com muita 

ansiedade pelas mães (ANTUNES & PATROCÍNIO, 2007; GOMES & PICCININI, 2005). 

O momento de informar aos pais sobre um diagnóstico fetal é um momento muito 

delicado que merece atenção especial do profissional, uma vez que a gestação se caracteriza 

como um momento sensível aos sentimentos de estresse e ansiedade, que se agravam frente a 

um diagnóstico ruim. Estudos confirmam que o modo como é transmitida a notícia de 

malformações congênitas mobiliza variáveis psicoafetivas relacionadas ao enfrentamento da 

situação diagnóstica. Sentimentos como tristeza e ansiedade mostram-se mais frequentes 

quando, por exemplo, o diagnóstico é dado no primeiro trimestre da gravidez (CUNHA et al., 

2016). 

A maneira pela qual cada mãe compreende o que envolve a síndrome da Zika congênita 

está intrinsecamente ligada à como vai experienciar a maternidade a partir do diagnóstico. Para 
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entendermos as percepções maternas acerca da microcefalia, as mães foram questionadas a 

respeito do que vem primeiramente à mente quando ouvem o termo “bebê com microcefalia”. 

Ana, que, por diversas vezes, durante a entrevista, respondeu que seu filho não possui 

deficiência alguma, conta que não vê a microcefalia do filho: “Eu não vejo, eu não quero, eu 

não vejo, é uma fala meio estranha para mim... Se eu disser para você que eu vejo meu filho 

natural? Eu não vejo a microcefalia na minha cabeça, só vejo a questão da coordenação motora”. 

Quando também questionada ao início da entrevista se o filho tem microcefalia, afirmou que 

não, que apenas tem alguns atrasos no desenvolvimento. Apesar da negação da doença 

declarada por diversas vezes na entrevista, Ana explica que age dessa forma como uma forma 

enfrentamento à problemática da doença: “Se eu colocar isso dá microcefalia na cabeça eu 

acabo pirando, então eu não vejo ele assim, não coloco”. 

Setúbal (2003) conta que podemos pontuar alguns estágios que se configuram pelo 

processo de assimilação e absorção do impacto do diagnóstico de malformação do bebê. Seriam 

estes: choque, negação, tristeza e raiva, estabilidade e reorganização. Porém, os estágios variam 

de intensidade e duração. Algumas mães não saem do estágio de negação, agarrando-se de 

forma maníaca a falsas esperanças. Outras podem se recusar a acreditar e abandonar o pré-natal 

ou os cuidados do bebê. Da mesma maneira, alguns casais se deprimem e não procuram 

tratamento especializado. 

Aurora que demonstra ter vínculo com o bebê intensamente e também demonstra negação 

frente à microcefalia do bebê. Quando questionada sobre o que pensa do diagnóstico de 

microcefalia, responde: “Vejo o meu filho futuramente correndo, estudando e brincando, 

fazendo bagunça como todos os outros”. Descreve três sentimentos sobre como se sente após o 

diagnóstico do filho: “Muito amor, algo muito grande e gostoso dentro de mim, é um amor tão 

grande que não sei descrever. Carinho. Vontade de estar perto”. 

Quando questionada sobre o que acredita que pode ser feito para melhorar a situação de 

atendimento em saúde, Maria fala sobre querer que seu filho faça equoterapia, pois se informou 

sobre os benefícios para seu filho. Após isso, respondeu que, para ela, gostaria de fazer 

atividades físicas, porém termina afirmando que por precisar cuidar de seu filho e não ter 

condições financeiras atualmente isto não é uma possibilidade para ela. Em outra pergunta sobre 

quais ajudas ela acredita mais precisar, menciona a compra de brinquedos de estimulação para 

o filho, pois declara que são caros e que deveria haver um desconto ou rede facilitadora para 

mães de bebê com microcefalia adquirirem esses brinquedos. 
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A malformação ocupa um lugar na representação mental de cada mãe e isto depende da 

singularidade de quem a olha e do lugar simbólico na qual o bebê ocupa para a mãe. É 

importante afirmar que essa representação não é um processo individual, é permeada por 

variáveis psicossociais e culturais que a constituem. Assim, a malformação por si só não 

determina limitações ou potenciais de uma relação entre mãe e bebê, a representação que a mãe 

tem do bebê tem função fundamental neste processo (GOMES; PICININI; PRADO, 2009). 

Alguns estudos apontam uma relação entre níveis altos de ansiedade e depressão, quanto 

mais graves são os diagnósticos de malformação fetal, porém não há na literatura resultados 

conclusivos de estudos que apontem a relação entre o diagnóstico de malformação fetal e a 

dificuldade de reorganização psíquica da família. Porém é sempre importante estar atento a 

respeito de como a mãe tem experienciado a gestação frente ao diagnóstico de forma a se estar 

hábil para realizar a identificação de riscos à saúde mental da gestante e ao desenvolvimento do 

bebê (BORGES; PINTO; MOS VAZ, 2015). 

Faz parte do processo de uma gestação saudável simbolizar como o filho espera e 

representar mentalmente como o imagina. O mundo representacional que permeia o imaginário 

da mãe faz parte de como os pais experienciam e se preparam para a chegada do filho. Fazem 

parte deste processo a interação com o bebê na barriga e também as fantasias, medos, sonhos, 

identificação com a própria infância, concepções sociais sobre infância e maternidade, com as 

figuras parentais e expectativas para o futuro bebê. Dessa maneira, através de intervenções 

terapêuticas e sociais, acredita-se que é possível mudar representações mentais e investimentos, 

de maneira a reduzir as projeções que se tem do filho, realizar uma espécie de luta da imagem 

do bebê imaginado para ser capaz de vivenciar a realidade da melhor maneira possível 

(GOMES; PICININI; PRADO, 2009). 

Seguindo essa lógica de pensamento, é importante nos atentarmos, então, a que nenhuma 

gestação é definitivamente aceita ou rejeitada, a gestação é perpassada pela subjetividade e pela 

linguagem, e é passível de mudança e transformação. Dessa maneira, uma gestação inicialmente 

pode apresentar aspectos negativos sem necessariamente, comprometer vínculo entre gestante 

e bebê (BORGES; PINTO; MOS VAZ, 2015). 

Mães que recebem orientações adequadas, suporte profissional e familiar, com 

acolhimento contando com escuta e amparo aos seus medos, tornam-se mais capazes de buscar 

ajuda e, por isso, preparam-se melhor para enfrentar os diversos acompanhamentos, exames e 

avaliações médicas necessárias para melhorar a situação atual do filho (BORGES; PINTO; 

MOS VAZ, 2015). 
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Culturalmente, preza-se por uma relação materna positiva frente à experiência de 

maternidade com objetivos de que a mãe cumpra seu papel social e biológico da reprodução. O 

que leva à discussão de normalidade e anormalidade na sociedade frente a este papel social 

colocado. Canguilhem (1943), em sua obra “O normal e o patológico”, discorre que a 

concepção do que é normal e patológico pode variar ao longo do tempo e que se reorganiza de 

acordo com os objetivos e fins da prática médica e necessidade de controle social (DIAS; 

MOREIRA, 2011). 

A normalidade, vista como normatividade, nos permite pensar sobre a saúde como 

potência de vida e, no caso da síndrome da Zika congênita, é de imensa importância que tanto 

mães quanto profissionais de saúde estejam atentos às representações sociais acerca da doença, 

de modo a que não acabem por ver no bebê apenas uma limitação definitiva, mas que vejam 

possibilidades e potência, de maneira que permaneçam a construir vias para possibilitar o 

desenvolvimento da criança, explorando as suas habilidades e proporcionando qualidade de 

vida. 

 

4. DO CENTRO DO SEMIÁRIDO AO CENTRO DA QUESTÃO 

 
A pretensão central deste capítulo é trazer as vozes de mulheres acometidas pelo Zika 

Vírus no Semiárido Sergipano ouvidas por mim durante o cenário inimaginável de pandemia 

pelo qual estamos passando. Estou ciente de que, nesse exercício de escrita, as palavras aqui 

transpostas não dão conta de transmitir a riqueza dos detalhes de uma trajetória de vida. 

Suas vozes revelam, de maneira singular, os significados para cada uma delas, de como 

é ocupar seus espaços, na condição de mulheres, mães e Nordestinas. As mulheres ouvidas, 

enquanto interlocutoras da pesquisa, preferiram o anonimato, uma vez que trazem questões 

relacionadas às suas vivências, nem sempre confortáveis, onde em diferentes momentos foram 

subjugadas à condição de mulheres. 

No entanto, por acreditarem ser importante contribuir para uma compreensão de como é 

ser mulher Nordestina que fora vítima do Zika Vírus, as interlocutoras apresentam como seu 

cotidiano familiar. Assim, revelam a estrutura de poder e as hierarquias decorrentes dessa 

estrutura que permeiam as relações entre essas mulheres. Sobre isso, Heleieth Saffioti (2004) 

considera que em todas as manifestações sociais, civis e estatais, a estrutura pode adentrar todos 

os espaços sociais, como os ambientes de trabalho, de serviços, de lazer ou institucionais e seio 

familiar. 
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Estruturas solidificadas podem ter suas bases estremecidas quando sujeitos, de forma 

consciente ou não, exercem seus papéis e, ao exercê-los, vão erguendo novos pilares que podem 

apenas revigorar as antigas estruturas hierarquizantes ou dar novos formatos cujos alicerces 

deem conta de abarcar as diferenças. 

É nesse processo entre deixar o velho ruir para que o novo possa surgir, que podemos 

pensar o poder como algo que está em todo lugar, não está somente em um polo, mas algo que 

circula (FOUCAULT, 2004). 

Assim compreendido, as narrativas das mulheres/mães evidenciam como esse poder 

circulante na família vem moldando a sociedade, impulsionando-as a constituírem novas e 

fluídas identidades, o que passa a significar, de acordo com Stuart Hall, como: 

 

O ponto de encontro, o ponto de sutura, entre, por um lado, os discursos e as 
práticas que tentam nos “interpelar”, nos falar ou nos convocar para que 

assumamos nossos lugares como os sujeitos sociais de discursos particulares 

e, por outro lado, os processos que produzem subjetividades que nos 

constroem como sujeitos aos quais se pode “falar” (HALL, 2000, p.111-112). 

 

As mulheres interlocutoras, “falantes” enquanto “sujeitas” do semiárido sergipano, 

encontram-se, na sua grande maioria (89%), dentro da faixa etária de 25 a 38 anos; 66,7% se 

autodeclararam pardas e as demais brancas; estão casadas ou em união estável, a maioria (80%) 

mora na zona rural dos municípios, 70% só estudou até o ensino médio, e 90% se autodeclaram 

com baixa renda. Em torno de 60% dessas mulheres se autodeclaram preta ou pardas, 30% se 

identificam como brancas, e 10% não sabem, ou não quiseram realizar uma autodeclaração 

étnico-racial. 

Dentro de suas vivências e narrativas, as interlocutoras evidenciaram que além de 

ocuparem-se com os “afazeres de casa”, dedicam-se a busca contínua por assistência em saúde 

para seus (as) filhos (as) diagnosticados (as) com a Microcefalia e que necessitam de cuidados 

específicos diariamente. 

Olhando sob a perspectiva de gênero, analisando a relação familiar e social do papel do 

cuidado desenvolvido nesses meios, é possível observar que este papel é atribuído de forma 

quase exclusiva às mulheres, assim como o de cuidadora do lar. Quando essas por sua vez 

desenvolvem atividades até então compreendida como de competência para o sexo masculino, 

o devido reconhecimento não é dado, sendo possível observar a compreensão de que a atividade 

desenvolvida é vista como “ajuda”. 
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É possível então observar uma relação pré-estabelecida de atividades e competências de 

acordo com gênero/sexo que o indivíduo nasce, assim como o papel que deve desempenhar em 

cada esfera que se encontra inserido. 

As mulheres interlocutoras desta pesquisa, vêm, às suas maneiras, embora em muitos 

casos não se deem conta disso, penetrando em áreas consideradas por elas como masculinas. 

Por isso é importante que seja atribuídos os devidos valores a essas mulheres, por questão de 

consciência e justiça, não só pela significativa presença na sociedade, mas sobretudo pela 

expressiva presença das Mulheres na construção da sociedade, busca contínua por conhecimento 

e resistência histórica pautada por valores e códigos “não declarados por seus membros” tendo 

um referencial de cunho masculino, que gera continuamente empecilhos a inserção e 

permanência das Mulheres na sociedade (SCHIEBINGER, 2008). 

Além de enfatizar sobre a importância do reconhecimento das mulheres dentro da 

sociedade, assim como, das contínuas buscas para assistência a seus (as) filhos (as), é de grande 

importância retirar as vendas das práticas cotidianas de preconceito de gênero, que as colocam 

cotidianamente em um patamar inferior dentro do meio em que estão inseridas, pautadas em 

“concepções essencialistas que naturalizam em uma falta de condição cognitivas (SILVA, 

RIBEIRO, 2014, p.455). Tais concepções são percebidas no interior da relação familiar, como 

mencionado pelas interlocutoras: 

 

 
Dentro de casa, as coisas de casa, limpar, lavar, cozinhar e cuidar dos meninos, nós, 

que somos mulheres que temos que fazer, se não fica tudo jogado, os homens, eles 

saem para trabalhar, e nos que ficamos em casa temos que cuidar das coisas (MARIA, 

,2019). 

 
Nós que somos mulheres, essa é nossa obrigação, cuidar da casa e dos filhos enquanto 

o marido trabalha (CLARA,2019). 

 

[...] mesmo que a gente trabalhe também, esse cuidado com os meninos que estão 

doentes é nosso, a gente que dá banho, que faz comida, que leva para a consulta, que 

vê se está doente, homem que não tem esse cuidado sabe. Meu marido até ajuda, mas 

ele não tem jeito. Desde o dia que soube que ela ia nascer com esse problema, eu tentei 
ver como tudo ia ficar, que o jeito que as coisas funcionavam ia mudar muito, mas 

nada disso me fez pensar em desistir dela[...] então eu tenho que me virar pra cuidar 

dos outros meninos, da casa, de tudo e ainda levar ela pra consulta [..]tempo pra me 

cuidar quase não tenho, uma vez ou outra vou lá e dou jeito nas unhas e no cabelo, 

mas isso fica sempre pra quando dá[...] ( ANA, 2019). 

 

 
A partir dos discursos apresentados, é importante ressaltar que no interior do seio familiar 

estão presentes contradições e consensos que garantem a dinâmica e organizam a sociedade 
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como todo e, para reagir a essas hierarquias e imposições sociais, faz-se necessário a criação de 

espaços de resistência, acolhimento, compreensão e lutas dessas Mulheres 

Os seus discursos nos revelam tanto o sentimento de desamparo quanto as produções de 

sentidos e experiência maternal na ressignificação da doença, numa espécie de resiliência 

(DINIZ, 2016), buscando adaptarem-se à nova realidade em que estão sujeitas. 

Clara, Dona Maria e Ana, apesar de terem algo em comum (um filho (a) portador da 

SCZv), são bastante diferentes em outros aspectos como idade, classe e nível educacional. O 

nascimento (ou adoção, no caso de Dona Maria José) do bebê em suas vidas, houveram 

mudanças significativas no que diz respeito a rotina em que essas mulheres estavam habituadas. 

O fato de a SCZv ser considerada uma doença nova, e apresentar incertezas sobre o tempo 

de vida do bebê, se eles ou elas aprenderão a falar, a andar, e seu desenvolvimento em geral; 

essas dúvidas causam angústias nas mães e suas respectivas famílias. O cuidado é uma categoria 

que vem sendo acionada a todo momento, tanto por parte das mães que assumem o papel de 

cuidadoras como dos médicos e demais profissionais da saúde. 

O cuidado é uma categoria importante a ser analisada e será elucidada neste capítulo. Nos 

seus discursos, as mães se sentem capazes de cuidar de uma criança chamada de especial. 

Especial na justificativa do diferente, ter nascido com diferenças corporais do que é considerado 

“normal”, torna-se um marcador. 

Buscando realizar uma breve analogia para compreender o sentido de “especiais”. A 

categoria é trazida nas falas das mulheres/mães, direcionada a crianças ou pessoas com 

deficiência. O ato de classificar significa uma ordenação e organização social iminente ao 

homem e assim sucessivamente se diferenciam (MAUSS, DURKHEIM, 1995). 

Para Lévi-Strauss (1976) o homem classifica as coisas que fizerem parte do seu meio 

social, tornando-se conhecido, diferenciando-os. Ao serem definidas como crianças especiais, 

os bebês são diferenciados e ocupam um espaço de cuidado e atenção materna, paterna, familiar, 

médica e do Estado. Bem como a categoria “deficiência” representa diferença no corpo, 

algumas concepções caminham num sentido de compreender a pessoa com deficiência com 

desvantagem social. Contudo, os debates atuais em torno da temática, apropriam da categoria 

como reconhecimento identitário e de pessoas com direitos (DINIZ, BARBOSA, SANTOS, 

2009). 

Assim como para ser Sergipano, é necessário que se tenha nascido em Sergipe, para ser 

considerado ou como as mães dizem “diagnosticado especial” é preciso ter nascido com a má 

formação. Quando uma pessoa adquire a deficiência após o nascimento, as categorias 



94  

identitárias variam, mas o especial já não é mais empregado. É indispensável compartilhar dos 

valores morais e simbólicos do contexto social e da transformação da infância para a fase adulta 

que prevê ensinamentos, produção de sentidos e significados que se desenvolvem junto com o 

imaginário dos sujeitos relacionados. 

Seguindo esse raciocínio, poderíamos então entender porque as crianças são consideradas 

especiais por suas mães e seus pais, e porque eles (as famílias) se autodenominam especiais. 

Vejamos, se uma criança nasce com uma doença considerada nova, e a criança do vizinho não 

nasce com a enfermidade, então esta última é estimada numa linguagem de normalidade, 

padronizada. Elucidando o grande índice de números de casos com SCZv, são bastante baixos 

quando comparados em um nível nacional ou internacional das crianças nascidas “normais”. 

A epidemia gerou e ainda gera medo nas mulheres com idade reprodutiva. Por outro lado, 

as primeiras mães que deram à luz aos bebês especiais, ressignificam a enfermidade, além de 

estarem experienciando e aprendendo a cuidar de um bebê portador de SCZv onde em nenhum 

manual científico as ensina. Os saberes construídos são repassados para médicos e 

pesquisadores, que por sua vez abstraem as informações convertendo-as em dados para análises. 

Segundo Diniz (2016), foram as mães que descobriram que os bebês não podiam ver ou ouvir, 

e que tinham convulsão, portanto a experiência materna primordialmente pode ser notada como 

expressiva para o desenvolvimento da ciência. Os conhecimentos produzidos hoje com base 

nessas experiências da maternagem, levarão algum tempo, previsto pelo menos por cinco anos 

– tal como apontado numa cartilha de abordagem clínica de atenção básica à saúde (2016) 

elaborada por pesquisadores da Fiocruz e da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do 

Sul. Após esse tempo mínimo, os manuais médicos indicarão as características da pessoa com 

SCZv. 

Das mulheres infectadas no Brasil, o número é consideravelmente significativo: 132.068, 

incluindo crianças e idosas. Dessa realidade quantitativa, mais de 96 mil estão em idade fértil,  

sendo considerado pelo Boletim Epidemiológico, uma variável geracional entre 10 e 49 anos. 

Segundo o documento, as classificações no que se refere a cor de pele e ou raça confirma que 

58,6% são pardas, 33,3% brancas, 6,4 pretas, 1,2% amarelas e 0,5 indígenas. Do número total 

13. 550 mulheres têm o ensino médio completo.12 
 

 

 

 

 

 

 

12 Para maiores detalhes, consultar o boletim mencionado. 
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4.1 OS SENTIDOS DE MATERNIDADE 

 
Um debate bastante polêmico quando se pensa na maternidade, é associar essa instituição 

diretamente relacionada ao “instituto”. O que requer aprofundamentos em reflexões entre 

natureza e cultura (STRATHERN, 1981), como empregado pela autora, a dificuldade em 

estabelecermos distinções entre natureza e cultura, uma vez que quando suscitam tais questões, 

nossas representações já estão construídas socialmente. Integro a esta reflexividade, a 

antropóloga Maria Luiza Heilborn (2002) observa que culturalmente as mulheres acreditam 

terem uma ligação com os filhos de “instinto maternal”, levando-as a sentirem as dores e os 

sofrimentos dos filhos. A pesquisadora vê esta construção como uma inscrição afetiva 

indissociada ao corpo e relacional à prole. Uma série de estudos vem desmistificando esse 

sentimento instintivo, embora primordialmente presente nas classes populares. 

Seguindo o viés proposto por Heilborn, e levando à sério os discursos nativos, a 

naturalização da maternidade em classes populares - como nos recortes por mim estudado – as 

mulheres constroem noções culturais em torno da ideia dessa instituição, correlacionando à sua 

atuação enquanto mulher e genitora, se relacionam intimamente e socialmente vemos de forma 

imediata o filho em relação à uma mulher. Isto é, como observado em campo, perguntavam 

quando o bebê chorava “Quem é a mãe” – claramente um contexto muito particular. Mas, às 

mães ao se identificarem como “mãe de + nome do bebê” e não pelo nome da mãe, manifesta 

a idéia de noção de pessoa como associadas, em particular nas classes populares (HEILBORN, 

2002); ou em suas palavras: 

 

Em se tratando da crença arraigada sobre instinto maternal, quando 

acreditamos que há um vínculo entre uma mulher e sua criança, essa 

representação poderosa se inscreve no corpo e no psiquismo das mulheres a 
ponto de nós podermos de fato dizer que a cultura, ao modelar a ideia de um 

instinto da maternidade, de fato a cria (HEILBORN, 2002, p.14). 

No contexto em que pesquisei, os bebês nascidos com doenças congênitas trouxeram 

alterações no cotidiano e ritmo de vida das mulheres e suas famílias. Necessitando adaptação 

para o os novos modos impostos, principalmente pela biomedicina. Ao pensar na construção da 

experiência e do sentido da maternidade no contexto estudado, precisamos compreendê-la como 

diversificada. Não pretendo nesta dissertação, apresentar um levantamento bibliográfico sobre 

o que vem sendo debatido em torno da temática da maternidade, algumas autoras já apresentam, 

tal como Alinne Bonetti (2009); os fundamentos históricos evidenciados por Rita Moreira 

(2012); e a construção da maternagem por Regina Stellin e Camila Monteiro (2011). 
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Neste sentido, ao invés do termo maternidade no singular, prefiro utilizar-me de 

maternidades no plural. O conceito refere-se à relação de parentesco estabelecida entre mãe e 

filho. Com base no dicionário, trata-se de um estado ou condição; qualidade da mulher, mãe. 

Este substantivo feminino é apropriado também academicamente pelo campo da saúde, 

indicando métodos e técnicas sobre o cuidado que a mulher precisa ter para o bom 

desenvolvimento da criança, sendo entendido por esse campo do saber como maternagem. 

Contudo, no campo do estudo antropológico, busquei entender a construção dos sentidos 

a partir da experiência materna no contexto pesquisado. Não é meu objetivo aqui usar essas três 

trajetórias como uma representação homogênea e englobar as outras mulheres, e construir assim 

um padrão; mas sim, evidenciar a multiplicidade de problemas de desigualdades sociais e de 

gênero, econômicos e de saúde pública. Aqui foi construído uma polifonia com as vozes dessas 

mulheres. No entanto, podemos notar a diversidade cultural uma vez que as protagonistas se 

diferenciam socialmente em pelo menos três marcadores: idade, classe e escolaridade, mas se 

aproximam ao compartilharem experiências. 

A própria significação da doença e a forma como cada sujeito apresenta a sua dinâmica, 

tornam-se boas para pensar a realidade oriunda da epidemia, isto é, 1) A primeira maternidade 

reflete a própria condição e milita em prol dos seus direitos e dos seus filhos; 2) Uma segunda 

maternidade que pensa o cuidado especial (especializado e médico) como inerente à criança 

com microcefalia, ou especificamente portadora da SCZv; 3) E uma terceira maternidade que 

reflexiona o cuidado como intrínseco a mulher. Esta terceira, pondera a desigualdade de gênero 

presente em realidades diversas de abandono do cônjuge por culpabilizar a mulher como 

responsável do adoecimento da criança; está maternidade também apresenta a necessidade de 

uma construção de redes de solidariedade para a efetivação do cuidado. 

 

4.2 SER ESPECIAL: O CUIDADO 

 
O termo especial está conotado ao sentido de pessoa com deficiência. Ser deficiente é ser 

especial por necessitar de atenção e cuidado especial. Nas escolas é utilizado o termo “educação 

especial” fazendo referência ao método didático que precisa ser inclusivo e especializado nas 

crianças, jovens e adultos deficientes. Leonardo Campoy (2015) em seu estudo sobre crianças 

autistas, entende o processo de cuidado das famílias como engendradas em razão à obrigação 

do cuidado. Segundo o autor, o cuidado que os diagnosticados demandam, impõe às suas 

famílias uma dedicação de tempo, gastos materiais e afetos. 
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Lacerda (2014) chama atenção a respeito da mobilização das mães no “caso dos meninos 

emasculados” em Altamira (PA), demonstrando como socialmente se constrói o sentimento de 

culpa e proteção das mulheres para com os filhos. Por outro lado, com base numa bibliografia 

específica (DUARTE, 1987; HEILBORN, 1997), percebem um entrecruzamento entre gênero 

e maternidade em contexto popular como também apresentado por Lacerda, em que o advento 

da maternidade está ligado à noção de pessoa, bem como na construção de um sujeito moral. 

Como o leitor pode ter observado e percebido ao longo do trabalho, a vinculação nos discursos 

das mães como a saúde da criança está correlacionada ao cuidado do materno. O que reforça 

nesta situação a lógica social que confere o cuidado como responsabilidade da mulher. 

A rotina biomédica vivida por essas famílias indica uma preocupação com o tratamento 

das crianças, este cuidado pode ser entendido como em benefício ao desenvolvimento 

neurológico e motor dos bebês por meio de múltiplas terapias. Ainda interessado na categoria 

“cuidado”, em um contexto bem específico da prática do cuidado entre casais homossexuais 

sorodiscordantes estudado por Longhi (2015), percebe uma variedade de sentidos à prática do 

cuidado: “No contexto da conjugalidade entre 89 sorodiscordantes, foi possível perceber um 

cuidado polissêmico, de mão dupla, onde quem era o cuidador e quem era o cuidado alternava, 

numa relação dinâmica, fluida e horizontal” (LONGHI 2015, p. 96). Embora no meu caso 

observado, o cuidado aconteça unilateralmente, isto é, quem recebe o cuidado não pode ou 

poderá cuidar; há variavelmente uma rede de cuidado como dito anteriormente que também é 

percebido por Longhi. 

Para Longhi (2015), o cuidado se expressa de diferentes formas: como uma luta política, 

para garantir políticas públicas, ou como dedicação com os cuidados com a saúde (quando as 

mães remetem à rotina biomédica da práxis do cuidado), ou como doação do próprio tempo 

(quando as mães expressam que dormem pouco), e por fim, quando admitem a necessidade de 

uma rede de ajuda para poder socorrer o filho: seja ajuda financeira ou ajuda técnica e material 

(procurar um vizinho que tenha carro para levar o filho na urgência). Ao longo do capítulo 

foram verbalizadas várias formas de cuidado; ao mesmo tempo, todos falam do retorno que 

seus filhos lhe proporcionam. 

Retomando a ideia do cuidado para Longhi, que entende “o cuidar” relacionado a uma 

atividade que se faz por si próprio quando referido ao autocuidado, quando feito em relação a 

outro, muitas vezes num sentido de cuidado da saúde, ou diretamente vinculado aos 

considerados incapazes pela lei, sejam eles crianças ou idosos, neste caso, acrescento aqui os 

deficientes. Longhi constrói ainda o sentido do cuidado refletido academicamente por autores 
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no campo da saúde, em particular, na confluência da dimensão política, técnica, relacional e 

social. 

Outro acontecimento bom para pensar a elucidar o sentido construído em torno do saber 

cuidar e do acompanhamento numa linguagem de cuidado especial que uma criança com SCZv 

necessita, assim anexo para análise o caso apresentado pela NETV – Pernambuco em março de 

2016. Entenda o contexto: foi o primeiro caso de abandono de criança com microcefalia 

registrado pela justiça, onde a mãe biológica havia deixado no abrigo para adoção formal sua 

filha ainda durante a gestação, já havia de forma legal, um casal destinado à adotá-la, ao nascer 

com microcefalia, o casal desiste de formalizar a adoção. Na matéria, é interessante o 

argumento dado pelo Juiz da vara da infância do Recife, Élio Braz: 

 

É o caso onde a mãe já havia decidido pela entrega da criança quando estava 
grávida, e não sabia da microcefalia. Ela já havia decidido entregar para uma 

família em adoção. Quem desistiu da criança não foi a mãe, quem desistiu da 

criança foi a família que estava em processo de adoção. Ou seja, não era a 

criança perfeita que eles queriam (NETV, 2016). 

Este caso torna-se interessante para pensar sobre o cuidado, mesmo não conhecendo os 

reais motivos que levaram a família a desistir da adoção; isto é, na fala do juiz “criança perfeita”, 

podemos entender como sendo uma criança sem deficiência, considerada normal. Se o cuidado 

como apresentado pelos autores citados, requer tempo, acompanhamento e atenção, talvez esse 

casal não detivesse essas qualidades. 

Geralmente o abandono materno é visto de forma negativa na nossa sociedade Ocidental. 

A abdicação ao exercício paterno não tem a mesma proporção do abandono do papel da mãe 

bem como é idealizado socialmente. Isto deve-se ao sentido construído ao longo da história que 

permeia a estrutura simbólica do que significa ser mãe. É destinado à mulher o cuidado e zelo 

do patrimônio construído pelo homem, conforme discorre o historiador grego Xenofonte 

(1999). Para o autor, a mulher deve zelar pelo lar, cuidar da prole e, inclusive, do seu marido. 

Essas eram as qualidades devidas para uma mulher ser considerada uma boa esposa na Grécia 

Antiga, caso contrário, poderia ser devolvida para sua família de origem. 

 

4.3 A ROTINA: CUIDADOS BIOMÉDICOS COM AS CRIANÇAS 

 
Os cuidados são orientados por profissionais da saúde, tais como fisioterapeuta, 

psicopedagogo(a), enfermeiro (a), entre outros. As mães contam que constantemente o médico 

diz “O seu filho dependerá cem por cento de você” – Estabelecendo ao meu ver, uma rotinização 

biomédica para a efetivação do tratamento, regrando a vida tanto do bebê quanto da mulher. 
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Neste sentido, a medicina tal como analisada por Foucault (1987), é um campo de disputa 

política, e de regulação de estilos de vida, estando presente mesmo no ambiente doméstico – o 

tipo de dieta apropriada para essas crianças e o consumo de remédios para controle das 

convulsões são exemplos. 

Vale a pena nos direcionarmos brevemente ao sistema de saúde adotado no nosso país, o 

SUS - o que renderia profundas reflexões, contudo para o momento este não é meu objetivo. O 

Sistema Único de Saúde segundo a cartilha do entendendo o SUS (2006) disponível no website 

do Ministério da Saúde, o denomina como um dos maiores sistemas públicos de saúde do 

mundo, abrangendo desde atendimento ambulatorial classificado na cartilha como simples, até 

mais complexos como transplante de órgãos. O Sistema foi criado em 1988 pela Constituição 

Federal Brasileira, visando garantir acesso integral, universal e gratuito para a população do 

país. Portanto, o SUS foi um desdobramento do sistema de saúde no século XX e apesar dos 

constrangimentos no setor público, incluindo o Brasil como um dos países com menor índice 

de investimento público no continente americano em contradição ao que se propõe no projeto 

(GERSCHMAN & SANTOS, 2006). 

Por outro lado, é nessa constituição de igualdade de direitos em saúde que se amparam as 

lutas reivindicadas pelas “mães de anjos”, e precisamos reconhecer que embora o Estado tenha 

sido negligente em muitas instâncias e possa ser culpabilizado com essa realidade epidêmica, é 

essa política que dá subsídios e fortalece a garantia de alguma assistência. E é essa configuração 

que proporciona o tratamento dos bebês e investe em pesquisas que nos trarão respostas ao que 

até então é desconhecido. E afirmo, não estou tomando partido do Estado, mas sim buscando 

demonstrar os nossos direitos constitucionais enquanto cidadãos brasileiros. 

Para Cunha & Brito (2016), não é possível realizar prognóstico único de SCZv, isto 

porque as disfunções variam e estão ligadas ao comprometimento do sistema e severidade da 

lesão. Logo, o tratamento clínico recomendado, dependerá do diagnóstico de acordo com as 

lesões do paciente, a fim de desenvolver o sistema neuropsicomotor, uma vez que não há cura 

para a Síndrome Congênita relacionada à infecção pelo vírus Zika ou pelas lesões em 

decorrência desta causada. 

 

Realidade desconcertante. Por ser uma anomalia nova, a microcefalia causada 

por Zika não tem tratamento testado, aprovado e prescrito. Está sendo 
desenvolvido à medida que as crianças crescem e as sequelas surgem – 

sequelas essas que, por sua vez, não têm um padrão. Há casos leves, outros 

críticos e alguns, fatais: 48 bebês morreram em Pernambuco, não de 
microcefalia, mas das fragilidades derivadas dela. Especialistas reconhecem 

que não têm como prever o dia de amanhã. “É tudo novo” (JORNAL 

ESTADÃO DE SÃO PAULO 2016). 
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Portanto, a criança diagnosticada com microcefalia é assistida por uma equipe 

multidisciplinar; sendo o tratamento específico para cada caso e necessidade da criança. Dona 

Josiane, Mãe do Caio, conta sobre os gastos que tem com transporte para a realização dos 

tratamentos praticamente diários para a consumação da saúde e bem-estar do filho: 

 

Segunda vou para o HU (Hospital Universitário de Sergipe) com a pediatra 

às vezes fazer atendimento com o neurologista. Já na terça, uma semana sim, 
outra com a neuropediatra, quinta e sexta varia com o fisioterapeuta, com a 

psicopedagoga no Postinho (Unidade básica de Saúde na Cidade). Passamos 

o dia todo nesses lugares esperando atendimento, às vezes tenho só a comida 

dele na bolsa. (JOSIANE, 2020). 
 

A fala acima, articula uma agenda biomédica que deve ser seguida, estendendo o cuidado 

materno para além do ambiente doméstico, a expertise encontrada no ambiente hospitalar gera 

esperança às mães e vitalidade às crianças, produzindo sentido numa confluência entre ciência 

e crença. Como assinala Valle (2010), com seu estudo sobre a rotina dos tratamentos clínico- 

terapêuticos de pessoas soropositivas, levando as pessoas infectadas à uma reorganização 

intensiva de formas de cuidado do corpo, destacando os efeitos sociais da biomedicina como 

fomento de um saber e de uma cultura global norteando comportamentos sociais particularmente 

localizáveis. As práticas biomédicas, segundo o autor, caracterizam uma rotina regular que deve 

ser mantida no caso de pessoas HIV positivas, fazendo uma analogia ao estudo de Valle, 

interpreto tal fundamento como condizente com a realidade por mim estudada. Uma vez, como 

ele bem adverte, os medicamentos e exames levam a uma mudança de gestão de vida cotidiana. 

 

“A criança que tem problemas neurológicos, têm dificuldade de engolir, 

precisa amamentar sentado e não deitado. Aprendi isso com o médico. Ela tem 
muitos problemas, de visão e audição, percebi isso quando tentava estimular 

ela com brinquedos luminosos e sonoros.” (CLARA, 2020). 
 

Como anteriormente mencionado, as mães que não levam em conta as práticas 

biomédicas no cuidado do seu filho, é interpretado como abandono por parte do corpo 

hospitalar. Como evidencia Valle, “os profissionais de saúde acabam por mediar diretamente 

94 a cultura global da biomedicina, afirmando sua autoridade através da legitimidade de um 

saber científico” (2010, p. 42). 

 

Tenho contato com os fisioterapeutas, fono, o, psicólogo, nutricionista. E 

agora ela vai para o gastro. Porque ela não tá pegando peso, e o crescimento 

tá bem lento. Tem dificuldade pra crescer. Aconteceu isso com meu outro 
filho, ele crescia meio centímetro por mês. Às vezes não crescia. O peso de 



101  

Nina está abaixo da linha vermelha, estou preocupada porque ela não ganha 

peso (CLARA, 2020). 
 

Para dar conta dessa intensa rotina biomédica que é prevista pelos especialistas ao menos 

para os próximos três anos, isto é, dependendo do grau de lesão de cada diagnóstico, as mães 

dos bebês com SCZv recorrem aos “benefícios” do Estado. Benefício este que não supre as reais 

necessidades diárias que as mães e os seus bebês precisam. Associado a isto, temos ainda a 

burocracia, desde documentos para comprovar renda e o diagnóstico médico que comprove a 

deficiência da criança para adquirir ao BPC, até outros programas que atendem a pessoa com 

deficiência como o “passe de livre acesso”, o denominado VEM da cidade do Recife. Para ter 

direito ao BEM precisa do laudo médico do SUS atestando a deficiência da pessoa. 

 

Dei entrada no passe de ônibus e eles me disseram que preciso esperar 90 dias 

para ficar pronto. É muita correria e muito gasto também. É passagem, 

alimentação, remédio, fralda. Tem que tirar dinheiro de onde não tem. Quando 

estou no ônibus, tem gente que olha com cara feia para o meu filho, mas não 
dou mais importância. Um dia uma mulher chamou meu filho de demônio, e 

eu joguei a bolsa na cara dela. (CARLA,2019). 
 

A narrativa de Carla, é interessante para pensarmos sobre a “experiência da doença” 

(HERZLICH, 2004) numa ordem privada e os fatores estruturais que os afetam no cotidiano. 

Isto é, em particular os sentidos atribuídos pela rotina de práticas terapêuticas, desde como 

acessam os programas de saúde e bem-estar, até os sistemas de seguridade social. Os estigmas 

é outro recorrente da experiência da doença, que será aprofundado no próximo capítulo. Por 

outro lado, ao nos aprofundarmos na análise microssocial da experiência da doença (PIERRET, 

2003), nos é revelado peculiaridades dessa realidade social. Em outras palavras, não é nos 

apresentado somente as suas produções de significados a partir da experiência da mãe com filho 

doente, como no caso estudado para produção desta dissertação. Mas também uma dimensão 

complexa, envolvendo sentimentos, dramas, desigualdades (das mais diversas e injustas) que 

muitas vezes fogem de nossas delimitações na elaboração do projeto de pesquisa. 

 

Eu só estou tendo tempo de ser mãe. Acordo pela madrugada, arrumo as coisas 
do meu filho. Saio às 5 da manhã, vou para Aracaju fazer os atendimentos 

quase todos os dias. Quando chego em casa à noite, já preparo tudo de novo e 

durmo. Não tenho muito tempo com o meu marido (CLAUDIA, 2019). 

A reflexividade de Claudia sobre a condição que se apresenta na atualidade é reveladora 

das desigualdades sociais e econômicas. Ao revelar suas intimidades e a falta dela, demonstra 

como é problemática e perturbadora o descaso do Estado evidenciadas pela epidemia. Largar o 
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emprego, e “optar” pelas práticas terapêuticas como no caso de Claudia, desponta as dinâmicas 

cotidianas vivenciadas antes e após o nascimento de Paulo. 

Em contraponto à narrativa de Claudia, Clara, por outro lado, acredita que muitas mães 

exageram ao levar os filhos cotidianamente aos espaços de atendimentos médicos, para ela esse 

cuidado é exacerbado e pode provocar reações reversas ao que o discurso médico propõe. 

 

Acho um exagero ir todos os dias, faz mal para a criança. Tem mãe que vai 

todo santo dia, um... A relação mãe e filha, filha e mãe é o que ela precisa. 
Médico não decide nada em nossa vida, só Deus (CLARA, 2020). 

 

 
Ressalto que aqui não é feito nenhum ajuizamento de valor moral, pelo contrário, mostrar 

a diversidade de significados produzidos através da experiência da maternidade confirma o 

quão heterogêneo se apresenta o grupo estudado. Contudo, quando Clara expressa o termo 

“exagero”, ela vai de encontro a prática terapêutica adotada pela maioria das mães. Apesar de 

Clara ir somente às quintas-feiras em busca de um atendimento especializado para a sua filha 

Maria, ela não anula totalmente a prática, ela percebe que é importante para o desenvolvimento 

da sua filha. A atenção precisa ser redobrada, quando ela diz que é o “amor materno que ela 

precisa”, mas se relembrarmos a sua trajetória, Clara não dispõe de tempo para a efetivação do 

que a sua fala propõe. A partir das redes de solidariedade ela consegue estabelecer o cuidado. 

Como dito no parágrafo anterior, o juízo de valor não pode e não deve existir, é preciso 

entendermos as realidades a partir das perspectivas nativas. Clara é vítima da epidemia; do 

sistema patriarcal que permite o “aborto masculino”, onde o abandono do homem e seu 

julgamento a mulher enquanto culpada pela doença da filha, não é visto pela mesma ótica do 

“aborto feminino”; do desamparo do Estado as renúncias aos subsídios imprescindíveis para o 

tratamento das crianças nascidas. 

Por Clara ser uma vítima, e por talvez não ter se dado conta tanto quanto Claudia, ela 

prefere criticar o comportamento das outras mães, e vê a rotina biomédica como opção. A sua 

realidade constrói as significações da experiência por um outro viés, não menos ou mais que as 

outras duas realidades aqui narradas. Todavia, a produção de sentido da mãe dependerá da 

condição de sua realidade social, isto é, de como se caracteriza o pós-evento (o nascimento do 

bebê). “Se” ela tiver a oportunidade de largar o emprego e ser mãe para sempre como Claudia 

e ou, “se” ela puder adotar e dar um cuidado especial como Joseane. Não estou querendo dizer 

que uma condição é mais fácil que outra, estou utilizando-me dos seus códigos e perspectivas 

para justificarem por meio e através delas minhas análises. As trajetórias aqui apresentadas são 
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emblemáticas e estão justapostas, na busca da compreensão da produção de sentidos da 

experiência da maternidade. 

 

5. REDES E CUIDADO E O ZIKA VÍRUS 

 
As práticas de humanização são entendidas como atos que comportam a valorização e o 

acolhimento das singularidades dos sujeitos implicados na rede do processo de produção de 

saúde. São estes, os usuários, os trabalhadores e os gestores. “O acolhimento, vínculo, 

corresponsabilização e autonomia atuam como dispositivos relacionais que representam 

possibilidades de se construir uma nova prática em saúde” (JORGE et al.,2011, p.5). 

Porém, na prática, a realidade tem sido outra. O que se evidencia atualmente são políticas 

pautadas no acolhimento visando à redução nas filas de espera na porta das unidades de 

atendimento saúde. Se, por um lado, há uma focalização do problema, por outro, as práticas de 

cuidado e gestão não recebem o devido foco. Por vezes, o acolhimento em saúde é visto como 

uma atitude de voluntarismo e bondade, e outras, como um ato mecânico de triagem 

administrativa (NEVES & HECKERT, 2010). 

Ocasionalmente, o acolhimento é visto como uma dimensão espacial, reduzida a uma 

recepção administrativa em um ambiente confortável e, por outras, como uma ação de triagem 

administrativa e repasse de encaminhamentos para outros serviços. Quando ações como essas 

são tomadas isoladamente dos processos de trabalho, vão reproduzindo uma lógica de produção 

adoecedora que não condiz com os objetivos da humanização em saúde e produzem, por 

exemplo, serviços de saúde com filas quilométricas de espera para acesso em instituições de 

saúde, trabalho visando produção de procedimentos, atendimento sem escuta e sobre trabalho 

dos profissionais de saúde (BRASIL, 2010). 

É necessário entender que o ato de acolher se trata de uma ação de aproximação e 

inclusão, de aceitar, ouvir, receber o outro em sua integridade e singularidade e agir 

próativamente com a intenção de resolver os problemas de saúde das pessoas que procuram um 

atendimento de saúde, promovendo um ciclo de confiança (BRASIL, 2010). 

Para analisar os processos de acolhimento na saúde é importante buscar entender a 

questão sob uma ótica que instiga a pensar, questionar e atentar-se às multiplicidades dos 

problemas em pauta, “convocar deslocamentos e mutação subjetiva”, para possibilitar a criação 

de novos “modos de fazer” de saúde (NEVES; HECKERT, 2010, p. 158). 

Partindo da problematização dos modos de fazer, podemos pensar as possibilidades do 

trabalho em saúde, e voltar o olhar para a potência de um trabalho vivo nesta área. O que se 
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denomina “trabalho vivo” seria aquilo que traduz a potência instituinte do trabalho em saúde e 

do governo da produção de cuidado. Trata-se do trabalho que está em ação, que permite certa 

autonomia, certo “autogoverno”, onde há espaço para a criação mesmo envolto ao trabalho 

enrijecido pela atuação automática do trabalho morto (MERHY, 2002). 

 

Trata-se de um dispositivo de formação de fluxos-conectivos, onde é possível 

fazer uma cartografia no interior dos processos de trabalho como o desenho 
de um mapa aberto, com muitas conexões, que transitam por territórios 

diversos, assume características de multiplicidade e heterogeneidade, sendo 

capaz de operar em alto grau de criatividade (FRANCO, 2006, p.2). 

Ao admitirmos que o processo de trabalho em saúde funciona sob vias do trabalho vivo, 

nos mostra um mundo rico em possibilidades de criação, dinamicidade e de alta possibilidade 

inventiva. Ou seja, quando afirmamos que o trabalho em saúde tem como base o trabalho vivo 

em ato, dizemos que esse trabalho não pode ser totalmente capturado pela lógica do trabalho 

morto, que se configura por equipamentos e tecnologias duras. Isso acontece porque o trabalho 

em saúde é perpassado pelo encontro das subjetividades, baseia-se em tecnologias interpessoais 

e relacionais que são movidas por afeto, conhecimento e formação de sentido, tendo, assim, 

certo nível de liberdade ancorada na possibilidade de autonomia (NEVES, 2008). 

O trabalho vivo é permeado por processos de captura pela normativa que enrijecem o 

funcionamento do serviço de saúde, mas possui a principal riqueza de permitir abrir linhas de 

fuga e trabalhar com lógicas singulares. Ou seja, trata-se de um modo de trabalhar e pensar que 

são próprios do sujeito que, por o atravessarem, permeiam o sistema produtivo de trabalho. O 

trabalho em saúde tem, então, como principal característica, tratar-se de uma inter-relação onde 

redes de subjetividades são tecidas. Dessa maneira, cada sujeito é capaz de encontrar novos 

territórios de significações, que dão sentido para a produção do cuidado (FRANCO, 2006). 

A partir do entendimento de que o trabalho em saúde é um trabalho interpessoal que 

envolve processos humanos de subjetivação para que se efetive, é importante analisar como se 

desenvolve a gestão das relações em coletivo, ou seja, como se formam redes de trabalho. 

Rovere (1999) frisa a importância de estar em uma rede de trabalho em saúde sem pensá-la 

como algo em si, mas como um conjunto de pessoas unidas visando resolver problemas que são 

sempre coletivos. As redes, para o autor, são sempre intelectuais e emocionais. 

Atualmente, os modelos de gestão de pessoas mais utilizados provêm do campo da 

administração. E esses modelos tendem a manejar grandes corporações que lidam com produtos 

de material morto. Isso não se aplica ao funcionamento de uma rede, Rovere (1999) discorre 

que uma rede em saúde propriamente dita, não se trata de sujeitos sozinhos formando uma 
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grupalidade, se trata de redes de pessoas que se conectam pela linguagem dos vínculos. Redes 

já foram vistas como sistemas, mas sistemas dizem de um funcionamento piramidal, onde há 

uma repassagem de comando aos grupos homogeneizados. Tal visão contrapõe-se à ideia de 

redes, na qual se assume a heterogeneidade e se acredita em uma organização institucional. 

Dessa maneira, permite-se pensar em possibilidades flexíveis de acordo com a necessidade de 

diversas pessoas. Em outras palavras, em uma rede não se trata de operar por comandos, mas 

operar ciente de um comportamento solidário que é grupal. Assim, o problema de um é 

problemas de todos (ROVERE, 1999). 

Mas para que isso ocorra, há um processo natural de identificação entre os pares que 

permite que uma rede se configure como tal. As redes são compostas de vínculos e existem 

várias formas de redes, sua base é a concepção de pertença à rede. É preciso que exista uma 

conexão identitária com o grupo em rede. Inicialmente, há um grupo artificial colocado com 

funções e papéis sociais delegados, no decorrer no trabalho em ato vão se estabelecendo funções 

e atuações entre as pessoas integrantes da rede de trabalho. As pessoas transferem parte de sua 

identidade e narcisismo para o grupo e representações internas vão sendo incorporadas. A partir 

de então, aliado ao comportamento solidário, não se trata mais do que cada um faz no trabalho 

em saúde, mas da potência de trabalho que todos juntos conseguem produzir (ROVERE, 1999). 

O processo de construção de redes envolve o atravessamento de níveis. Conhecer esse 

processo nos permite organizar e monitorar uma rede para entendimento e aperfeiçoamento. 

Rovere (1999) elaborou cinco níveis, são estes: 1º Reconhecimento; 2º Conhecimento; 3º 

Colaboração; 4º Cooperação; 5º Associação. 

O reconhecimento trata-se da aceitação do outro. Na maioria dos casos, as dificuldades 

no serviço se dão por não reconhecer que o outro existe. Reconhecer a existência do outro 

pressupõe reconhecer que o outro pode e deve ser ouvido, reconhecer o outro enquanto 

interlocutor válido e que o que ele tem a dizer é importante e pode melhorar a qualidade do 

serviço. Trata-se do valor da aceitação. O conhecimento só é possível após o reconhecimento, 

pois nesse nível, há, então, a busca do conhecimento pelo outro. O desejo de saber qual o 

conhecimento que o outro tem sobre o mundo. Trata-se do valor do interesse, do desejo. O 

terceiro nível é a colaboração, trata-se de “trabalhar-com”, não se trata de uma ajuda 

sistemática, mas de uma ajuda espontânea, movida pela autonomia e por vínculos de 

reciprocidade. Trata-se do valor da reciprocidade. Logo após vem o nível da cooperação, que 

se trata de uma operação conjunta que pressupõe que haja um problema em comum e, portanto, 

que haja uma problematização conjunta. Envolve compartilhar atividades e recursos em grupo, 
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e diz respeito ao valor da solidariedade. Por último, o nível da associação, se trata de um acordo 

para compartilhar objetivos  e projetos.  Nesse nível há um objetivo amplo à rede que é 

compartilhado e vivido por todos. 

Para Rovere (1999) a rede é heterogênea por considerar as diferenças de cada um, seja 

usuário ou profissional, que deve ser ouvido e aceito em sua singularidade e identidade, não se 

trata sobre “mais um habitante” ou “mais um usuário”. É importante supracitar que a rede não 

pode ser imposta, ela se constrói voluntariamente a partir da fomentação de autonomia de 

usuários e profissionais de saúde. 

Evidencia-se então a complexidade que envolve o trabalho em saúde por justamente ser 

um trabalho humano, que é perpassado por subjetividades que se produzem e reproduzem 

constantemente. O acolhimento é um modo de olhar mais de perto o trabalho em saúde, da 

mesma forma que também é a base do trabalho em saúde. Com as redes não se dá de maneira 

diferente, se trata de acolhimento vivenciado em conjunto, quanto mais de perto, vemos níveis 

de um processo cuja base do funcionamento é movida por valores sociais. No caso do 

atendimento de saúde à mulher gestante, torna-se importante pensar como essas redes de 

cuidado atuam sobre as vias de imprevisibilidade que acometem essas mulheres, como por 

exemplo, quando o não esperado, o desviante da norma se introduz no cenário. 

 

5.1 SERVIÇO ESPECIALIZADO 

 
Quando há uma rede de fluxo já bem pré-estabelecida e essa rede depara-se com uma 

nova doença que demanda inclusão de especialidades em seu cuidado, alguns problemas já 

existentes na rede se evidenciam. É o que muitos profissionais entrevistados relatam sobre a 

Zika, como nas palavras de Adriana Secretaria de Saúde de Nossa Senhora da Glória: 

 

Mas a Zika traz um problema maior por trás disso tudo. Eu falo também que 
ela trouxe uma luz na questão do acompanhamento do pré-natal e das 

puericulturas que estavam jogados às traças pelo SUS. [...] Nosso pré-natal 

muito mal feito com poucas consultas. As mulheres, hoje, no Brasil, têm 

direito a dois ultrassons, antes da Zika só tinha direito a fazer um ultrassom 
durante a gestação [...] 2 ultrassons! O que também é um absurdo (ADRIANA, 

2019). 
 

Essa luz que é trazida à questão é exemplificada na necessidade urgente de 

preferenciar esta população de mulheres aos serviços públicos como forma de manusear a 

problemática. A Secretaria entrevistada também levantou outra questão pertinente: 

 

O grande problema é que, às vezes, essa ponta, elas não sabem identificar e 

não sabem para quem encaminhar. Então, eu acho que tem muita criança com 
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alteração congênita ou nascida de mãe com Zika vírus ou com doença 

exantemática que está solta por aí sem diagnóstico e sem acompanhamento 
(ADRIANA, 2019). 

O protocolo elaborado pela Secretaria de Saúde para o fluxo de atendimento às gestantes 

da Zika parte de um fluxo já existente para toda mulher e acaba por ignorar a complexa demanda 

que a epidemia da Zika traz quando especialidades são requeridas e não há uma referência de 

atendimento instaurada. 

Logo quando a epidemia da Zika se instaurou em Sergipe, não havia nenhuma referência 

ou instituição que abarcasse essa problemática. Atores estratégicos foram emergindo nesse 

cenário. Esses atores foram profissionais de saúde que se mostravam engajados com a temática 

e buscavam por informações e ações. Como exemplificado na fala da Medica Ana: “Apesar de 

médica com mais de 25 anos de formada, eu nunca tinha visto, era uma doença nova que não 

tinha em livros. [...] O que eu tenho que olhar daqui para a frente? O que eu tenho que saber?” 

(ANA,2020). 

Nesse contexto, emergiu no cenário a reunião de profissionais engajados com a temática 

da Zika, que teve a NASF13como agente precursor e local de encontro. Esse encontro foi 

tomando forma e intitulou-se MICRO SERTÃO, que contava com profissionais de várias áreas: 

Enfermeiros (as), Psicólogos (as), fisioterapeutas, Nutricionistas, Médicos (as) que, uma vez 

por semana, se reuniam para discutir os casos que eram atendidos; que permitiria às mulheres 

receberem todos os acompanhamentos de especialidades em um mesmo local. Dentro dos 

próprios municípios, diminuindo desta forma o deslocamento das famílias até a Capital Aracaju, 

em busca de atendimento em Saúde. 

O deslocamento entre várias instituições para ter acesso às especialidades era um dos 

elementos dificultadores para que essa população de mulheres tivesse acesso a esses serviços. 

Os atendimentos se localizariam, então, em lugar fixo. A principal ideia grupo era de atender e 

as demandas associadas às avaliações psicomotoras, exames neurológicos, avaliações auditivas, 

avaliações oftalmológicas, entre outros. Essa ação visava dar possibilidade de um atendimento 

integral por várias especialidades em um único lugar. 

Visava porque, em 2020 houve o desmonte do NASF, através da nota técnica 

nº3/2020publicada pelo Departamento de Saúde da Família, que é vinculado a Secretaria de 

Atenção Primária á Saúde do Ministério da Saúde (SAPS/MS), criando um novo modelo de 

financiamento e custeio da Atenção primária à Saúde (APS). De acordo com o documento, “a 

composição multiprofissional deixa de estar vinculada às tipologias de equipes NASF. Com 

 

13 Núcleo Ampliado de Saúde da Família. 
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essa desvinculação, o gestor municipal passa a ter autonomia para compor suas equipes 

multiprofissionais, definindo os profissionais, a carga horaria e arranjo de equipes”. 

Diante dessa situação os atendimentos passam a ser realizados nas Unidades Básicas de 

Saúde, e a equipe que antes buscará realizar discussões sobre a assistência especializada é 

desfeita. O novo plano de financiamento e gestão, proposto na Portaria nº 2.979 de 12 de 

novembro de 2019, o qual substitui o NASF pelo Programa Previne Brasil, pode afundar o 

desequilíbrio no setor de Saúde por levar em conta na distribuição de recursos usuários 

cadastrados e o desempenho das unidades. 

A nova estratégia atinge principalmente os pequenos municípios, como Nossa Senhora 

da Glória e Poço Redondo, onde o empobrecimento da população tem aumentado de forma 

vertiginosa impactando diretamente o SUS. 

O NASF foi criado em 2008, de acordo com o site do Ministério da Saúde, para consolidar 

a atenção primária, promovendo a atuação integrada entre médicos(as), enfermeiros (as) e 

profissionais das mais variadas especialidades. O trabalho interprofissional se dá nas discussões 

de casos clínicos, atendimento compartilhado e construção de projetos terapêutico, como o 

MICRO SERTÃO. As novas medidas do governo não indicam diretamente a extinção dessa 

ação em conjunto, mas acabam com o financiamento especifico e liberam secretários 

municipais e estaduais de saúde a adotarem qualquer modelo, inclusive nenhum. 

“Já estava claro que os NASFs seriam extintos e essa nota reitera a medida. Laços foram 

abolidos, então não haverá mais incentivos para municípios comporem equipes 

multiprofissionais para além dos profissionais básicos. Supostamente, ficaria para a iniciativa 

de cada um dos municípios compor a equipe da forma que achar mais adequada, o que gera 

grande repercussão para a saúde dos cidadãos” (PEDRO, 2020). 

Ana, médica que trabalha no NASF explica que “A Estratégia saúde da Família teve uma 

expansão enorme no Brasil por conta, principalmente, dos incentivos financeiros do Ministério 

da Saúde que impulsionaram o estabelecimento de equipes. Com o tempo isso foi incorporado 

aos NASFs. Agora, sem incentivo especifico, o risco maior que temos é o da demissão desses 

profissionais e também a redução na composição das equipes” (ANA, 2020). 

Para além da questão de Cargos, cargas horarias e salários, a preocupação é com o 

desmonte de uma política que vem afetando positivamente o atendimento aos cidadãos. Teme- 

se a volta do modelo “médico centrado”. “Vamos reduzir o caráter multiprofissional da equipe, 

dificultando cada vez mais que se faça um trabalho em modelo assistencial de atenção integral, 

um trabalho interprofissional. Temos grandes campos da saúde em que a ação integrada é muito 



109  

relevante: a questão da saúde mental, por exemplo ficaria descoberta. Assim como no caso das 

doenças crônicas, degenerativas, com a necessidade de outros profissionais envolvidos, como 

terapeutas, nutricionistas, etc.” (LÍDIA, 2020). 

Com o desmonte e “separação” da equipe, os atendimentos passaram a ser realizados 

dentro das Unidades Básicas e saúde seguindo assim a demanda de cada respectiva localidade. 

Sabe-se da afirmação da importância de um entendimento de uma doença sobre bases 

biológicas. Entretanto, este não se encontra dissociado do social. Da mesma maneira, pensar 

uma intervenção visando uma resolução de problemas de saúde só será efetivo se as dimensões 

operacionais e imediatas dialogarem com as causas histórico-sociais. A Zika aponta para o 

problema do discurso de controle biologicista e evidencia a sua insuficiência. É importante que 

a reprodução desse discurso não continue, uma vez que tais vias guiam os agentes de saúde e 

os meios de comunicação às tomadas de decisões que se julgam mais necessárias. 

A Zika traz consigo um problema crucial referente aos efeitos da doença junto ao 

contexto biopsicossocial que essas mães vivem e enfrentam. Sabendo-se disto, as práticas de 

saúde voltadas à atenção das mães não devem estar centradas apenas no atendimento médico. 

A ênfase nos cuidados psicossociais deve ser tratada como necessidade pública de saúde. 

A existência de um grupo de profissionais engajados no qual a formação da maioria é a médica 

aponta para a mesma exclusão das práticas psicossociais assinaladas acima. Tais influências se 

relacionam às ações de saúde voltadas apenas à maternidade. Uma vez que o bebê nasce, a rede 

de cuidados volta-se ao bebê. Mesmo cientes do sofrimento das mães vítimas de Zika, pouca 

ênfase foi verificada à atenção da saúde da mulher, constatando que os avanços de paradigma 

acerca da saúde da mulher como humanizada e integral, que vão para além da função materna, 

ainda são tímidos. 

 

5.2 REDE DE ATENÇÃO AS MULHERES 

 
A rede de atendimento às mulheres que foram infectadas pela Zika segue um protocolo 

que pressupõe que o primeiro atendimento ocorra na Unidade Básica de Saúde (UBS) mais 

próxima da residência da usuária. A partir desse atendimento, a mulher receberia os cuidados, 

faria os exames para confirmação de Zika, outras viroses e doenças exantemáticas. Se a mulher 

se encontra gestante e sendo confirmada a infecção de Zika, a usuária é encaminhada para o 

pré-natal, com ultrassons mais recorrentes e realização da puericultura na UBS. Observada 

alguma alteração no ultrassom da gestante, ela receberia a notícia de forma adequada e apoio 

psicossocial necessário. Após o nascimento do bebê, confirmada ou não alguma malformação, 
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há a continuidade da puericultura na UBS e os encaminhamentos para realizar os exames de 

avaliação auditiva e oftalmológica da criança juntamente com o acompanhamento de um 

neurologista infantil e estimulação precoce por 2 anos. 

Sabe-se que a saúde voltada à mulher se iniciou com programas materno-infantis na 

década de 30, porém traduzia uma visão sobre a saúde prestada à mulher restrita em seu papel 

social de mãe. O movimento feminista foi o responsável por apontar essa visão reducionista e 

a ausência de políticas de saúde voltadas às outras fases da vida da mulher. Em 1984, resposta 

à nova visão, temos a criação do Programa de Assistência à Saúde Integral à Mulher (PAISM) 

que juntamente com a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) posteriormente efetivou o 

programa como uma política. Porém, ainda há a necessidade de preencher muitas lacunas e 

áreas a serem incorporadas à temática (BRASIL, 2004). 

Entretanto, a fina linha entre o cuidado mãe-bebê mostra-se um fator complicador quando 

se trata da saúde da mulher, uma vez que a rede de referência da pesquisa não encontrou 

profissionais engajados no cuidado à saúde da mulher, apenas no cuidado materno infantil. Por 

exemplo, não houve menção a profissionais psicólogos, ginecologistas ou obstetras na cadeia 

de referência de amostragem. Isso demonstra que, na prática, a saúde da mulher ainda 

permanece ofuscada pelo cuidado materno-infantil. 

A maioria das profissionais relata que as mulheres chegam para atendimento 

referenciadas da rede básica de saúde ou por outros profissionais da atenção especializada. 

Todas as profissionais de saúde afirmam saber identificar os sintomas da Zika, porém apenas 

três profissionais declararam já ter suspeitado de que uma paciente estivesse com Zika e 

transmitiram pessoalmente a notícia da infecção para a usuária. 

A maioria das profissionais ligadas à assistência direta das mulheres relatou fazer 

encaminhamentos para outros profissionais ou instituições, seja em caso de necessidade ou por 

fazer parte do protocolo. Porém, a maioria também relatou não receber retorno do 

encaminhamento da instituição ou profissional ao qual a usuária foi encaminhada. Algumas 

relatam dificuldades quando buscam tais informações. Para melhor entender a função de cada 

ator estratégico na cadeia de referência encontrada, propomos a análise pelos eixos de saúde: 

gestação/pré-natal, diagnóstico, parto e nascimento e acompanhamento. 

A respeito da rede de encaminhamentos, encontramos o mesmo padrão encontrado no 

parto e no nascimento no que tange ao atendimento à saúde da mulher, só foram indicados à 

cadeia de referência profissionais que façam o cuidado dos bebês. Dentre esses profissionais, é 

importante ressaltar o papel fundamental da neurologista infantil, que foi a mais referenciada 
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na cadeia, cerca de 80% dos profissionais entrevistados repetiram sua indicação. A profissional 

representa um atendimento centralizado na atenção à mãe e criança vítimas da Zika. Apesar de 

seu cuidado ser voltado aos bebês, evidenciou-se que a profissional também lida com a mãe, 

fornecendo vínculo, confiança e apoio nas adversidades enfrentadas junto à criança. 

Após a mulher sair do hospital, ela é encaminhada para continuar a puericultura na UBS, 

para realizar as avaliações neurológicas, auditivas e oftalmológicas do bebê. Esses momentos 

se configuram como de diagnóstico no pós-parto, porém são atendimentos que são esporádicos, 

de acordo com a necessidade de cada caso, mas que irão, necessariamente, ser acompanhados 

por 2 anos, salvo a avaliação oftalmológica. 

Sabendo dos sentimentos vividos pelos profissionais no cuidado à síndrome congênita da 

Zika, para não cairmos em discursos reducionistas, é importante aprofundar a discussão no que 

tange às consequências psicoafetivas que o trabalho em saúde envolve. Já explanada as 

divergências da formação com a prática em saúde, é importante nos perguntar em qual lugar o 

profissional de saúde se encontra frente a uma síndrome na qual se sinta impotente de prestar 

cuidado. 

Frente a um mal diagnostico, é comum que o paciente pergunte poucas coisas e queira 

mais ser ouvido e acolhido. Porém, pela relação de empatia, o profissional pode acabar por 

projetar seus sentimentos e falar mais sobre o que acredita do que está se passando com o 

paciente, do que ouvir e acolher o paciente (GAUER et al., 2006). 

Os (as)profissionais foram perguntados (as), ao ouvirem as palavras “bebê com 

microcefalia”, o que viria primeiramente a sua mente e obtivemos como respostas: limitação, 

tristeza, uma vida de sofrimento, Zika não é microcefalia, alteração neurológica, deficiência e 

sequela, rede montada para atendimento, alto custo e o que fazer para que atinja o máximo de 

desenvolvimento. 

Uma vez que a microcefalia foi vista pelos profissionais de maneira negativa, temos um 

cenário de sentimentos de sofrimento e impotência. Fachini, Sgrigni e Lima (2017) entendem 

que o sentimento de impotência e a incapacidade de agir autonomamente frente as situações 

constituem fatores determinantes de sofrimento moral. 

No trabalho em saúde, o sofrimento moral está ligado ao acesso limitado aos recursos 

tecnológicos e à dificuldade para realizar um trabalho em saúde humanizado, levando o 

profissional a conflitos éticos e valorativos. 

Percebe-se que há uma percepção negativa do conceito de microcefalia entre todos os 

profissionais. A doença traz severas consequências, mas é importantíssimo que o papel do 
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profissional na assistência ao diagnosticado seja feito de modo humanizado. O olhar do 

profissional sobre a doença ou condição do usuário é extremamente importante para o 

entendimento de como o cuidado tem acontecido. Todas as profissionais entrevistadas 

concordam que a forma como um profissional pensa sobre uma doença pode influenciar sua 

atuação profissional e citaram exemplos do que tem ocorrido em meio à temática da Zika. 

Na atuação do profissional de saúde estão envolvidos aspectos psíquicos e o bem-estar 

dos profissionais também envolve sua reação à doença e os cuidados que sua assistência 

envolve. Exercer cuidado requer reconhecimento de necessidades, e isto está intrinsecamente 

relacionado às questões éticas e valorativas que perpassam o desempenho das funções. Nesse 

processo, se faz necessário que o profissional se conscientize de suas percepções, pensamentos, 

conhecimentos e comunicação (GAUER et al., 2006). 

A integralidade, neste contexto, envolve o profissional exercer escuta qualificada, grau 

de compromisso com a proposta de humanização, no intuito de entender a demanda do usuário 

de forma multidisciplinar sem privilégios ou preconceitos (CECILIO, 2001). 

Relatam que alguns profissionais não acreditam que a Zika seja a responsável pelas 

ocorrências de microcefalias ou mesmo que alguns profissionais não se atentam às medidas de 

coleta de exames para a doença. Há, no senso teórico-prático, a discussão sobre a veracidade 

da doença (VACUO, 2015). 

Entretanto, tal discussão tem penetrado o senso comum e influenciado nas ações de saúde 

de alguns profissionais, acarretando na negligência de certos cuidados em saúde como já citado 

mais acima a respeito da não coleta da placenta para exames. Algumas profissionais justificam 

a ocorrência da infecção por vírus Zika pelo descaso do governo com as populações que vivem 

sem saneamento básico e coleta de lixo, outras entendem que informação sobre prevenção seria 

um fator resolutivo, outras acreditam que não é possível conter o mosquito num país tropical. 

Quando questionadas sobre as ajudas que as profissionais de saúde acreditam que tais 

mulheres mais precisam, citaram um local para centralizar o atendimento especializado e 

otimizar o tempo das mulheres, ajuda de amparo e orientação, ajuda psicológica, apoio 

financeiro, apoio multidisciplinar, acesso à estimulação precoce para o bebê, apoio psicossocial, 

associação de mães que se apoiem entre si, e fomento da discussão sobre a síndrome congênita 

da Zika na sociedade para que todos estejam mais informados e sem preconceitos. 

Entretanto, frente ao contexto de fragmentação da assistência de média complexidade que 

se apresentaram nos resultados, a fala de que a centralização dos serviços em uma única 
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instituição de referência estadual resolveria muitas das questões de saúde foi citada por muitos 

profissionais. 

Tal concepção vem carregada de uma lógica enrijecida, na qual se pressupõe que uma 

atuação em rede funciona entre as paredes de uma instituição, e que a distância produz 

impossibilidades, contradizendo os princípios de descentralização e intersetorialidade 

preconizados pelo sistema de saúde. 

O cuidado em saúde frente a uma doença devastadora com a síndrome da Zika congênita 

demanda atuação humanizada e singela dos profissionais de saúde. Porém, encontramos no 

cenário profissionais de saúde impotentes frente a uma doença sobre a qual ainda pouco se sabe 

em relação ao seu desenvolvimento clínico, que explicita demandas de acolhimento 

psicossocial nas quais os profissionais de saúde se veem incapacitados para lidar. 

Diante de tal cenário, encontra-se um contexto de sofrimento moral por parte dos 

profissionais que se tencionam para prestar o cuidado necessário sem demonstrar para os 

usuários as suas próprias dificuldades no manejo da doença. 

A ausência de uma rede pautada na integralidade maximiza o sentimento de impotência 

dos profissionais que se veem lidando isoladamente com questões complexas. Ao mesmo 

tempo, chama atenção que a fragmentação do serviço especializado se apresente tão enraizada 

nos sensos práticos quando a principal solução do problema da fragmentação é apontada como 

a centralização de serviços em um mesmo lugar. 

A inviabilização cotidiana da solução de problemas de saúde torna o entendimento de 

rede por vínculos como algo utópico, levando os atores estratégicos dessa rede de 

encaminhamentos a reproduzirem ideais e práticas fragmentadoras de cuidado. É importante 

apontar que o mesmo conceito de rede que parece intangível apresenta-se como aquele capaz 

de minimizar o sofrimento moral de muitos profissionais através do compartilhamento dos 

problemas de saúde e cooperação. 

O trabalho em rede como proposto por Rovere (1999) e por Mendes (2010) apresenta 

desafios, assim como apresenta a proposta de resoluções de problemas já antigos na saúde 

brasileira, mas que ainda são extremamente importantes e imperativos de resolução em saúde. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Após a epidemia de infecção por Zika vírus e o número crescente de casos de Síndrome 

Congênita no Nordeste do Brasil, o Ministério da Saúde, em parceria com outras entidades, 

buscou adquirir conhecimento sobre o fenômeno e dar suporte aos serviços de saúde para 

atuação na vigilância e cuidado às doenças e agravos causados pelo vírus. 

A realidade estudada elucida muitas questões pertinentes desde o problema da 

responsabilidade do cuidado construído num imaginário sobre a mulher. A condição da 

maternidade ou até mesmo da paternidade podem ser saídas metodológicas para desmistificar 

problemas convencionais de gênero. O corpo feminino e todo o seu universo, carece ser 

impulsionado urgentemente as discussões públicas e políticas a fim de desconstruir normas 

naturalizadas, seja pela religião ou jurídica, principalmente no que diz respeito à reprodução. 

As trajetórias das mães nos servem de alerta de quão é problemática as políticas de saúde 

bem demarcadas, mas que diz respeito e ganha dimensões maiores quando a infecção do Zika 

vírus também se torna uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) e prejudica a formação 

neurológica dos bebês quando afeta às mulheres em idade reprodutiva. As políticas do corpo 

da mulher, as desigualdades de gênero e de classe, são 148 outros fatores que não podem ser 

esquecidos para pensar este aspecto social. O que no senso comum é assinalado ironicamente 

como uma “doença de pobre”, não pode e não deve passar despercebida o preconceito e o 

descaso com os grupos vulneráveis de classes menos favorecidas. 

Saindo de uma “condição passiva”, assumindo um papel político ativo numa linguagem 

de direitos, direitos esses que problematizam as condições da mulher-mãe-esposa, defendem a 

noção de família num aspecto nuclear, além disso, enfatizam a necessidade de políticas que 

possibilitem a permanência vital da criança com microcefalia. 

Os debates em torno da interdisciplinaridade orquestrados carecem de uma consistência, 

onde os dados qualitativos também ajudam a pensar questões pontuais de realidades epidêmicas 

como a estudada. Ao invés das disputas de poder e reconhecimento entre os campos do saber, 

é preciso nos voltarmos as vulnerabilidades dos grupos e nós enquanto pesquisadores 

interessados em temáticas que envolvem a saúde, devemos antes de tudo, priorizar ao máximo 

pela qualidade de vida e bem-estar desses grupos, vitimados pelas negligências do Estado. 

Embora a cultura das mães de anjos empregue significados mágicos aos acontecimentos e 

formam socialidades em tensão com o Estado, precisamos admitir uma responsabilidade social 

e de assistência às famílias. 
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A antropóloga Diniz (2016) foi premiada pela Revista americana Foreign Policy, 

colocando-a entre os cem maiores pensadores globais, com o seu estudo realizado no Nordeste 

sobre a epidemia de Zika, no revelando o quanto é importante esses estudos tanto para a Ciência 

como busca por soluções emergências para os grupos sociais em situação vulnerável. 

A atuação coletiva das mães ligadas por um diagnóstico médico, situando-as em 

socialidades biológicas, me aproximando dos debates contemporâneos de Paul Rabinow e 

Nikolas Rose, a respeito de projetos biotecnológicos e modernização da vida. 

O Estado nesta dissertação parece por vezes um personagem secundário, primeiro por 

causa da minha escolha metodológica e segundo por conta das próprias escolhas das mães que 

veem o Estado como um agente fundamental para a concessão dos seus direitos, porém 

englobam toda uma esfera ampla e complexa de instituições organizadas que careceriam de um 

tempo a mais para conectar todas as redes envolvidas. 

Com as análises anteriores podemos pensar como as questões de tratamento e a ideia de 

profissionais especializados se concentra nas metrópoles, presente enquanto centro que 

disponibiliza tecnologias de saúde para as regiões periféricas, em particular, quando trata-se de 

um problema considerado global para pesquisadores e agentes de saúde. 

As políticas públicas são produzidas no mesmo sentido, de dentro para fora, ou seja, 

pensadas para pessoas do contexto urbano em direção às extremidades do Estado de 

Pernambuco. As discussões sobre a emergência que se configurou a epidemia da Zika e 

microcefalia, seguiam a mesma lógica, as políticas são pensadas nas regiões Sul, Sudeste e 

Centro-Oeste designando soluções sobre realidades em contexto específicos e muitas vezes 

desconhecidos e justificados de maneira geral com outros casos que nada dizem a respeito a 

dinâmica social sem precedentes. 

Vejo ainda como um problema a hierarquização das regiões do Brasil, manifestas por 

exemplo, quando desconsideram a fala de Adriana Dias que correlacionam o vírus Zika à 

microcefalia desde o final de 2015, mas somente em abril de 2016 que a comunidade científica 

e o Estado reconhece a informação atribuindo à descoberta ao centro epidemiológico 

estadunidense. É preciso desmistificar as noções pormenores de “atraso” ou “menos 

desenvolvida” das regiões Norte e Nordeste do país, é preciso entender antes de tudo a formação 

sócio-histórica do país e da formação dos polos de pesquisa, econômicos e políticos como 

formadores dessas perspectivas, sobretudo discriminatórias. 

Ao produzir precedentes, os pesquisadores interessados na temática, não estarão dando 

contribuição somente aos seus respectivos campos do saber, estamos falando de pessoas 
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contemporâneas à nós e que as suas esperanças são depositadas neste retorno que as 

investigações possam trazer. 

Mesmo que possamos reconhecer a rapidez plausível de produção de conhecimento dada 

pelos pesquisadores, como aponta Zorzetto, e da criação da possível cura para gestantes 

infectadas por Zika, chamo atenção para o não esquecimento das famílias vítimas e que 

serviram de objetos para a confecção e alcance das descobertas. Agora o Estado precisa 151 

volta-se para as famílias especiais e atender às suas demandas até a alfabetização como 

pertinente nos discursos maternos. 
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APÊNDICE A- MODELOS DE QUESTIONÁRIOS E ENTREVISTAS USADOS 

 
 

QUESTIONÁRIO AOS GESTORES E COORDENADORES 

 
 

Quais as instituições e ou setores que estão dando suporte aos casos de microcefalia? 

Quais dados estão catalogados sobre a microcefalia em seu neste setor e/ou de seu 

conhecimento? 

Quais ações são desenvolvidas no enfrentamento ao Zika Vírus e nos casos de microcefalia? 
 

 

QUESTIONÁRIO ÀS MÃES 

RESPONDA SIM OU NÃO: 

Mora em zona urbana? 

Mora na zona rural? 

Tem saneamento básico na sua rua e/ou casa? 

Tem dificuldades com transporte? 

Tem dificuldades com benefícios sociais? 

Tem dificuldades com atendimento nas unidades de saúde? 

Faz exames da criança com microcefalia com regularidade? 

Tem boa comunicação com os profissionais de saúde? 

Consegue se deslocar com apoio financeiro da gestão municipal? 

É sério atendimento psicológico após o caso de microcefalia? 

Tem dificuldades financeiras? 

Seu esposo ou companheiro ajuda nas tarefas hino lidar com a microcefalia? 

Concilia trabalho com as tarefas atreladas ao seu filho em microcefalia? 

Tem uma boa rotina de cuidado lá? 

Consegue gerir seu tempo no lidar com a rotina dos seus filhos? 

Recebe apoio para exames gratuitos? 

Teve um bom acompanhamento no pré Natal? 

Consegue medicamentos gratuitos? 

Recebi algum atendimento psicológico após o nascimento do seu filho com microcefalia? 
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QUESTIONÁRIO À VANÚZIA FONOAUDIÓLOGA 

 
 

Quando surgiram os primeiros casos de microcefalia no município? 

Quantos casos estão sendo atendidos? 

Quais ações são realizadas ao se diagnosticar um caso de Zika vírus no município? 

Como as crianças são abordadas na atenção básica? 

As mulheres e/ou mães, têm algum tipo de atenção especial? 

Você percebe dificuldades entre as mulheres mães de crianças com microcefalia? 

As mulheres vítimas do Zika vírus têm visibilidade na sociedade? 

 
QUESTIONÁRIO AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO DE SAÚDE DO 

MUNICÍPIO 

Quando surgiram os primeiros casos de Zika vírus microcefalia no seu município? 

Atualmente existem quantos casos de microcefalia Zika vírus no município? 

O que é feito quando um caso de Zika vírus é confirmado no município? 

Existe algum tipo de assistência prestada às mulheres vítimas do Zika vírus? Se não, elas são 

encaminhadas a outro lugar? 

De que forma as vítimas do zika vírus são abordadas? E por quem? 

No município é feito algo para a prevenção do zika vírus? 

Qual o perfil das mulheres que buscam atendimento nestes postos de saúde, em relação a raça, 

idade, escolaridade, classe social, zona de habitação, rural urbana; Estado civil delas? 

São as mulheres, ou vítimas do Zika vírus, mães de crianças com microcefalia, ou somente 

com casos na família, ainda somente com sintomas do Zika vírus? 

Quantos casos têm conhecimento que foram descartados? 

Existem políticas públicas específicas no Município direcionadas às mulheres mães de 

pacientes com microcefalia? 

Dentro das demandas solicitadas pelas mulheres com filhos atingidos pelo Zika vírus, quais as 

assistências de maior relevância? 

Quais as dificuldades que você pontua atribuídas às mulheres mães de crianças com 

microcefalia? 

Na sua opinião as mulheres mães de crianças com microcefalia, ou mesmo ainda gestantes, têm 

visibilidade na sociedade, e neste contexto considerando a realidade de atendimento como 

política pública de saúde diante do Zika vírus. 



125  

ANEXO A-MODELO DO TERMO DE ESCLARECIMENTO E LIVRE 

CONSENTIMENTO USADOS NAS ENTREVISTAS 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA 

MESTRADO EM ANTROPOLOGIA 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

O(A) Senhor (a) está sendo convidado (a) como voluntário(a) a participar da pesquisa “ZIKA 

VÍRUS E MICROCEFALIA: UMA ETNOGRAFIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

DAS MÃES QUE VIVEM NO SEMIÁRIDO SERGIPANO”. Nesta pesquisa, pretendemos 

compreender as dificuldades enfrentadas pelas Mulheres vítimas do Zika Vírus, bem como 

identificar as Políticas Públicas voltadas existentes no Município. 

A sua participação é muito importante para a pesquisa, mas você poderá não autorizar 

ou interromper a qualquer tempo a participação, caso julgue necessário. A recusa na 

participação da pesquisa não acarretará qualquer penalidade ou perda de benefícios para os 

participantes. A sua identificação só será divulgada mediante sua expressa autorização. 

Para melhor compreensão e registro das entrevistas, as nossas conversas serão gravadas 

e transcritas. Após a transcrição, você a receberá, para que possa ler, acrescentar ou retirar 

algum detalhe, caso considere relevante. As entrevistas serão analisadas durante a pesquisa, 

gerando a produção e publicação da dissertação. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo, refere-se ao fato de que pretendemos 

colaborar para a visibilização das dificuldades rotineiras enfrentadas desde a confirmação do 

diagnóstico de Microcefalia, a implantação de políticas públicas para este público, assim como 

sua acessibilidade e efetividade. Portanto, analisar na realidade do interior do país, do sertão 

sergipano, nos municípios de Nossa Senhora da Glória e Poço redondo, e como essas mulheres 

enquanto mães de Portadores de microcefalia tem seus direitos evidenciados e concretizados, 

tendo em vista que a situação socioeconômica das localidades a serem estudadas não difere 

drasticamente da maioria onde se tem os problemas ali enfrentados. Nesse sentido, iremos 

publicar e/ou apresentar os resultados deste estudo em Congressos científicos, revistas 
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especializadas, artigos, no intuito de divulgar os conhecimentos produzidos em torno das 

relações de gênero na formulação e implementação de políticas públicas. 

Esta pesquisa não apresenta nenhum risco físico, entretanto, a /o entrevistada / o pode 

se sentir desconfortável no início da entrevista por ter a conversa gravada. Se isso ocorrer, a / a 

entrevistada /ou está totalmente livre para não ser gravada /a ou para interromper sua 

participação na pesquisa. O mesmo ocorreria, caso a /o entrevistada / o se sinta social, cultural 

ou espiritualmente atingida. O desconforto no momento da audiogravação, poderá ser 

minimizado com explicação prévia sobre os assuntos que serão tratados na entrevista. 

Os resultados desta pesquisa poderão gerar benefícios no sentido de contribuir para 

dar visibilidade à realidade da inserção de Políticas Públicas Voltadas à Microcefalia. Desta 

forma, contribuir para que no processo de implementação de Políticas, seus pilares, bem como 

condições mais igualitárias para mulheres e homens com todas suas multiplicidades. 

Os custos do desenvolvimento desta pesquisa são de inteira responsabilidade da 

pesquisadora, ficando comprometida em ressarcir qualquer valor gasto por seus (as) 

interlocutores (as). 

A participação no estudo não acarretará custos para o / a senhor/ senhora e não será 

disponível nenhuma compensação financeira. 

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias originais, sendo que 

uma será arquivada pelas pesquisadoras responsáveis, no Programa de Pós-Graduação em 

Antropologia da UFS e a outra será fornecida ao(a) senhor(a) para que tenha acesso às 

informações contidas nele, sempre que julgar necessário. Garantindo que todas as páginas serão 

rubricadas, e assinadas em local indicado. 

Além disso, será assegurada assistência durante toda a pesquisa para eventuais dúvidas 

que surgirem ao longo da pesquisa. Após o término da pesquisa, os dados serão divulgados para 

que o/a senhor(a) tenha acesso aos resultados. 

As pesquisadoras tratarão a sua identidade com padrões profissionais de sigilo, 

atendendo à legislação brasileira (Resolução Nº 510/16 do Conselho Nacional de Saúde), 

utilizando as informações somente para os fins acadêmicos e científicos, exceto quando houver 

manifestação explícita em sentido contrário. Gostaria de contar com a sua participação nesta 

pesquisa. Caso você deseje obter alguma informação relacionada à pesquisa, contate a 

pesquisadora Sheylla Acácio dos Santos (telefone – 79 988139130) e/ou a Professora 

Orientadora Dra Patrícia Rosalba Salvador Moura Costa, através do telefone (79) 31946840 

(PPGA - UFS). 
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Endereço: Programa de Pós-Graduação em Antropologia. Cidade Universitária Prof. 

José Aloísio de Campos, Rosa Elze, São Cristóvão. Telefone: 3194-6840. LOCAL EM QUE 

AS AUDIOGRAVAÇÕES FICARÃO GUARDADAS EM PEN DRIVE, SOB A 

RESPONSABILIDADE DA PESQUISADORA RESPONSÁVEL: Programa de Pós- 

Graduação em Antropologia. Cidade Universitária Prof. José Aloísio de Campos, Rosa Elze, 

São Cristóvão. Telefone: 3194-6840. Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão 

arquivados sob responsabilidade da pesquisadora por um período de 5 (cinco) anos, e após esse 

tempo serão destruídos. 

Em caso de reclamação ou qualquer tipo de denúncia sobre este estudo devo ligar para 

o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UFS (79) 3194-1742, localizado no Hospital 

Universitário da UFS, colegiado responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos 

éticos de todas as pesquisas envolvendo seres humanos. 

 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE 

NOME DO PARTICIPANTE: 

Declaro que concordo em participar. Recebi uma via original deste termo de consentimento 

livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

Estando, assim, de acordo, assinam o presente termo de compromisso em duas vias. 

Participante da pesquisa 

Responsável pela pesquisa 

  , de de    
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ANEXO B-PARECER COMITE DE ÉTICA 
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