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RESUMO 

 

LIMA, F.M.S. Gestação em tempos de Zika vírus: experiências de mulheres que 
engravidaram após o surgimento do Zika vírus no Brasil. 2019. Dissertação 
(Mestrado em Saúde Coletiva). Instituto de Saúde Coletiva, Universidade Federal da 
Bahia, Salvador, 2019.  

 

A chegada do zika vírus ao Brasil em 2015 e a sua principal consequência, a síndrome 
congênita do zika vírus, com repercussões sobre o desenvolvimento fetal e infantil, 
causou comoção nacional e evidenciou a necessidade do desenvolvimento de 
cuidados especiais entre mulheres em idade reprodutiva e, principalmente, por 
gestantes. Esta nova conjuntura influenciou a experiência das mulheres que 
engravidaram logo após a epidemia deste vírus no país. Todavia, até o momento 
nenhum estudo investigou a experiência de gestantes, segundo as suas condições 
socioeconômicas e os contextos culturais e ambientais específicos. Portanto, o 
objetivo deste estudo foi compreender os significados, práticas e estratégias de 
prevenção desenvolvidas por gestantes de diferentes estratos sociais da cidade de 
Salvador-Bahia, bem como a contribuição de seus parceiros para lidar com o risco de 
infecção após o surgimento do zika vírus no Brasil. Trata-se de um estudo de 
abordagem qualitativa, baseado na análise de conteúdo de entrevistas 
semiestruturadas com 18 gestantes, sendo nove com gestantes de camadas 
populares e nove com gestantes de classe média/alta. Estas mulheres foram 
estratificadas segundo o nível de escolaridade, local de residência e tipo de inserção 
nos serviços de saúde. Os dados produzidos demonstraram insuficiências no 
conhecimento das gestantes sobre aspectos importantes da infecção pelo zika vírus, 
apesar de todas estarem vinculadas aos serviços de saúde para o acompanhamento 
pré-natal. As mídias sociais se caracterizaram como importantes veículos de 
informação sobre o zika vírus, o que influenciou a maneira como as gestantes 
significaram o vírus. Enquanto as gestantes de classe média/alta retrataram o zika 
vírus como uma “apreensão” ou “uma preocupação a mais durante a gravidez”, as 
gestantes de camadas populares significaram o zika vírus como uma “doença muito 
grave” e que desenvolve sentimentos como “medo”, “pânico”, fazendo com que elas 
passem a “gravidez inteira insegura”. A estratificação social e o contexto ambiental 
também influenciaram nas estratégias de prevenção desenvolvidas por estas 
mulheres. O desenvolvimento de práticas ambientais e corporais para reduzir o risco 
de infecção foram mais evidentes entre gestantes de camadas populares por se 
sentirem mais expostas ao risco no ambiente em que vivem. Os parceiros exerceram 
intensa cobrança sobre as gestantes quanto as ações de prevenção, porém estes não 
desenvolviam práticas de cuidados corporais para evitar a picada dos mosquitos, 
apesar do vírus também ser transmitido por via sexual. Portanto, é fundamental 
investir em ações de saúde que incluam os homens como sujeitos igualmente 
responsáveis por práticas preventivas durante a gestação, além de desenvolver 
capacitações para que os profissionais de saúde assegurem a disponibilização de 
informações relevantes e culturalmente pertinentes para as mulheres sobre a infecção 
pelo zika vírus e suas consequências. 

Palavras-chave: Zika vírus; gravidez; gestão de risco; microcefalia.  



 
 

ABSTRACT 

 

LIMA, F.M.S. Gestation in times of Zika virus: experiences of women who became 

pregnant after the emergence of Zika virus in Brazil. 2019. Dissertation (Master in 

Collective Health). Institute of Collective Health, Federal University of Bahia, Salvador, 

2019. 

The arrival of zika virus in Brazil in 2015 and its main consequence, congenital zika 

virus syndrome, with repercussions on fetal and child development, caused national 

commotion and highlighted the need for the development of special care among 

women of reproductive age and, mainly by pregnant women. This new situation 

influenced the experience of women who became pregnant soon after the epidemic of 

this virus in the country. However, to date, no study has investigated the experience of 

pregnant women according to their socioeconomic conditions and specific cultural and 

environmental contexts. Therefore, the objective of this study was to understand the 

meanings, practices and prevention strategies developed by pregnant women from 

different social strata of the city of Salvador-Bahia, as well as the contribution of their 

partners to deal with the risk of infection after the emergence of zika virus in Brazil. 

This is a qualitative study, based on the content analysis of semi-structured interviews 

with 18 pregnant women, nine from the popular classes and nine with middle-class / 

high-class pregnant women. These women were stratified according to level of 

schooling, place of residence and type of insertion in health services. The data 

produced showed deficiencies in the knowledge of pregnant women about important 

aspects of zika virus infection, although all were linked to health services for prenatal 

care. Social media was characterized as important information vehicles on the zika 

virus, which influenced the way pregnant women meant the virus. While middle-class 

/ high-class pregnant women portrayed the zika virus as a "apprehension" or "one more 

concern during pregnancy," pregnant women of popular class meant zika virus as a 

"very serious disease" and developed feelings such as "fear", "panic”, causing them to 

go through the “whole insecure pregnancy”. Social stratification and the environmental 

context also influenced the prevention strategies developed by these women. The 

development of environmental and bodily practices to reduce the risk of infection were 

more evident among pregnant women of the popular class because they felt more 

exposed to the risk in the environment in which they live. The partners charged 

pregnant women intensively with preventive measures, but they did not develop body-

care practices to avoid mosquito bites even though the virus was also sexually 

transmitted. Therefore, it is essential to invest in health actions that include men as 

subjects that are also responsible for preventive practices during pregnancy, as well 

as to develop training for health professionals to ensure culturally relevant information 

for women about zika virus infection and its consequences. 

Keywords: Zika vírus; pregnancy; risk management; microcephaly. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Sou graduada em enfermagem pela Universidade Federal da Bahia, campus 

Anísio Teixeira, no Instituto Multidisciplinar em Saúde localizado em Vitória da 

Conquista-BA. Durante o período que compreende a minha graduação, sempre estive 

inserida na área da pesquisa. Fiz parte do grupo de pesquisa Tecnologia e Saúde 

(2013-2016), o que me proporcionou um maior contato com o ambiente acadêmico e 

a possibilidade de vivenciar experiências múltiplas e muito desafiadoras enquanto 

bolsista PIBIC (2013-2016) como trabalhos de campo, trabalhos em espaços 

laboratoriais, apresentações em congressos e escrita de relatórios/artigos.  

Ao longo desse período também tive a oportunidade de trabalhar com diversas 

linhas de pesquisa, de animais a humanos, ambos em uma perspectiva quantitativa. 

Então foi a partir desse contato com as pessoas em estudos de campo, sempre 

munida de questionários estruturados, que um sentimento de inquietação começou a 

surgir. Sentia que a informação obtida pelos questionários estruturados era 

insuficiente, pois não captava o sentimento das pessoas, a sua singularidade. Ao unir 

essa experiência com uma pequena prática que tive acompanhando o 

desenvolvimento de grupos focais em um Centro de Atenção Psicossocial, decidi que 

o meu desejo era trabalhar com a pesquisa qualitativa.  

Em paralelo às atividades realizadas como bolsista de iniciação científica, cabe 

destacar o aprendizado que consegui obter ao longo das práticas de enfermagem, o 

que, sem dúvida, foi determinante para as minhas escolhas. Um divisor de águas foi 

no sexto semestre quando cursei a disciplina saúde da mulher, a qual tive uma grande 

identificação. Este sentimento foi confirmado no estágio supervisionado, no qual pude 

me debruçar mais sobre as práticas da enfermeira na atenção primária, sempre com 

um foco para aquelas atividades que envolviam a saúde da mulher. Neste período, o 

país estava passando por uma epidemia de nascimentos de bebês com microcefalia 

e, na época, ainda não se tinha clareza sobre a relação destes nascimentos com a 

infecção materna pelo zika vírus. Diversas gestantes me questionaram sobre aquele 

cenário e quando traziam os resultados da ultrassonografia a primeira pergunta 

sempre era sobre o “tamanho da cabeça”. A referida experiência me marcou muito e 

sempre me fazia refletir sobre como seria vivenciar uma gravidez após este período. 
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Como decidi que meu campo de atuação/estudo seria a saúde da mulher, no 

último ano de graduação iniciei uma especialização em Enfermagem Obstétrica. Ao 

finalizar essa pós-graduação latu-sensu, fui em busca do mestrado, um objetivo 

delineado desde os primeiros anos da graduação enquanto bolsista PIBIC e para o 

qual desenvolvi toda a minha trajetória acadêmica. Sendo assim, elaborei um projeto 

que buscava responder uma inquietação que eu possuía desde à época de meu 

estágio supervisionado na atenção primária, ‘como é estar grávida após uma recente 

epidemia do zika vírus na cidade de Salvador?’. A capital baiana ocupou um lugar 

singular nesse contexto, pois se constituiu como um dos epicentros da epidemia com 

elevado número de casos, tanto de pessoas infectadas por zika vírus como de 

crianças com microcefalia. 

Meses antes de realizar a seleção do mestrado fui selecionada para participar 

de uma pesquisa desenvolvida pelo Instituto de Saúde Coletiva na cidade de Salvador 

e pela Universidade de São Paulo na cidade de Jundiaí. Esta pesquisa tinha a 

finalidade de avaliar como as pessoas de duas regiões, com realidades 

sociodemográficas, econômicas e epidemiológicas distintas, percebiam e reagiam às 

mensagens de comunicação sobre o vírus zika fornecidas pelas autoridades 

sanitárias. A participação nesta investigação me proporcionou uma ampliação dos 

conhecimentos teóricos e práticos na condução de pesquisas qualitativas. Em março 

de 2017 prestei a seleção para o mestrado em saúde coletiva do Instituto de Saúde 

Coletiva e felizmente fui aprovada para a área de concentração de Ciências Sociais 

em Saúde, sob orientação do prof. Dr. Jorge Alberto Bernstein Iriart. 

A minha inserção no campo da Saúde Coletiva foi uma experiência 

extremamente enriquecedora. O acesso a toda perspectiva teórica deste novo campo 

foi facilitado a partir da oferta de disciplinas de excelência pelo quadro de docentes da 

instituição. Além disso, os ensinamentos do meu orientador prof. Dr. Jorge Iriart ao 

longo desses dois anos foram fundamentais para a construção desta dissertação, que 

apresento neste momento em formato de artigo intitulada de “Gestação em tempos 

de zika vírus: experiências de mulheres que engravidaram após o surgimento do zika 

vírus no Brasil”. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em 2015 foi identificado o primeiro caso de infecção autóctone por zika vírus 

(ZIKV) no território brasileiro. Este vírus é transmitido principalmente pela picada do 

mosquito Aedes aegypti, endêmico no país há mais de três décadas e responsável 

também por disseminar doenças como a dengue e a chikungunya (PITANGUY, 2016). 

Além desta via tradicional de infecção, o ZIKV pode ser transmitido por via 

transplacentária, por relações sexuais, por transplantes de órgãos ou medula óssea e 

por transfusão sanguínea (BRASIL, 2016; FOCOSI, MAGGI, PISTELLO, 2016). 

O ZIKV atraiu grande atenção nacional em decorrência das consequências da 

infecção durante a gestação (GUEDES et al., 2018). A microcefalia em recém-

nascidos (RN) foi a primeira alteração associada a infecção intrauterina pelo ZIKV. 

Posteriormente, outras malformações congênitas também foram identificadas, assim 

como condições clínicas específicas, a exemplo da disfunção do tronco encefálico, 

convulsões, espasticidade, irritabilidade, anormalidades auditivas e oculares, além de 

achados em exames de neuroimagem, como calcificações intracranianas, 

ventriculomegalia, diminuição do volume do parênquima cerebral, atrofia cortical, 

dentre outros. Este conjunto de alterações é atualmente conhecido como síndrome 

congênita do zika vírus (SCZ) (RUSSELL et al., 2016; ARAÚJO et al., 2016; FRANÇA 

et al., 2016). 

Entre os anos de 2015 e 2016 foram notificados quase dez mil casos suspeitos 

da SCZ no Brasil, sendo que destes, 2.018 casos foram confirmados a partir de 

evidências laboratoriais e/ou exames de imagem com resultados sugestivos da SCZ. 

No entanto, esses casos não se distribuíram de maneira homogênea por todo o 

território nacional, sendo que a maior parte estava concentrada na região nordeste do 

país. Pernambuco se caracterizou como o maior epicentro de casos da SCZ no 

nordeste brasileiro, seguido da Bahia com o segundo maior número de casos 

confirmados (FRANÇA et al., 2018). 

O município de Salvador, capital da Bahia, registrou os maiores índices de SCZ 

do Estado, com 105 casos confirmados no ano de 2015 e 130 casos confirmados no 

ano de 2016 (CIEVS/SMS, 2018). A epidemia de nascimentos de crianças com a SCZ 
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fez com que o Ministério da Saúde (MS) declarasse a situação como uma emergência 

de saúde pública de importância nacional em novembro de 2015 (BRASIL, 2017). Em 

fevereiro de 2016, frente à gravidade da conjuntura vivenciada no Brasil e o potencial 

de disseminação do vírus para outras regiões do mundo, a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) decretou a epidemia do ZIKV como uma emergência de saúde pública 

de importância internacional (WHO, 2016a). 

A partir de 2016, observou-se um importante declínio no número de casos de 

infecções pelo ZIKV e da SCZ no país, o que levou a OMS, e posteriormente o MS, a 

declarar o fim da emergência de saúde pública. A redução de casos é decorrente do 

desenvolvimento de imunidade por grupos sem histórico anterior de exposição ao 

vírus. Apesar deste declínio, o ZIKV permanece como um risco a saúde, visto que 

mesmo em países altamente acometidos como o Brasil, ainda persistem grupos 

populacionais que não foram expostos ao vírus e, por consequência, não possuem 

imunidade desenvolvida. Adicionalmente, uma série de questões sobre o ZIKV ainda 

não foram completamente elucidadas, não podendo afastar o risco de novos surtos. 

Sendo assim, é fundamental manter a vigilância constante e investir na produção de 

conhecimento científico para uma melhor compreensão sobre os padrões de 

transmissão do ZIKV, suas consequências e seus impactos sociais (BARBEITO-

ANDRE´S; SCHULER-FACCINI; GARCEZ, 2018; WHO, 2019).  

Atualmente não existem tratamentos efetivos para a infecção pelo ZIKV. Sendo 

assim, até que sejam desenvolvidas vacinas ou formas efetivas de controle do vetor, 

instituições oficiais mantém a recomendação de que a população em geral, e em 

especial mulheres grávidas, adotem medidas de prevenção para evitar a picada do 

mosquito. Essas orientações estão direcionadas principalmente para ações 

ambientais nos seus domicílios e áreas peridomiciliares a fim de eliminar focos de 

mosquitos e o desenvolvimento de práticas corporais como o uso de mangas longas, 

calças e repelentes. Além disso, as mulheres também foram desencorajadas a visitar 

locais endêmicos para o Aedes aegypti (PETERSEN et al., 2016; FOCOSI; MAGGI; 

PISTELLO, 2016; SÁFADI; NASCIMENTO-CARVALHO, 2016).   

As doenças transmitidas por mosquitos não são definidas como enfermidades 

exclusivas da pobreza já que elas atingem regiões ricas e pobres da cidade. 

Entretanto, as consequências da infecção pelo ZIKV apresentaram repercussões 
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muito diferentes em termos de classe, raça/etnia e gênero, caracterizando-se como 

um marcador contemporâneo de desigualdade no país, ao aumentar a vulnerabilidade 

de grupos sociais que já estavam expostos a precárias condições de vida (LESSER, 

KITRON, 2017). Uma recente publicação do MS evidenciou que os grupos mais 

atingidos pela epidemia foram mulheres em idade reprodutiva, pessoas que se 

autodeclararam pardas e que apresentavam menores índices de escolaridade 

(BRASIL, 2018). 

Esta conjuntura possuiu um grande impacto sobre a vida das mulheres em 

idade reprodutiva e gestantes no país. De acordo com o estudo desenvolvido por 

Meireles et al. (2017), a gravidez se tornou um período de intenso sofrimento 

psicológico marcado por sentimentos de incerteza, preocupação, ansiedade e/ou 

medo frente ao risco de infecção que acompanham a mulher por todo o período 

gestacional. Além disso, Linde & Siqueira (2018) também identificaram que as 

mulheres passaram a desenvolver medidas de proteção que repercutiram em suas 

rotinas familiares, profissionais, ocasionaram o isolamento social e impactaram em 

seu bem-estar psicossocial. Apesar dos avanços na literatura científica sobre o tema, 

Ainda não existem investigações sobre as experiências e particularidades vivenciadas 

por gestantes de diferentes estratos sociais após a epidemia do ZIKV, tendo em vista 

os contextos sociais, culturais e ambientais específicos destas mulheres.  

A compreensão sobre este fenômeno constituído após o surgimento do ZIKV 

no país deve ser orientada por modelos teóricos que reconheçam que o 

comportamento humano é socialmente construído e que a tomada de decisão dessas 

mulheres é influenciada por normas e valores culturais presentes dentro da realidade 

social na qual elas se encontram inseridas. Assim, esta reflexão foi direcionada pelo 

construcionismo social que compreende os fenômenos sociais como elementos que 

são constantemente elaborados e negociados dentro das redes de relações a partir 

dos significados, lógicas e coerências que atribuem sentido aos universos sociais 

singulares (LUPTON, 1999).  

Com base nessas premissas, este estudo tem como objetivo compreender os 

significados, práticas e estratégias de prevenção desenvolvidas por gestantes de 

diferentes estratos sociais da cidade de Salvador-BA, bem como a contribuição de 

seus parceiros para lidar com o risco de infecção após o surgimento do ZIKV no Brasil. 
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METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa e de cunho 

socioantropológico, a partir da utilização de entrevistas semiestruradas. A produção 

de dados ocorreu entre os meses de agosto e outubro de 2018 em uma Unidade de 

Saúde da Família (USF) do Distrito Sanitário de Brotas e em um Centro de Saúde de 

referência para assistência obstétrica durante o pré-parto, parto e pós-parto, 

localizado em um bairro de classe média/alta da cidade de Salvador. Foram realizadas 

18 entrevistas semiestruturadas, sendo nove com gestantes de camadas populares e 

nove com gestantes de classe média/alta. Estas mulheres foram estratificadas 

segundo o nível de escolaridade, local de residência e tipo de inserção nos serviços 

de saúde.  

Os critérios de inclusão para participação neste estudo foram: possuir mais de 

18 anos, estar realizando o pré-natal e residir em Salvador. Não foram incluídas neste 

estudo gestantes que possuíam patologias que influenciassem os objetivos da 

pesquisa ou que estivessem vinculadas ao pré-natal de alto risco por qualquer motivo 

que não fosse a infecção pelo ZIKV. 

Todas as participantes deste estudo foram selecionadas dentro dos serviços 

de saúde. Na USF, as gestantes foram convidadas para participar da pesquisa no 

momento em que aguardavam a consulta de pré-natal ou durante as visitas 

domiciliares realizadas na companhia dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS). As 

entrevistas ocorreram na própria USF, em salas reservadas para este fim, ou na 

residência das gestantes.  

Na clínica particular, as gestantes também foram recrutadas no momento em 

que aguardavam a consulta de pré-natal e todas as entrevistas foram agendadas para 

um momento posterior, sendo realizadas na própria clínica, em salas reservadas para 

este fim, na residência das gestantes ou em seu ambiente de trabalho.  

O recrutamento das gestantes tentou assegurar ampla heterogeneidade entre 

os sujeitos da pesquisa, com a finalidade de proporcionar uma riqueza singular a partir 

da diversidade de experiências e pontos de vista sobre a realidade em que estão 

inseridas. Sendo assim, buscou-se contemplar mulheres de diferentes situações 
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socioeconômicas, locais de moradia na cidade de Salvador, raça/etnia, idade, nível 

de escolaridade, religião, situação conjugal, existência de filhos e inserção no 

mercado formal ou informal de trabalho.  

Além disso, foram incluídas mulheres em diferentes períodos gestacionais, 

visto que o ZIKV pode apresentar repercussões variadas a depender do momento em 

que a gestante for acometida, o que pode influenciar na percepção de risco destas 

mulheres. Também foram selecionadas gestantes que já vivenciaram uma gravidez 

prévia sem a ameaça da epidemia do ZIKV, visando compreender se e como a 

epidemia alterou a percepção sobre o período gravídico. Desta maneira, buscou-se 

alcançar uma diversidade de possibilidades que permitiu identificar as diferentes 

percepções e construções acerca da temática analisada. Todas as mulheres 

declararam não ter apresentado sintomatologia compatível ou diagnóstico de infecção 

pelo ZIKV durante a gestação atual.  

O roteiro para as entrevistas semiestruturadas abordou as seguintes temáticas: 

conhecimento sobre o ZIKV e significado atribuído, percepção de risco e estratégias 

de cuidado para lidar com o risco, mudanças de comportamento após o surgimento 

do ZIKV no Brasil, orientações dos serviços de saúde sobre o ZIKV e relações de 

gênero. As entrevistas foram gravadas em dispositivo de áudio e tiveram tempo médio 

de 40 minutos, sendo posteriormente transcritas.  

A análise dos dados foi desenvolvida a partir da técnica de análise de conteúdo 

temática que permite identificar os núcleos de sentido do texto. Para isso, foi realizada 

uma leitura flutuante e focalizada, buscando correlacionar os dados com as hipóteses 

iniciais do estudo ou as hipóteses que surgiram ao longo do trabalho de campo e as 

teorias correspondentes ao tema, reduzindo os dados produzidos aos seus núcleos 

de sentido, o que permitiu que eles se tornassem inteligíveis (BARDIN, 2009; 

MINAYO, 2013). Ademais, partiu-se do pressuposto que os significados e práticas 

associados a questões de saúde, doença e risco são concebidos dentro de contextos 

socioculturais específicos (UCHÔA, VIDAL, 1994). 

Foi utilizado o software de análise qualitativa NVivo que auxiliou na codificação 

dos textos para posterior análise e interpretação do material. Os dados foram 

separados em uma matriz desenvolvida a partir dos temas de interesse do estudo, 



21 
 

elaborada com base no roteiro de entrevista, que funcionou como um guia para a 

análise.  

A pesquisa foi avaliada e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia (ISC/UFBA), sob 

parecer n° 2.770.514. Obteve-se também a anuência da Secretaria Municipal de 

Saúde de Salvador, da coordenação do Distrito Sanitário de Brotas e da gerência da 

clínica particular onde foi realizada a pesquisa de campo. O nome da clínica será 

mantido em sigilo para preservar sua confidencialidade. Este trabalho cumpriu as 

recomendações da Resolução 466/2012, do MS, e da Resolução 510/2016, do 

Conselho Nacional de Saúde. Foram atribuídos nomes fictícios às entrevistadas a fim 

de preservar-lhes o anonimato.  

 

Caracterização das participantes do estudo  

 

A idade das gestantes variou entre 19 e 41 anos. Entre as mulheres de classe 

média/alta, quatro se autodeclararam brancas, quatro pardas e uma não soube 

responder. Entre as mulheres de camadas populares, seis se autodeclararam pretas, 

duas pardas e uma branca. Quanto à situação conjugal, oito mulheres de classe 

média/alta estavam casadas e uma solteira; para oito destas gestantes esta era a 

primeira gestação, enquanto apenas uma já possuía um filho. Entre as mulheres de 

camadas populares, seis declararam morar junto, duas casadas e uma solteira, 

enquanto que para apenas três destas mulheres essa era a primeira gestação. Todas 

as gestantes de classe média/alta possuíam vínculos empregatícios formais e o nível 

de escolaridade variou entre ensino superior completo e pós-graduação em nível de 

mestrado, com exceção de uma gestante que estava afastada do seu trabalho no 

momento da entrevista e possuía ensino superior incompleto. Entre as gestantes de 

camadas populares, apenas duas possuíam vínculos formais de trabalho e ensino 

superior completo, enquanto as demais eram autônomas ou estavam desempregadas 

e o nível de escolaridade variou entre ensino médio incompleto e completo. As 

religiões alternaram entre evangélica, católica e espírita. Duas mulheres não 



22 
 

informaram religião, mas declararam crer em Deus, enquanto outras quatro relataram 

não possuir religião (Apêndice A e B). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Conhecimento sobre o ZIKV e significado atribuído por gestantes de diferentes 

estratos sociais 

 

Há importantes variações na compreensão sobre o ZIKV entre mulheres de 

diferentes estratos sociais. As gestantes de classe média/alta relataram possuir 

poucas informações sobre o ZIKV, que se restringia principalmente às formas de 

transmissão, aos sinais e sintomas da doença e aos riscos associados à infecção 

durante a gestação: 

“O que eu conheço? É que é um vírus que há três ou quatro anos atrás foi 
descoberto na verdade em humanos, acho que era circulado só entre 
animais, não vou lembrar qual...E que é transmitido pelo mesmo mosquito 
que transmite a dengue e que em contato com mulheres grávidas, 
aparentemente causa alterações na morfologia do cérebro, né? Do crânio do 
bebê. É isso, basicamente isso. Têm pessoas que são picadas e que o bebê 
desenvolve microcefalia e têm pessoas que são picadas e que não 
desenvolve, o bebê não desenvolve, talvez tenha a ver com o tipo, com uma 
mutação, até onde eu sei é isso aí...E, que mais? Os sintomas são muitos 
parecidos com os da dengue, mas se eu não me engano é um pouco mais 
brando, não sei, não tenho certeza, eu acho que é isso”. (Ester, classe 
média/alta, 30 anos).   

 Enquanto que entre as gestantes de camadas populares o conhecimento sobre 

a doença dizia respeito principalmente à experiência de mães de crianças com 

microcefalia evidenciadas durante a epidemia pela mídia e o medo associado a esta 

infecção durante a gestação frente as alterações que isso resultaria na rotina diária 

da família:   

“Eu conheço, tipo, pela televisão, que eu vejo aquelas mães passando com 
aquele bebê, não sei o que (...) tipo, que o mosquito infectado te picando, seu 
bebê pode vim com essa doença, com problemas, é isso que eu acho que 
todo mundo ouve, que vê passando na televisão, que vê aquela luta daquelas 
mães com os bebês subindo e descendo, mas, na verdade eu nem entendo 
muito sabe, de zika vírus (...)” (Júlia, camadas populares, 30 anos).  
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“(...) É muito complicado porque é toda uma estrutura diferenciada, porque 
você tem que no caso, a mãe, a família, estar envolvido mesmo com a 
gestação, com a criança, com a mãe, porque vai mudar uma vida. Na verdade 
não é uma vida, aquela vida nasceu mudada, porém aquela vida vai mudar o 
resto da família porque como eu vi, uma criança com o zika vírus ela necessita 
de uma atenção especial, provavelmente a mãe, geralmente nas reportagens 
que eu assisti a mãe vai parar de trabalhar, ela vai ter que dar atenção, vai 
ser toda voltada só para a criança, no caso a criança tem que fazer 
fisioterapia, a criança tem que ter acompanhamento, que no caso eu tou 
falando é assim, o que eu vi na reportagem (...) Então assim, quando tá 
pequenininha dá pra você levar vamos se dizer de ônibus e quando cresce?” 
(Teresa, camadas populares, 29 anos). 

 A epidemia do ZIKV marcou a vida dessas mulheres principalmente em torno 

da microcefalia e há poucos relatos sobre outras desordens que também podem 

acometer o feto. Atualmente sabe-se que as consequências associadas à infecção 

intrauterina pelo ZIKV correspondem a uma série de alterações no desenvolvimento 

neuropsicomotor. A microcefalia pode estar presente ou não neste conjunto de 

características, que determinam a SCZ (BRASIL, 2017). No presente estudo, as 

gestantes de uma forma geral não conheciam acerca da SCZ, exceto aquelas que 

conviveram com outras mulheres grávidas que foram acometidas por este vírus 

durante a gestação e tiveram bebês com uma série de distúrbios de desenvolvimento 

como limitações de fala, visão e malformações articulares. 

 Após três anos do início da epidemia do ZIKV no país, é possível perceber que 

ainda persistem muitas dúvidas e poucas informações sobre a doença. Resultados 

semelhantes também foram encontrados em outros estudos nacionais (SOUZA et al., 

2018; BORGES et al., 2018) e internacionais (WELDON, 2018) ao constatarem que 

existe uma fragilidade na compreensão sobre a doença entre mulheres em idade 

reprodutiva, limitando-se muitas vezes à forma de transmissão do vírus, em especial 

pela picada dos mosquitos, e ao risco do desenvolvimento da microcefalia em recém-

nascidos. Apesar de todas as mulheres deste estudo estarem vinculadas aos serviços 

de saúde para o acompanhamento pré-natal, isto parece não repercutir no nível de 

conhecimento sobre a doença, já que as orientações recebidas nos serviços de saúde 

se resumem basicamente ao uso do repelente, independente da situação 

socioeconômica das mulheres.  

No pré-natal de gestantes de classe média/alta foi observado a disponibilidade 

de realização de exames sorológicos para avaliar a exposição ao ZIKV. Entretanto, 

este exame não era acessível para gestantes de camadas populares devido ao seu 

alto custo, mesmo que algumas dessas gestantes tenham relatado o desejo de 
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investigar a sua situação de exposição. Desta maneira, as mulheres de camadas 

populares convivem durante toda a gestação com a angustia que só será “aliviada a 

partir do momento que a criança nascer”.  

A percepção do ZIKV como um problema de saúde é bem difundida entre todas 

as gestantes e, apesar de muitas mulheres mencionarem que o país não vive mais 

uma epidemia, há a compreensão de que a gestação é um período vulnerável tendo 

em vista as consequências que uma infecção durante este momento pode acarretar 

e, por isso, demandam maiores cuidados. Todavia, para estas mulheres, fora da 

gestação a infecção não oferece grandes limitações:  

“(...) Assim como todas as outras doenças, né? Assim como a dengue, como 
a febre amarela, só que o problema do zika é porque, é justamente em 
relação a grávida, não é? Porque as consequências são muito mais graves, 
pelo menos isso é o que é passado pela mídia, porque eu não estudei sobre 
isso, então o que foi passado pela mídia é que as consequências do zika são 
as piores de todos, de todas essas doenças da atualidade, é, o fato da 
grávida, da mulher ter um bebê que não vai se desenvolver, né? (...) A única 
questão que me dá medo em relação ao zika é por causa do bebê, a questão 
da microcefalia e tal, mas assim, se eu não tivesse grávida, eu não teria medo 
de pegar zika, claro que a gente não quer ficar doente, mas eu não ficaria tão 
assustada porque eu imagino que seja como a dengue, que eu já tive 
inclusive há muitos anos atrás, então eu faria o tratamento e acho que ficaria 
boa, mas como eu tou grávida, aí isso assusta, né? Porque a gente sabe que 
pode ter uma criança que vai nascer cheia de deformidades e vai ficar 
dependente para o resto da vida, isso é o que mais assusta” (Francisca, 
classe média/alta, 33 anos).  

 Os veículos de comunicação em massa desempenharam um papel 

fundamental em divulgar a epidemia do ZIKV e suas consequências sobre o 

desenvolvimento infantil. Sendo assim, jornais, rádios, televisão e internet exerceram 

grande influência sobre a maneira como a população compreendeu este novo 

problema de saúde (AGUIAR; ARAUJO, 2016; ANTUNES et al., 2016), com 

significativas repercussões sobre mulheres grávidas ou que planejavam engravidar 

após esse período. Estudos realizados com mulheres em idade reprodutiva e 

gestantes relataram que a epidemia do ZIKV teve grande impacto sobre o bem-estar 

psicossocial dessas mulheres, ocasionando sentimentos constantes de medo, pânico, 

angústias e incertezas (MEIRELES et al., 2017; LINDE; SIQUEIRA, 2018).  

Nosso estudo corrobora com estes achados, mas sugere que os significados 

atribuídos ao vírus podem variar de acordo com a situação socioeconômica das 

mulheres, visto que elas também possuem diferentes graus de exposição ao risco de 

infecção pelo ZIKV (MEIRELES et al., 2017). Embora todas as mulheres do nosso 
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estudo reconheçam que uma infecção pelo ZIKV possui graves consequências, com 

influência sobre o seu bem-estar psicossocial, gestantes de classe média/alta retratam 

o ZIKV como uma “apreensão” ou “uma preocupação a mais durante a gravidez”. 

Algumas até consideram o ZIKV como “um problema que foi sanado”, dada a redução 

do número de crianças nascendo com alterações de desenvolvimento. Em 

contrapartida, gestantes de camadas populares constroem significados sobre o ZIKV 

como uma “doença muito grave” e que desenvolve sentimentos como “medo”, 

“pânico”, fazendo com que elas passem a “gravidez inteira insegura”.  

 Apesar dos problemas de saúde se apresentarem para toda a população, 

enquanto demandas humanas e existenciais, as diferenciações presentes entre os 

variados grupos sociais propiciam distintas maneiras de perceber e reagir aos 

problemas de saúde e esse fenômeno resulta de uma complexa interação entre 

fatores sociais e culturais (MINAYO, 2006). De acordo com Clifford Geertz (2008), a 

cultura pode ser compreendida como um universo de símbolos e significados que 

possibilita aos indivíduos de determinado grupo interpretar sua experiência e atribuir 

sentido a suas ações. Desta maneira, a cultura proporciona elementos para compor 

realidades psicológicas e sociais, atribuindo sentido as diversas formas de pensar e 

agir dos diferentes grupos populacionais. Sendo assim, as percepções, 

comportamentos, atitudes e ações com relação à saúde e à doença são culturalmente 

construídas (UCHÔA, VIDAL, 1994).  

A percepção de risco associada à saúde também é influenciada pela matriz 

cultural dos indivíduos. Portanto, o risco não está relacionado apenas a uma 

consequência direta dos perigos à dimensão biológica, ao contrário disso, é uma 

construção coletiva, que sofre influências das crenças e valores compartilhados dentro 

de contextos socioculturais específicos e podem apresentar compreensões distintas 

entre os diversos grupos sociais. Diante disso, o risco é uma construção social sobre 

um perigo que existe em sua dimensão objetiva, porém o entendimento deste 

fenômeno só pode ser alcançado mediante processos socioculturais (DOUGLAS; 

WILDAVSKY, 1983; LUPTON, 1999). 

 

Percepção de risco ambiental e estratégias de cuidado desenvolvidas por 

gestantes após o surgimento do ZIKV no Brasil  



26 
 

 

A epidemia do ZIKV no Brasil acometeu milhares de pessoas. No entanto, as 

consequências desta infecção possuíram impactos distintos entre indivíduos de 

diferentes estratos sociais (LESSER; KITRON, 2016; CARVALHO, 2017). As 

gestantes de camadas populares deste estudo relataram intensa preocupação com o 

ambiente em que vivem. A despeito de desenvolverem ações de cuidado em suas 

residências, estas são consideradas insuficientes, visto que o risco reside bem 

próximo, na casa do vizinho ou em outros ambientes que fogem do controle individual 

e oferecem risco constante para estas mulheres:  

“Um risco, eu fico pensando no risco que pode causar...que pode causar não, 
né? Que ele causa. (...) Principalmente assim, a gente que mora em bairro 
pequeno, bairro que tem essas dificuldades, né? Sempre tem esses negócios 
aí como eu falei, esse risco aí dessa senhora [a senhora que mora na frente 
da casa dela trabalha com reciclagem e acumula objetos que contribuem para 
a proliferação do vetor], aí que eu fico mesmo pensando, eu nem saio aí, 
apesar que pra ser mordida não...Mas eu evito o máximo de ficar aí fora. (...) 
Os vizinhos aqui não ajuda, água empoçada, e assim, a sujeira dela tudo ela 
bota ali. Então tudo isso fica exposto, né? Lixo, rato...Aí eu tenho medo. (...) 
Não adianta aqui fazer e na rua...Porque quando é uma coisa que é distante 
de você, agora uma coisa perto, é complicado...” (Isadora, camadas 
populares, 23 anos).  

Por outro lado, as gestantes de classe média/alta relataram se sentir protegidas 

no ambiente em que vivem ou frequentam com maior regularidade por acreditarem 

que “de algum jeito tem uma proteção”. Essas mulheres relatam que esporadicamente 

visitam locais que possuem uma maior circulação de mosquitos como a casa de 

parentes, amigos e/ou restaurantes e, por isso, possuem algum grau de exposição ao 

risco. Porém, esses ambientes não fazem parte da sua rotina e podem ser facilmente 

evitados durante a gestação para a proteção do bebê:  

“Tive várias pacientes aqui que tiveram o zika vírus, mas eu acho que pela 
minha rotina, eu não fico exposta, eu fico o dia todo no consultório, quando 
eu saio daqui, vou pra casa, moro em um apartamento alto, no andar alto, 
então eu não tenho muita exposição assim. Não costumo andar em parque, 
praças, entendeu? Então eu não tenho tanta exposição, mas vi muitas 
pessoas que tiveram, até clientes aqui, tiveram bastante gente”. (Laura, 
classe média/alta, 28 anos). 

“Não, diariamente não. Final de semana sim, a casa dos meus pais sim. Eles 
moram em casa, lá eu sei que tem mosquitos e eu já sei que é um 
mosquitinho rajadinho, então eu me sinto mais exposta aos finais de semana 
quando eu vou pra lá, mas no meu dia-a-dia, durante a minha semana, é raro, 
pouquíssimo, porque aqui não tem, é muito alto e no trabalho também eu 
nunca percebi”. (Ester, classe média/alta, 30 anos).  
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 Apenas uma gestante de classe média/alta mencionou se sentir mais exposta 

ao risco por residir em um bairro com alta infestação de mosquitos, além de referir já 

ter sido infectada pelo ZIKV em um momento anterior à gestação, o que pode ter 

contribuído para influenciar a sua percepção de risco. As demais gestantes de classe 

média/alta relataram viver em altos edifícios onde a circulação do mosquito é menor, 

o que se traduz em uma baixa percepção de risco ambiental entre estas mulheres. 

Desta maneira, a epidemia do ZIKV evidenciou a influência da estratificação 

social e do contexto ambiental na situação de saúde da população. Este vírus afetou 

principalmente mulheres que dispõem de menor condição socioeconômica e possuem 

piores condições de moradia, abastecimento hídrico e saneamento básico, além de 

viverem em regiões da cidade com uma maior densidade humana e de insetos, o que 

resulta em altos índices de exposição ao risco e infecção (LESSER; KITRON, 2016; 

PINTANGUY, 2016; CARVALHO, 2017). Em contrapartida, o estudo realizado por 

Marteleto et al. (2017) sugere que mulheres de melhor condição socioeconômica se 

sentem mais protegidas por residir em altos edifícios ou em melhores regiões da 

cidade onde a prevalência do vetor é menor, além de poder contar com adequadas 

condições de infraestrutura, achados consonantes com o nosso estudo.  

A este respeito, o conceito de vulnerabilidade socioambiental de Spink (2014) 

é útil para compreender como a associação entre fenômenos sociais e mudanças 

ambientais resulta em impactos sobre as condições de vida e de proteção social de 

determinados grupos urbanos, em especial os mais carentes que, ao residirem em 

locais mais vulneráveis, estão mais expostos às consequências das alterações 

ambientais. Sendo assim, o contexto socioambiental possui influência sobre a maneira 

como esses indivíduos irão perceber as condições de saúde, doença e risco, bem 

como dos dispositivos que lançarão mão para lidar com eles (UCHÔA, VIDAL, 1994). 

As gestantes deste estudo desenvolveram novos hábitos diários para reduzir o 

risco de infecção pelo mosquito durante a gravidez. Dentre estas ações estão a 

supervisão do domicílio para limitar a circulação do vetor, cuidados corporais para 

evitar a picada dos mosquitos e restrição de visitas as áreas de risco, condutas 

fortemente recomendadas durante a epidemia. As ações ambientais para o controle 

dos mosquitos foram mais intensas entre gestantes de camadas populares que 

relataram dedetizar o ambiente e supervisionar os possíveis criadouros de mosquitos, 
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como vasos de plantas, recipientes no quintal, caixas d’água, dentre outros. Essas 

práticas foram menos evidentes entre gestantes de classe média/alta por 

demonstrarem se sentir mais seguras no ambiente em que vivem.   

Quanto aos cuidados corporais para a proteção contra a picada dos mosquitos 

foram referidos o uso de raquetes elétricas por mulheres de classe média/alta e de 

mosquiteiros e ventiladores por mulheres de camadas populares. Algumas gestantes 

mencionaram a tentativa de utilizar roupas mais longas para se protegerem das 

picadas dos mosquitos, mas essa prática nem sempre era bem-sucedida em 

decorrência do clima quente da cidade, ainda que este estudo tenha sido desenvolvido 

durante o período de inverno:   

“Se eu for, tipo, pra um lugar que eu vejo que tenha muito [mosquito], assim, 
mata fechada, essas coisas, aí eu já uso calça comprida, já uso camisa de 
manga comprida, essas coisas, entendeu? Para me prevenir mais. Mas aqui 
em Salvador, como o clima aqui é muito quente, eu não vou ficar 24 horas de 
camisa de manga comprida, de calça comprida. Eu uso o meu repelente e 
toda hora eu passo”. (Antônia, camadas populares, 41 anos).  

O uso de repelentes para a proteção corporal foi uma prática muito adotada 

entre gestantes, orientadas por profissionais da saúde e recomendadas por 

instituições oficiais (MARRS et al.,2016; CARVALHO et al., 2017; MEIRELES et al., 

2017; BRASIL, 2017). Neste estudo, o repelente passou a fazer parte da rotina diária 

de algumas mulheres, tornando-se um cuidado indispensável principalmente entre 

gestantes de camadas populares:  

“(...) E eu uso agora o repelente todos os dias, acordou, tomou banho, não é 
mais hidratante, é repelente. O cheiro é horrível, eu fico enjoada, todo mundo 
fala que o cheiro é bom, mas eu não gosto, fico enjoada, mas eu uso. É meu 
hidratante”. (Rita, camadas populares, 39 anos). 

“(...) Olha que coisa cansativa: repelente, repelente...Mas é isso, tudo gira em 
torno do repelente. Então assim, se eu simplesmente acordar, tomar meu 
banho, secar meu corpo, passar o repelente, você já vai minimizar. Não é que 
você “ah não, estou garantida até o final da minha gestação”, não! É um 
processo diário que você vai fazendo. Então assim, nem todas as gestantes 
elas não têm essa conscientização. Então assim, eu acho que as vezes eu 
fico pensando “meu Deus, eu acho que sou louca”, porque eu fico com toda 
essa psicose, psicose (...)” (Teresa, camadas populares, 29 anos).  

“E inclui muito também por pressão do meu marido, o uso do repelente, né? 
(...) Então assim, tem repelente aqui, tem repelente no carro dele, tem 
repelente no meu carro, em todos os lugares tem repelente (...)” (Andréa, 
classe média/alta, 36 anos). 

No entanto, o uso do repelente não foi uma prática unânime entre todas as 

mulheres e algumas relataram dificuldades em usar o produto pelo seu forte cheiro ou 
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por não considera-lo uma prática totalmente eficiente, já que elas percebem picadas 

de mosquitos mesmo utilizando o produto. Houve ainda relatos que o uso do repelente 

é fundamental apenas nos momentos iniciais da gestação, podendo ser abandonado 

com o avançar da gravidez, apesar das evidências científicas de que uma infecção 

pelo ZIKV em qualquer período gestacional pode resultar em repercussões sobre o 

desenvolvimento fetal (FRANÇA et al., 2016):  

“Sim, a pouca influência que ele exerceu foi no início (...) Eu usava o repelente 
em uma frequência diária, só que uma vez só por dia. É, procurava usar mais 
quando eu sabia que os lugares tinham muriçoca ou mosquito. Confesso que 
eu não usava, por exemplo, em casa porque eu nunca vi um mosquito aqui, 
então não era a ponto de usar repelente, ficar 24 horas de repelente. (...) 
Então, no início era repelente. Repelente, repelente, repelente...nunca usei 
roupa comprida por causa disso, mas repelente sim. (...) Hoje nem repelente 
eu uso, só pra você ter uma noção. (...) Do sexto, acho que quinto, sexto pra 
frente, mês, eu realmente nunca mais usei o repelente”. (Ester, classe 
média/alta, 30 anos). 

 A necessidade quanto ao uso do repelente foi mais evidente entre gestantes 

de camadas populares, provavelmente por se sentirem mais expostas ao vetor no 

ambiente em que vivem. Porém o acesso a este produto nem sempre era facilitado. 

Gestantes que realizam o pré-natal no Sistema Único de Saúde (SUS) tem o direito 

de retirar o repelente nas USF sem nenhum custo (CIB, 2018). Entretanto, em alguns 

momentos o produto esteve indisponível na unidade onde foi realizado o trabalho de 

campo e as gestantes relataram a necessidade de realizar esforços adicionais para 

adquiri-lo ou contar com o auxílio financeiro de amigas para comprar o produto e até 

mesmo utilizar outros cremes corporais na tentativa de evitar as picadas, pois não 

possuíam condições financeiras para comprar. Em contrapartida, gestantes de classe 

média/alta que o utilizavam diariamente não relatavam dificuldades para adquiri-lo e 

afirmavam possuir mais de uma unidade do produto.  

Por fim, algumas gestantes também mencionaram que se privam de visitar 

locais que possuem uma maior circulação de mosquitos afim de evitar a exposição ao 

risco de infecção:   

“Ah, sim. Demais. Porque imagine, você tá, assim ó, pelo menos o que eu 
penso, você tá grávida, você quer curtir a gravidez...Não que você não tenha 
que se prevenir, não que você tenha o cuidado, mas tipo, você quer curtir 
mais o seu bebê, você quer ir num parque, você quer ir despreocupada, aí de 
repente você ouve tanta coisa e você fica com medo, eu no meu caso mesmo, 
eu ir no parque da cidade? Nem no sonho, porque tem muito mato, muita 
coisa, então tipo, você fica com medo, você fica, sabe, apreensiva. (...) É 
como eu falei, eu acho que até eu ter o bebê, eu vou ficar nesse pânico, 
sabia? Até eu saber assim, que meu filho nasceu saudável, perfeito, meu 
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Deus...Parque da cidade, nem no sonho! (...) As vezes até assim, as vezes 
eu conversando com uma das minhas amigas “Ki, você é maluca menina, pra 
que esse pânico, que besteira, não sei o quê, quanto mais a gente fala, mais 
isso atrai”, eu falo “Deus é mais, não”. Oh Gente, não é pânico não, é porque, 
sei lá, tipo assim, só sabe quem vive, sabe? Então, eu não quero pagar para 
ver não. Não quero mesmo”. (Júlia, camadas populares, 30 anos).  

Desta maneira, todas estas modificações nos hábitos e rotinas das gestantes 

têm produzido impactos sobre o seu bem-estar psicossocial. De acordo com o 

trabalho desenvolvido por Linde e Siqueira (2018) a epidemia do ZIKV impôs “um fardo 

pesado e silencioso sobre o ombro das mulheres” que passaram a ter que administrar 

a felicidade de estar grávida com a insegurança e a responsabilidade de gestar após 

o surgimento do ZIKV no país.  

 

Contribuição dos parceiros nas estratégias adotadas para lidar com o risco de 

infecção após o surgimento do ZIKV no Brasil  

 

 As gestantes deste estudo relataram uma participação ativa dos parceiros nos 

cuidados ambientais para eliminar os possíveis focos de proliferação do vetor, com 

exceção de uma gestante de classe média/alta que relatou o pouco envolvimento do 

seu parceiro ao afirmar que “(...) Eu não vejo o que ele faz nem de prevenção, nem é 

um causador de...entendeu? (...) Não vejo ele como uma pessoa que tem influência 

nem positiva, nem negativa nisso (risos)”. No entanto, os cuidados corporais para 

evitar a picada dos mosquitos não era um comportamento habitual entre os homens, 

independente da situação socioeconômica. A participação dos parceiros se restringia, 

em grande parte, em lembrar ou cobrar das mulheres o uso do repelente:  

“Ó, ele é super atento com esse negócio de vasilha, lugar com água e tal, ele 
só não usa o repelente, mas com o ambiente ele é preocupado. Que na 
verdade, eu acho que ele muitas vezes, ele é que me chama mais atenção 
pra essa preocupação, porque eu não tou preocupada, mas ele eu acho que 
tá muito mais preocupado que eu, porque ele diz que ele teria pavor de se 
envolver em uma situação dessa, né? De ter um problema com o bebê e tal 
e ele tá apaixonadíssimo, né? Com essa história de ser pai e tal”. (Rita, 
camadas populares, 39 anos).  

“Ele é bem participativo, é, ele é preocupado, ele me lembra do repelente, me 
lembra da roupa comprida, ele é atento a isso, se a gente tá em um lugar e 
ele sente mosquitos, ele já me pergunta “trouxe o repelente?” (...) Meu marido 
foi pra o treinamento, nesse processo seletivo que ele passou, que era no 
mato, eu falei pra ele várias vezes “olha, leva o repelente, tu não pode pegar, 
leva o repelente, leva o repelente...”, mas ele sabe, mas ele tem mais cuidado 
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comigo do que com ele, entendeu? Apesar dele saber, mas ele pensa mais 
em mim, “passa repelente, cuidado com o mosquito”, do que nele (...) É, isso 
é contraditório, né? Mas é, eu percebo isso”. (Francisca, classe média/alta, 
33 anos).  

Resultados semelhantes foram encontrados por Meireles et al. (2017), ao 

demonstrar que os parceiros exercem intensa cobrança quanto ao uso de repelentes 

pelas gestantes, mas não há registros neste estudo de cuidados por parte dos homens 

para evitar a infecção pelo ZIKV. O estímulo para adoção de ações corporais de 

prevenção da picada dos mosquitos foram direcionadas principalmente às mulheres 

e fortemente incentivadas durante a epidemia por instituições oficiais que 

aconselharam o uso do repelente e de roupas mais longas para cobrir a maior parte 

do corpo, mas essas recomendações pouco destacavam a importância da 

participação dos parceiros, apesar da possibilidade do ZIKV ser transmitido por via 

sexual (LESSER; KITRON, 2016; PORTO; MOURA, 2017). 

A este respeito, o conhecimento sobre a transmissão sexual do vírus era bem 

difundido entre gestantes de classe média/alta, entretanto esta informação gerou 

espanto em muitas das gestantes de camadas populares. Nesse sentido, ao serem 

questionadas sobre a disponibilidade do parceiro quanto ao uso do preservativo 

durante a gravidez frente aos riscos que a transmissão deste vírus oferece para o 

desenvolvimento fetal, algumas mulheres mencionaram a disponibilidade do parceiro 

em utilizar o método apenas em casos de sinais e sintomas ou diagnóstico de 

infecção, e este comportamento se mostrou homogêneo entre os diferentes estratos 

sociais:  

“Eu acho que sim, para proteger o bebê, eu acho que a gente faria qualquer 
coisa. Não só ele como eu também. (...) Ele não gosta de usar o preservativo 
não, vou ser bem sincera com você, mas no caso, para proteger o nosso filho, 
eu acho que sim. Acho, tenho certeza que sim. (...) Acho que só se ele fizesse 
o exame ou tivesse algum sintoma, detectasse alguma coisa” (Aurora, 
camadas populares, 30 anos).  

“Se ele tivesse infectado, sim. Com certeza. Com certeza. Ou outros métodos 
até suspensão, com certeza, se precisasse para a nossa segurança e da 
bebê, com certeza. (...) Em uma prevenção eu já acho que...Não sei, não 
tenho certeza. No caso diagnosticado, certamente. (...) Porque eu não fiz 
agora, por exemplo. Isso é uma coisa que tá aí, que poderia ter surgido isso, 
né? Assim, só se fosse uma orientação do médico, ou algum tipo de 
orientação que falasse, aí talvez eu acho que se fosse proposto, a gente pode 
pensar no caso, mas eu não acho que, como não foi uma preocupação minha 
também, não foi uma preocupação dele e como a gente não fez, por isso que 
eu te respondi não, entendeu?” (Jaqueline, classe média/alta, 30 anos). 
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 O pressuposto quanto ao uso do preservativo apenas em casos de sintomas 

evidentes ou diagnóstico clínico se caracteriza como um comportamento equivocado, 

tendo em vista que até 80% dos casos de infecção por ZIKV são assintomáticos, 

sendo assim, é recomendável o uso de métodos contraceptivos de barreira durante 

toda a gestação (MARRS et al., 2016; WHO, 2016b; BRASIL, 2017). No entanto, a 

adoção desse comportamento para mitigar o risco nem sempre tem sido uma prática 

legitimada entre os homens. O estudo desenvolvido por Marteleto et al. (2017) 

evidenciou acentuada resistência por parte dos parceiros quanto ao uso do 

preservativo e reduzido poder de negociação das mulheres, em especial as de 

estratos socioeconômicos mais baixos, para estimular o desenvolvimento de práticas 

mais seguras. 

 A maneira pela qual as relações de gênero se encontram estruturadas 

determinam, em grande maneira, a situação de vulnerabilidade imposta a estas 

mulheres. Essas relações são permeadas por assimetrias de poder e disparidades em 

esferas sociais, econômicas e culturais que influenciam a experiência feminina e 

dificultam a possibilidade de negociação quanto ao uso do preservativo com os seus 

parceiros (BARBOSA, 1999). Na tentativa de reduzir essas desigualdades, uma das 

gestantes deste estudo sugeriu o investimento em ações de prevenção que estimulem 

a autonomia feminina já que, para ela, a submissão das mulheres a relações sexuais 

desprotegidas e de risco é uma consequência da dificuldade de acesso a métodos e 

técnicas que garantam a sua liberdade de escolha:    

“Até porque eu acho que hoje em dia os homens têm mais acesso a 
camisinha masculina do que as mulheres. Que eu não vejo, se você vai no 
posto, eu vejo mais entregando camisinha masculina, feminina muito difícil, 
eu nunca vi. É tanto que eu nem conhecia, eu vim conhecer deve ter uns três 
ou quatro anos, foi em um trabalho no colégio e aí uma colega da gente 
conseguiu no posto, que eu acho que a tia dela trabalhava lá e aí conseguiu 
uma camisinha feminina e aí a gente veio conhecer como é que se usava e 
tudo mais. Fora isso, eu acho que deveria ter...as mulheres deveriam ter mais 
acesso a camisinha feminina porque a maioria das mulheres querem usar e 
o homem não quer usar. (...) É, pra quem quer se proteger sim, porque vamos 
dizer, eu e meu parceiro, vamos dizer que eu quero usar e ele não, né? No 
caso só tem a masculina. Ele não vai querer usar, eu não tenho como me 
prevenir, então eu acho que se eu tivesse a camisinha feminina, eu usaria e 
ele, né? É uma forma de se proteger”. (Tania, camadas populares, 19 anos).  

No entanto, estudos demonstram que a simples disponibilização de métodos 

contraceptivos femininos não garante uma ampla utilização, principalmente entre 

mulheres que se encontram em situação de vulnerabilidade frente as disparidades de 
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poder existentes entre os gêneros (MANE; AGGLETON, 1999). Sendo assim, para 

que haja um maior engajamento feminino às ações de prevenção, é necessário 

articular a oferta destes dispositivos com o acesso à informação sobre questões 

referentes à sexualidade, reprodução e a infecções sexualmente transmissíveis, 

somadas a capacitações para instrumentalizar estas mulheres quanto ao manuseio 

do preservativo feminino, além de estimular estratégias de comunicação para 

incentivar a negociação com os parceiros sobre o desenvolvimento de práticas 

sexuais mais seguras (MANE; AGGLETON, 1999). 

Dessa maneira, a negociação sexual está relacionada com o conceito de 

empoderamento feminino que deve ser concretizado a partir do acesso destas 

mulheres a informações sobre o seu corpo e métodos de proteção. Além disso, 

incentivos para estimular a capacidade de comunicação devem ser facilitados por 

programas de intervenção com abordagens culturalmente apropriadas a fim de 

promover a autonomia feminina e o enfrentamento das desigualdades de gênero 

(BARBOSA, 1999). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A epidemia causada pelo ZIKV no país a partir de 2015 representou um grave 

problema para a saúde pública, com significativas repercussões sobre o período 

gestacional. Este estudo evidenciou a existência de variações nos conhecimentos, 

significados e estratégias de prevenção desenvolvidas por gestantes de diferentes 

estratos sociais após o surgimento do ZIKV no país.  

Os dados produzidos no presente estudo constataram insuficiências no 

conhecimento das mulheres sobre aspectos importantes acerca do ZIKV e suas 

consequências. Havia desconhecimento em torno da via de transmissão sexual, dos 

riscos inerentes à infecção durante todo o período gestacional e das condições 

associadas à SCZ. Apesar de todas as mulheres deste estudo estarem vinculadas 

aos serviços de saúde para o acompanhamento pré-natal, elas informaram que as 

orientações recebidas dos profissionais de saúde se restringiam essencialmente ao 

uso do repelente, independente da situação socioeconômica das gestantes.  

 As mídias sociais se tornaram importantes veículos de informação sobre o ZIKV 

para estas mulheres. Nestes meios de comunicação foram evidenciados 

principalmente as experiências e os itinerários de mães de crianças com microcefalia 

em decorrência da infecção pelo ZIKV durante a gestação, o que influenciou a maneira 

como as gestantes significaram este vírus. Ainda que o ZIKV seja reconhecido como 

um grave problema de saúde para estas mulheres com implicações sobre o seu bem-

estar psicossocial, o significado atribuído ao vírus divergiu entre as gestantes de 

distintos estratos sociais e esta percepção foi influenciada pelos diferentes níveis de 

vulnerabilidade socioambiental a que estão submetidas.   

 Enquanto as gestantes de camadas populares relataram intensa preocupação 

com o risco de infecção que estão expostas no ambiente em que vivem, as gestantes 

de classe média/alta demonstraram se sentir seguras no local em que residem em 

decorrência da dificuldade de acesso do vetor. Essa variação no nível de preocupação 

ambiental também implicou em diferentes usos das estratégias de prevenção para 

lidar com o risco infecção. Ao passo que gestantes de camadas populares referiram 

desenvolver ações de supervisão ambiental rotineiramente e tornaram o repelente um 
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produto indispensável no seu dia-a-dia, essas práticas preventivas nem sempre eram 

tão valorizadas por gestantes de classe média/alta. 

 Os parceiros também possuem um papel fundamental na prevenção da 

infecção pelo ZIKV. A despeito de desenvolverem supervisões ambientais para reduzir 

os focos do vetor, as gestantes de diferentes estratos sociais relataram a ausência de 

práticas corporais por seus parceiros para atenuar os riscos de infecção, considerando 

a possibilidade de transmissão por via sexual. A este respeito, as assimetrias de poder 

e desigualdades entre os gêneros se caracterizam como importantes obstáculos para 

a negociação de práticas sexuais seguras durante a gestação, o que tem exposto 

diversas mulheres ao risco de infecção na gravidez. 

Sendo assim, faz-se necessário investir em ações de saúde que incluam os 

homens como sujeitos igualmente responsáveis por estratégias de cuidado que visem 

reduzir o risco de infecção pelo ZIKV, já que as campanhas de saúde apontavam as 

mulheres como principais encarregadas pelas precauções ambientais e corporais 

durante a epidemia, o que dificultou a negociação de práticas preventivas com os seus 

parceiros.  

Somado a isso, é imprescindível investir em capacitações para que os 

profissionais de saúde assegurem a disponibilização de informações relevantes e 

culturalmente pertinentes para as mulheres sobre a infecção pelo ZIKV e suas 

consequências, pois eles ocupam um espaço privilegiado na assistência à saúde e 

devem ser responsáveis por estimular o desenvolvimento de práticas preventivas que 

vão além de ações pontuais e que garantam proteção e bem-estar psicossocial das 

mulheres durante toda a gestação.  
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APÊNDICE A 

TABELA 1 – PERFIL DAS MULHERES DE CLASSE MÉDIA/ALTA ENTREVISTADAS, SEGUNDO CARACTERÍSTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS E REPRODUTIVAS 

 

Nome Raça/cor Idade 
Trimestre 

gestacional 

Número 

de filhos 

Estado 

civil 
Religião Ocupação 

Bairro de 

residência 
Escolaridade 

Ester Branca 30 3° trimestre 0 Casada Católica 

Fisioterapeuta/ 

professora/ coordenadora 

de IES 

Patamares Mestre 

Francisca Parda 33 3° trimestre 0 Casada Católica Dentista Patamares Mestre 

Maria Branca 29 3° trimestre 0 Casada Católica Médica veterinária Graça 

Ensino 

superior 

completo 

Jaqueline Branca 30 3° trimestre 1 Casada Espírita Engenheira mecânica 
Lauro de 

Freitas 
Mestre 

Milena Não sabe 25 2° trimestre 0 Solteira Não tem Modelo 

Nova York/ 

Campo 

Grande 

Ensino 

superior 

incompleto 

Laura Parda 28 2° trimestre 0 Casada Não tem  Nutricionista 

Caminho 

das 

Árvores 

Pós-graduada 

Alcione Parda 28 2° trimestre 0 Casada Católica Dentista Pituba Pós-graduada 

Andréa Parda 36 2° trimestre 0 Casada Não tem  Psicóloga 
Jardim de 

Armação 

Ensino 

superior 

completo 

Adelaide Branca 30 1° trimestre 0 Casada 
Espírita / 

Católica 

Administradora/ 

Contadora/ Empresária 
Itapuã 

Ensino 

superior 

completo 
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APÊNDICE B 

TABELA 2 – PERFIL DAS MULHERES DE CAMADAS POPULARES ENTREVISTADAS, SEGUNDO CARACTERÍSTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS E REPRODUTIVAS 

Nome Raça/cor Idade 
Trimestre 

gestacional 

Número 

de filhos 

Estado 

civil 
Religião Ocupação 

Bairro de 

residência 
Escolaridade 

Aurora Preta 30 3° trimestre 1 
Mora 

junto 
Deus 

Auxiliar de serviços 

gerais 
Candeal 

Ensino médio 

incompleto 

Nadja Preta 39 3° trimestre 3 Casada Católica Dona de casa Candeal 
Ensino médio 

completo 

Tania Preta 19 3° trimestre 0 Solteira Deus Desempregada Candeal 
Ensino médio 

incompleto 

Teresa Branca 29 3° trimestre 1 
Mora 

junto 
Católica Autônoma Candeal 

Ensino médio 

completo 

Rita Preta 39 2° trimestre 0 
Mora 

junto 
Católica Jornalista Candeal 

Pós-

graduação 

incompleto 

Júlia Parda 30 2° trimestre 1 
Mora 

junto 

Frequenta igreja 

evangélica 
Desempregada Candeal 

Ensino médio 

incompleto 

Antônia Preta 41 2° trimestre 0 
Mora 

junto 
Evangélica Dentista Candeal 

Ensino 

superior 

completo 

Isadora Preta 23 2° trimestre 1 Casada Evangélica Desempregada Candeal 
Ensino médio 

completo 

Angélica Parda 24 1° trimestre 1 
Mora 

junto 

Sem 

religião/frequenta 

igreja evangélica 

Vendedora de 

cosméticos 
Candeal 

Ensino médio 

completo 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As arboviroses são doenças virais disseminadas através de mosquitos 

artrópodes como o Aedes aegypti, principal vetor responsável pela transmissão da 

dengue, chikungunya e ZIKV. A dengue é uma antiga conhecida, desde a década de 

80 que o Brasil vem sofrendo com epidemias desta doença, porém, sem medidas 

efetivas de controle. A febre chikungunya foi detectada pela primeira vez no país em 

2014 (ZANLUCA, SANTOS, 2016; BARRETO et al., 2016), e em 2015 foi registrado o 

primeiro caso de infecção por ZIKV no território brasileiro (CAMPOS, BANDEIRA, 

SARDI, 2015), que, inicialmente foi considerado como uma infecção mais branda que 

a febre causada pela dengue, apesar de, na época, ser uma patologia com 

importância pouco conhecida. Meses depois foram detectadas as primeiras 

consequências desta infecção, como a microcefalia, neuropatias e outras 

malformações em RN (RUSSELL et al., 2016; ARAÚJO et al., 2016). 

O ZIKV foi isolado pela primeira vez em 1947 no soro de macacos da floresta 

Zika, Uganda-África. Havia poucos casos notificados em humanos, até que, em 2007 

ocorreu a primeira epidemia nas ilhas Yap, Micronésia, atingindo por volta de 70% da 

população. Outras epidemias foram registradas em 2013 na Polinésia Francesa e em 

2014 nas Ilhas da Oceania. Então foi identificado a primeira ocorrência de caso 

autóctone – originário da própria região - em 2014 na ilha Chilena localizada no 

pacífico e em 2015 foi notificado o primeiro caso de infecção autóctone pelo MS no 

Brasil (RIBEIRO, KITRON, 2016; ZANLUCA, SANTOS, 2016). Esta infecção foi 

considerada uma pandemia, com relatos de ocorrências de surtos em 56 países desde 

2015 (WHO, 2016).  

Inicialmente acreditava-se que a introdução do ZIKV no Brasil tinha ocorrido 

durante a copa do mundo em junho/julho de 2014, período de grande fluxo de 

estrangeiros no país. Posteriormente estudos apontaram que a chegada do vírus em 

território nacional provavelmente ocorreu entre outubro de 2013 e março de 2014, 

através de viajantes infectados que visitaram o país advindos da Polinésia Francesa 

(MASSAD et al., 2017). Desde então, o país vivenciou um período de emergência em 

saúde pública com evolução crescente do número de pessoas infectadas pelo ZIKV e 

suas consequências. Atualmente já foram constatadas infecções autóctones do ZIKV 
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em todas as 27 unidades federadas e mais de 5600 casos suspeitos de microcefalia, 

o que representa um aumento maior que 20 vezes na média histórica em relação aos 

últimos 5 anos. Pernambuco, Paraíba e Bahia são os estados que possuem o maior 

número de casos de microcefalia no país (BRASIL, 2016a; RIBEIRO, KITRON, 2016; 

ZANLUCA, SANTOS, 2016). 

Desta maneira, o Brasil registrou um aumento progressivo do número de 

crianças que nasciam com malformações congênitas a partir de 2015, sendo que a 

maioria dos casos estavam concentrados na região nordeste (PAHO; WHO, 2015). A 

ausência de esclarecimentos sobre a natureza destes novos casos abriu espaço para 

diversas especulações. O desenvolvimento de estudos para identificar a origem desta 

nova patologia acontecia ao mesmo tempo em que a população desenvolvia hipóteses 

para explicar a ocorrência destas malformações, tais como suposições sobre a 

utilização de vacinas vencidas em gestantes, nebulizações químicas do fumacê ou o 

uso de larvicidas pyriproxipheno (PORTO, MOURA, 2017).  

A relação entre o aumento do número de casos de microcefalia e a possível 

associação com a infecção pelo ZIKV durante a gestação foi levantada por 

profissionais de saúde que trabalhavam com o acompanhamento a mulheres grávidas 

e puérperas nos Estados de Pernambuco e da Paraíba. Essa hipótese foi 

posteriormente confirmada por pesquisas que constataram a presença do vírus em 

amostras de tecidos e sangue de bebês com microcefalia que foram a óbito (PORTO, 

MOURA, 2017; CARVALHO, 2017). Atualmente diversos estudos ratificam tal relação 

causal (ARAÚJO et al., 2016; FRANÇA et al., 2016; KUMAR et al., 2016). 

Existem diversas formas de transmissão do ZIKV documentadas pela literatura, 

além da tradicional picada do mosquito infectado. Este vírus também pode ser 

transmitido por via transplacentária (da mãe infectada para o feto), por relações 

sexuais, por transplantes de órgãos ou medula óssea, por transfusão sanguínea, além 

de uma fraca evidência de transmissão através da amamentação após terem sido 

detectadas partículas virais no leite materno. Até o presente momento, não existem 

tratamentos efetivos para indivíduos infectados pelo ZIKV, sendo assim, até que 

sejam desenvolvidas vacinas ou que haja um controle efetivo da circulação do vírus, 

foram realizadas recomendações de prevenção das picadas dos mosquitos ou 

adiamento da gravidez para mulheres em idade reprodutiva (BRASIL, 2016a; 
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FOCOSI, MAGGI, PISTELLO, 2016; GOLDTHWAITE, VELASQUEZ, 2016; 

MARTELETO et al., 2017).  

A infecção pelo ZIKV se caracteriza por apresentar quadros assintomáticos em 

até 80% dos casos ou manifesta uma sintomatologia branda, que muitas vezes pode 

ser confundida com quadros alérgicos, cursando com febre baixa, mal-estar, prurido, 

exantema maculopapular, entre outros. Pequena parcela dos casos pode evoluir para 

sintomas mais graves, como a síndrome de Guillain-Barré e a meningoencefalite.  

Apesar disso, esta infecção viral trouxe grandes consequências para as famílias 

brasileiras atingidas, com desfechos fetais adversos, como a microcefalia e outras 

malformações congênitas em RN, condição atualmente conhecida como SCZ 

(GOLDTHWAITE, VELASQUEZ, 2016; BRASIL, 2017). 

A SCZ pode ser caracterizada por um conjunto de alterações associadas à 

infecção por este vírus durante a gravidez. A microcefalia foi a primeira desordem 

relacionada à infecção pelo ZIKV, no entanto, logo foram identificadas outras 

alterações dela decorrentes, como a disfunção do tronco encefálico, convulsões, 

espasticidade, irritabilidade, anormalidades auditivas e oculares, além de achados em 

exames de neuroimagem como as calcificações intracranianas, ventriculomegalia, 

diminuição do volume do parênquima cerebral, atrofia cortical, dentre outras 

(RUSSELL et al., 2016; ARAÚJO et al., 2016). 

No início da epidemia acreditava-se que as alterações congênitas estavam 

associadas a infecções pelo ZIKV apenas no primeiro trimestre da gestação 

(OLIVEIRA et al., 2016). Atualmente se sabe que a infecção em qualquer período da 

gravidez implica em repercussões negativas ao desenvolvimento fetal. O estudo 

realizado por França e colaboradores (2016) avaliou o registro de 1501 crianças 

nascidas vivas no Brasil durante o período da epidemia, observou que a cada cinco 

casos definitivos ou prováveis para a SCZ, um apresentava o perímetro cefálico 

normal e esta ocorrência estava associada com a infecção após o primeiro trimestre 

da gestação. 

Ainda de acordo com esses autores, quanto mais precoce a apresentação de 

sinais e sintomas da doença exantemática pelas gestantes, maior é o grau de 

comprometimento do feto, porém infecções tardias também podem resultar em 

alterações fetais, devido ao forte efeito neurotrópico do vírus. Sendo assim, mulheres 
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infectadas ao final da gestação, mesmo gerando filhos com o perímetro cefálico 

normal, dado que o crescimento craniano geralmente ocorre até a trigésima semana, 

podem vir a ter crianças que apresentem danos cerebrais significativos com 

repercussões sobre o desenvolvimento cognitivo, físico e motor (FRANÇA et al., 2016; 

RUSSELL et al., 2016; CAROLYN, LAZEAR, 2016).   

De acordo com levantamento de dados realizado pela Secretaria de Vigilância 

da Saúde do Ministério da Saúde (SVS/MS), dos meses de janeiro a agosto de 2016, 

registrou-se 196.976 casos prováveis de infecção pelo ZIKV. As mulheres 

apresentaram as maiores taxas de infecção (67,3%) e a maioria destas (72,8%) eram 

mulheres em idade reprodutiva (de 10 a 49 anos), além de haver altos índices de 

infecção durante o período gestacional (16,9%). Este mesmo estudo aponta que a 

maior parcela das mulheres acometidas pelo ZIKV eram pardas e possuíam baixos 

níveis de escolaridade (ensino médio completo ou incompleto) (BRASIL, 2016a). 

Sendo assim, a epidemia do ZIKV evidenciou a influência da estratificação 

social e do contexto ambiental na situação de saúde da população. Este vírus atingiu 

principalmente grupos de baixa condição socioeconômica, que apresentavam piores 

condições de moradia, saneamento básico, acesso aos serviços de saúde e 

informação. A grande maioria das gestantes acometidas pela infecção e suas 

consequências eram mulheres jovens, pobres, nordestinas, com baixos níveis de 

escolaridade e de inserção formal no mercado de trabalho. A maior parte delas 

também convive há gerações com o mosquito que transmite o vírus, por residir em 

locais onde a combinação de uma série de fatores como água parada, altas 

temperaturas e inadequadas condições sanitárias propiciam a proliferação deste vetor 

(PINTANGUY, 2016; DINIZ, 2016). 

Em contrapartida, estudos mostram que mulheres de maior status 

socioeconômico podem se sentir mais protegidas por residir em altos edifícios ou em 

melhores regiões da cidade onde a prevalência do Aedes aegypti é menor em 

decorrência de adequadas condições de infraestrutura, como redes de saneamento 

básico e abastecimento hídrico apropriado. Além disso, essas mulheres também 

dispõem de uma maior variedade de instrumentos para a proteção pessoal 

(MARTELETO et al., 2017). Sendo assim, o contexto social, cultural e ambiental pode 

influenciar na maneira como as gestantes percebem as condições de saúde, doença 
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e risco, bem como das estratégias que estas lançam mão para lidar com eles 

(UCHÔA, VIDAL, 1994). 

No entanto, a epidemia do ZIKV não se restringe apenas a problemas 

estruturais, abrange também uma série de questões éticas e comportamentais, além 

de trazer questões relativas aos direitos sexuais e reprodutivos para o centro da 

discussão. Durante a epidemia, mulheres em idade reprodutiva que viviam em áreas 

endêmicas para o ZIKV receberam aconselhamentos sobre o adiamento da gravidez, 

no entanto esta questão é complexa (BYRON, HOWARD, 2016; LESSER, KITRON, 

2016). As condições de acesso aos serviços de saúde, determinadas pelo nível 

socioeconômico dessas mulheres, irão repercutir sobre a disponibilidade de métodos 

contraceptivos que essas mulheres vão conseguir obter ou pagar, refletindo sobre os 

índices de gestações não planejadas (BAUM et al., 2016).  

O Brasil possui altas taxas de gestações não planejadas (VIELLAS et al., 2014) 

e este evento pode estar associado, dentre outros fatores, aos reduzidos índices de 

uso dos métodos contraceptivos relacionados às dificuldades de acesso aos sistemas 

de saúde e informação, bem como da influência de complexos fenômenos sociais 

como a coerção e/ou abuso sexual (PRIETSCH et al., 2011; BAUM et al., 2016). 

Nesse sentido, mulheres de maior status socioeconômico podem ser mais bem 

sucedidas em prevenir uma gravidez não planejada, enquanto que mulheres pobres, 

mais jovens, pardas/negras e que não vivem com o companheiro podem estar mais 

expostas à gestações não planejadas (PRIETSCH et al., 2011; MARTELETO et al., 

2017).  

Apesar das disparidades no acesso aos dispositivos de saúde reprodutiva pela 

população no Brasil, o SUS é um sistema universal que deve ofertar ações e serviços 

de saúde baseados nos princípios da integralidade e equidade (MACINKO, HARRIS, 

2015; COSTA, 2016). Desta maneira, o SUS deve disponibilizar métodos 

contraceptivos de forma ampla e gratuita, porém mulheres que dependem 

exclusivamente deste sistema dispõem de uma menor variedade de métodos de 

proteção e esta condição ainda é agravada por constantes descontinuidades de oferta 

(BAUM et al., 2016). No contexto da epidemia do ZIKV, Marteleto e colaboradores 

(2017) observaram que mulheres de menor status socioeconômico acreditavam que 

recorrer a esterilização era a única maneira de evitar efetivamente uma gravidez não 
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planejada. Esta percepção representa uma violação à plena garantia dos direitos 

reprodutivos que compreende a capacidade de todas as pessoas decidirem, de 

maneira livre e responsável, sobre a quantidade, o espaçamento e o momento em que 

desejam ter filhos/as, assim como o acesso a informação, meios e técnicas que 

orientem sua decisão (BRASIL, 2009). 

Além disso, o cenário atual também evidencia as assimetrias de gênero 

presentes na sociedade brasileira que naturalizam a ideia da mulher como a principal 

responsável pela contracepção e, uma vez grávida, pela prevenção de modo a evitar 

uma infecção pelo ZIKV e seus desfechos fetais. Este posicionamento resulta em uma 

desresponsabilização masculina sobre a gestação e dos cuidados referentes à 

transmissão do ZIKV, uma vez que os homens podem infectar suas parceiras por via 

sexual, entretanto estes receberam poucas recomendações sobre a proteção e/ou 

abstinência sexual frente ao risco. Sendo assim, a epidemia do ZIKV suscitou uma 

série de desafios que estão relacionados a autonomia da mulher acerca das escolhas 

referentes ao seu próprio corpo, ao controle efetivo sobre sua vida sexual, a liberdade 

de escolha para gerenciar uma gravidez e o direito sobre a interrupção da gestação 

(NUNES, PIMENTA, 2016; LESSER, KITRON, 2016; PORTO, MOURA, 2017). 

O aborto é proibido por lei no Brasil, salvo raras exceções, como em casos de 

violência sexual, quando a gestação coloca em risco a vida da mãe ou em casos de 

anencefalia (BRASIL, 1940; CAMARGO, 2016). Apesar disso, o aborto é amplamente 

praticado no país e estudos sugerem que aos 40 anos de idade, aproximadamente 

uma a cada cinco mulheres brasileiras já realizou pelo menos um aborto (DINIZ, 

MEDEIROS, MADEIRO, 2017). Ao contrário do que se pensa, o aborto é realizado 

por uma ampla variedade de mulheres, ocorrendo entre todas as faixas etárias, níveis 

de escolaridade e classes sociais. Entretanto, ele não se distribui de maneira 

homogênea, apresentando índices mais altos entre mulheres com piores níveis de 

escolaridade, renda e que se autodeclaram pretas, pardas ou indígenas. A maioria 

desses procedimentos são realizados de maneira ilegal e insegura, o que caracteriza 

o aborto como um grave problema de saúde pública no país (MENEZES, AQUINO, 

2009; DINIZ, MEDEIROS, MADEIRO, 2017). 

A epidemia do ZIKV e sua associação com a SCZ reacendeu os debates sobre 

o direito ao aborto, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Diversos países da 



54 
 

América Latina observaram um aumento de mais de 100% nas solicitações por 

medicamentos abortivos no Woman on Web (WOW), organização não governamental 

que apoia mulheres que desejam realizar o aborto. No Brasil também houve um 

aumento das solicitações por esses serviços no WOW. No entanto, ao chegar no país, 

essas medicações eram recolhidas por instituições de fiscalização por serem 

consideradas ilegais em território nacional (PORTO, MOURA, 2017; AIKEN, 2016). A 

associação entre ZIKV e gravidez requer uma reavaliação da legislação brasileira 

referente aos direitos reprodutivos, para que, em caso de uma infecção durante a 

gestação, as mulheres tenham autonomia em prosseguir ou não com a gestação. Esta 

decisão é influenciada por fatores como o bem-estar físico e psíquico das mulheres, 

bem como condições socioculturais em que estão inseridas essas famílias, elementos 

que podem motivar a decisão (PITANGUY, 2016). 

Em 2016 foi apresentado ao Supremo Tribunal Federal (STF) a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) 5581 que solicitava, dentre outras coisas, o não punimento 

do aborto em casos de gestantes que foram infectadas pelo ZIKV (BRASIL, 2016b). 

A microcefalia, ao contrário da anencefalia, não se constitui como uma malformação 

incompatível com a vida, o que gerou discussões sobre o risco do aborto nestes casos 

resultar em estigmatização a pessoas com deficiência. No entanto, esta solicitação 

não se baseia em consequências fetais futuras, mas sim no direito de escolha da 

mulher tendo em vista o sofrimento psicológico que uma infecção pelo ZIKV pode 

causar durante a gestação, além de responsabilizar o Estado pelas falhas em ofertar 

condições adequadas de vida para a população e serviços de saúde reprodutiva 

apropriados de maneira contínua (DINIZ et al., 2017; VALENTE, 2017). Para as 

mulheres que decidirem prosseguir com a gestação, caberia ao Estado prestar total 

assistência à mãe e a criança (PITANGUY, 2016). 

Entretanto, o debate levantado acerca da garantia dos direitos sexuais e 

reprodutivos das mulheres no contexto do ZIKV pode enfrentar dificuldades diante do 

acentuado conservadorismo político dos atores presentes no congresso nacional, com 

suas pautas retrógradas e reacionárias, no qual os debates insistem na permanência 

da legislação restritiva e condenação moral para a prática do aborto (CAMARGO, 

2016; PITANGUY, 2016). 
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Neste contexto, a gravidez pode se constituir como um período de intenso 

sofrimento psicológico marcado por sentimentos de incerteza, preocupação, 

ansiedade e/ou medo frente ao risco de infecção que acompanham a mulher durante 

todo o ciclo gravídico (MEIRELES et al, 2017). Somado a isto, outro fator que 

intensifica a preocupação destas mulheres é a possibilidade de abandono do parceiro 

após o diagnóstico da SCZ (CAMARGO, 2016).  

Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o Brasil possui mais de cinco milhões 

de crianças sem registro paterno, quadro que se convencionou chamar de “aborto 

masculino”. Essa discussão vai além do abandono parental e se constitui uma questão 

de gênero, visto que o homem detém o direito de escolha, quando abandona a criança 

e a decisão masculina não é criminalizada, apesar de possuir graves repercussões 

familiares (SAMPAIO, 2016). Esses fatores influenciam na qualidade de vida e saúde 

das gestantes e é agravado pelo ineficiente papel do Estado em garantir direitos 

sociais e acesso aos serviços de saúde (REGO, PALÁCIOS, 2016). 

Na cidade de Salvador, capital da Bahia, local em que será desenvolvido este 

estudo, durante o período de fevereiro a dezembro de 2015 foram notificados cerca 

de 17.503 casos de pessoas com sintomas característicos do ZIKV e 367 bebês com 

suspeita de microcefalia. O pico de nascimento de crianças com microcefalia ocorreu 

entre novembro e dezembro daquele ano, com mais de 20 casos notificados por 

semana. A partir do ano de 2016 houve uma redução na ocorrência de pessoas 

infectadas pelo ZIKV e da SCZ em decorrência do desenvolvimento de imunidade ao 

vírus por grupos acometidos. No entanto, o ZIKV permanece como uma ameaça à 

saúde da população, visto que ainda existem muitos grupos susceptíveis ao vírus no 

país, além de haver uma série de questões sobre a enfermidade que necessitam de 

uma melhor compreensão (PAPLOSKI et al., 2016; BARBEITO-ANDRE´S; 

SCHULER-FACCINI; GARCEZ, 2018). 

Atualmente observam-se diversos artigos de cunho epidemiológico que 

investigam a epidemia do ZIKV (BRASIL et al., 2016; PAIXÃO et al., 2016). Porém 

ainda são escassos os trabalhos que analisam o impacto da epidemia sobre o bem-

estar psicossocial de mulheres em idade reprodutiva e gestantes após o surgimento 

do ZIKV no Brasil (MEIRELES et al., 2017; LINDE; SIQUEIRA, 2018) e não existem 

registros na literatura de trabalhos que avaliem a experiência e as particularidades 
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vivenciadas por gestantes de diferentes estratos sociais, observando os contextos 

sociais, culturais e ambientais específicos e a influência desta conjuntura na 

compreensão das condições de saúde e nos níveis de risco percebidos por estas 

mulheres. Dessa maneira, este projeto destaca-se pela sua originalidade e 

fundamenta-se sobre a necessidade de avaliar os fatores sociais, adversidades, 

anseios, percepções e expectativas de gestantes sobre o risco de infecção por ZIKV 

durante a gestação. Lacunas que permanecem abertas e que necessitam ser 

avaliadas em profundidade. 
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2. PERGUNTA DE INVESTIGAÇÃO 

 

Quais os significados, práticas e estratégias de prevenção desenvolvidas por 

gestantes de diferentes estratos sociais que engravidaram após o surgimento do ZIKV 

no Brasil?  

 

3. OBJETIVOS 

 

Compreender os significados, práticas e estratégias de prevenção desenvolvidas por 

gestantes de diferentes estratos sociais após o surgimento do ZIKV no Brasil. 

 

3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Conhecer os comportamentos e rotinas de gestantes após o surgimento do 

ZIKV no Brasil; 

• Compreender a percepção de risco e os significados associados pelas 

gestantes ao ZIKV; 

• Identificar as estratégias que as gestantes lançam mão para lidar com o risco 

de infecção durante a gestação. 
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4. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Em seguida, serão examinadas algumas categorias da teoria social que 

poderão auxiliar na tarefa proposta por esta pesquisa. Para a análise sobre os 

significados, práticas e estratégias de prevenção desenvolvidas por gestantes após o 

surgimento do ZIKV no Brasil, serão tomados como referencial principal reflexões 

socioantropológicas acerca das diferenças socioculturais entre os distintos grupos 

sociais a partir da análise do conceito de cultura, tomando Geertz como referência 

para essa discussão; as concepções da antropologia médica irão nortear a 

compreensão de como estes diferentes grupos sociais significam o processo de saúde 

e doença. Além disso, correlacionar, sob a ótica cultural, a percepção de risco que 

essas mulheres possuem durante o período gestacional e quais estratégias lançam 

mão diante do perigo, tomando como referência Mary Douglas e Deborah Lupton. 

Ademais, buscar-se-á identificar as condições de vida que expõem essas gestantes a 

maiores situações de risco sob uma perspectiva de discussão dos determinantes 

sociais em saúde e da estratificação social, a partir da ótica de autores como Maria 

Cecilia de Souza Minayo; Francois Dubet; Pierre Bourdieu; Fabiola Zioni e Márcia 

Faria Westphal; Mary Jane Paris Spink, entre outros autores que irão auxiliar neste 

percurso. Por fim, o conceito de interseccionalidade da teórica feminista Kimberlé 

Crenshaw será explorado afim de compreender como a sobreposição das categorias 

de gênero, raça e classe social atuam na produção de desigualdades na vida das 

mulheres; além disso, será analisado o efeito desta intersecção sobre a saúde sexual 

e reprodutiva tomando como referência Sonia Corrêa e Rosalind Petchesky. 

 

4.1. INFLUÊNCIA DO CONTEXTO SOCIOCULTURAL NA PERCEPÇÃO 

DE SAÚDE, DOENÇA E RISCO 

 

“A antropologia define cultura como um sistema simbólico; 
formas de pensar que conformam uma visão de mundo; valores 
e motivações conscientes e inconscientes; uma espécie de lente 
através da qual as pessoas interpretam e dão sentido ao seu 
mundo” (CATELLANOS, LOYOLA, IRIART, 2014, p.569). 
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Nesse sentido, o desenvolvimento da corrente interpretativa da antropologia, 

que possui grande influência de Clifford Geertz desde a sua origem, propõe uma nova 

compreensão da relação entre indivíduo e cultura. Para Geertz (2008) a cultura pode 

ser compreendida como uma teia de significados que é construída pelo homem e que 

atribui sentido as suas ações, dessa forma, os comportamentos, atitudes e discursos 

humanos são construídos dentro de um determinado contexto cultural no qual lhe são 

atribuídos significações.  

Assim, ao tratar a cultura como um processo que é construído na dimensão 

social e, portanto, orienta a conduta dos diferentes grupos populacionais, a cultura 

influencia as percepções, interpretações, atitudes e ações dos indivíduos, como uma 

matriz cultural ou um sistema simbólico, inclusive no campo da saúde. Sua análise 

consiste em entender como os diferentes grupos sociais compreendem os processos 

sociais em que estão imersos (GEERTZ, 2008). 

Indivíduos que convivem em uma mesma comunidade são influenciados por 

um conjunto de princípios, regras e significações que são herdados e modelam seus 

comportamentos. Sendo assim, os diversos grupos sociais constroem códigos 

culturais próprios que influenciam a maneira como estes percebem a realidade em 

que estão inseridos e influenciam na compreensão sobre uma série de fenômenos 

presentes no espaço social, a exemplo das concepções de saúde, doença e o que é 

percebido como risco por esta comunidade. Apesar disso, mesmo considerando um 

grupo submetido às mesmas regras sociais, a cultura não deve ser compreendida 

como uma matriz homogênea, visto que um mesmo contexto social comporta diversas 

visões sobre a realidade (IRIART, 2003; GEERTZ, 2008).  

Neste contexto, a antropologia médica possui aporte teórico fundamental para 

a compreensão de processos como saúde, doença e risco, que transcende o âmbito 

biológico e envolve também aspectos sociológicos, culturais e ambientais (UCHÔA, 

VIDAL, 1994). A esse respeito, o modelo biomédico dominante considera a saúde e a 

doença como manifestações restritas à dimensão biológica e que devem receber 

intervenções de natureza técnica. Este modelo se caracteriza pelo dualismo corpo-

mente, percebe a enfermidade como entidade ontológica, desta maneira a desordem 

orgânica é o principal foco de análise, diagnóstico e tratamento, sem levar em 

consideração o indivíduo e o contexto sociocultural em que este se encontra inserido, 
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além de desconsiderar os fatores emocionais e morais do adoecimento. As ciências 

sociais em saúde, apesar de reconhecer a importância da dimensão biológica no 

processo de adoecimento, ressalta a relevância de outros aspectos que também 

influenciam no processo de saúde e doença, deslocando o olhar da dimensão 

biológica para a análise do contexto social e cultural em que estão inseridos esses 

indivíduos (CATELLANOS, LOYOLA, IRIART, 2014). 

Para Uchôa e Vidal (1994), as concepções sobre saúde e doença, bem como 

os fatores que se relacionam a ela, como percepção de risco, métodos de prevenção 

e crenças sobre tratamentos, são culturalmente construídos, interpretados e podem 

apresentar concepções distintas entre diversos grupos sociais. A antropologia médica, 

que possui uma perspectiva complementar e enriquecedora sobre a compreensão dos 

problemas de saúde, orienta os programas de cuidado em saúde para o 

reconhecimento das diversas formas de “pensar” e “agir” dos grupos populacionais 

sobre os quais se deseja intervir. Desta maneira, faz-se necessário reconhecer o 

contexto social e cultural dos indivíduos que se encontram em risco de adoecer, para 

entender sua compreensão sobre as doenças e quais estratégias lançam mão diante 

do risco do adoecimento. 

Os aportes teóricos da antropologia médica de Arthur Kleinman (1988) auxiliam 

no entendimento sobre os aspectos objetivos e subjetivos do adoecimento a partir da 

compreensão dos conceitos de disease e illness, além de fornecer elementos-chave 

para apreender a maneira como os fatores culturais interferem no campo da saúde. A 

disease está relacionada com anormalidades no funcionamento dos sistemas 

orgânicos, ou seja, compreende o processo patológico por meio de alterações em 

mecanismos bioquímicos e fisiológicos a partir do modelo biomédico tradicional.  

Já a illness está associada com a experiência subjetiva do enfermo e pode ser 

compreendida a partir da forma como os indivíduos significam os sinais e sintomas 

orgânicos, ainda que este quadro não seja reconhecido como doença dentro dos 

padrões estabelecidos pelo modelo biomédico tradicional. Esta percepção da 

enfermidade sofre intensa influência do espaço social e cultural no qual os indivíduos 

estão inseridos, conformando a maneira como estes realizam as leituras sobre os 

sinais corporais e assim determinam o que é percebido como natural, relevante, 
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irrelevante ou que necessitam de urgente intervenção terapêutica (KLEINMAN, 1988; 

CATELLANOS, LOYOLA, IRIART, 2014).  

Desta maneira, Kleinman (1988) assume um posicionamento consoante ao de 

Geertz (2008) quando afirma que a cultura influencia os comportamentos da 

população sobre os eventos relativos à saúde e à doença (UCHÔA, VIDAL, 1994). 

Porém a matriz cultural não interfere apenas na maneira como os indivíduos se 

posicionam sobre as concepções de saúde, mas atua sobre o modo como as pessoas 

percebem o risco e que estratégias lançam mão para lidar com eles.  

A este respeito, Mary Douglas e Wildavsky (1983) reconhecem que os 

contextos sociais e culturais possuem grande atuação na produção e negociação de 

riscos. Sendo assim, o risco percebido não está associado apenas a uma 

consequência direta dos perigos à dimensão biológica, trata-se de uma construção 

coletiva, que sofre influências das crenças e valores compartilhados dentro de 

determinados contextos socioculturais, que podem ser analisados pelos fundamentos 

teóricos da cultura e permite-nos aproximar do que é entendido como risco pelos 

diferentes grupos sociais (LUPTON, 1999).  

Compreender um evento como “de risco” é reconhecer sua atuação sobre a 

subjetividade dos diversos grupos populacionais. Porém esta percepção de perigo 

sofre influências temporais, selecionando o que deve ou não receber atenção dentro 

de determinado contexto social, cultural e histórico. Sobre esta questão, Deborah 

Lupton (1999) afirma que “em algumas sociedades, algumas vezes, certos fenômenos 

são selecionados como o foco das ansiedades. Em outras sociedades e eras, outros 

fenômenos tornam-se proeminentes como "arriscados"” (LUPTON, 1999, p. 14). 

De acordo com Lupton (1999), as variedades de risco que são responsáveis 

por causar apreensão aos diversos grupos populacionais podem ser compreendidas 

dentro de seis importantes categorias. São eles: riscos ambientais, riscos de estilos 

de vida, riscos associados à prática médica, riscos interpessoais, riscos econômicos 

e riscos criminais. Seguindo a mesma sequência supracitada estes riscos podem ser 

considerados como: associados a epidemias, incêndios, inundações; consumo de 

determinados alimentos ou drogas, estresse, etc.; implicados aos cuidados ou 

tratamentos médicos; relacionamentos interpessoais, interações sociais ou relações 

de gênero que expõem os indivíduos ao perigo; relacionados ao subemprego, 
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desemprego, etc.; ao envolvimento em atividades ilegais, respectivamente. Essas 

variedades de risco ganham importância dentro de contextos sociais, culturais, 

políticos e econômicos específicos. Sua seleção e gestão são essenciais para a 

conformação das características culturais e identitárias dos variados grupos sociais.  

A recente epidemia do ZIKV, que ganhou grande relevância no espaço social 

com o aumento da atenção para as suas consequências sobre o desenvolvimento 

infantil, condição atualmente conhecida como SCZ, pode ter influenciado a percepção 

de risco das mulheres que engravidaram após o surgimento do vírus no país, bem 

como as atitudes que estas lançam mão frente ao perigo dentro de seus contextos 

sociais e ambientais específicos, questões as quais se espera que sejam melhor 

compreendidas por este estudo.  

O risco, como fenômeno percebido, é abordado pela literatura científica de 

diversas formas. A perspectiva utilizada por esta pesquisa será a do construcionismo 

social, que se apresenta de maneira distinta da abordagem tradicional da perspectiva 

realista, como a adotada pela ciência cognitiva, a qual compreende o risco em seu 

nível individual como produto dos sentidos e da percepção cerebral dos indivíduos, 

ignorando o universo de símbolos e significados que estão presentes no mundo social 

e são utilizados pelas pessoas para compreender os processos em que estão imersos. 

Em contrapartida, o construcionismo social está interessado em entender como o risco 

é percebido dentro de contextos sociais e culturais específicos. Desta maneira, o risco 

não é considerado um objeto estático, mas um fenômeno que é constantemente 

elaborado e negociado dentro das redes de relações sociais a partir dos significados, 

lógicas e coerências que atribuem forma e sentido aos universos sociais particulares 

(LUPTON, 1999). 

Portanto, as contribuições da antropologia hermenêutica ou interpretativa, bem 

como o conceito de cultura e risco serão adotados por esse estudo para auxiliar na 

compreensão de como mulheres de diferentes estratos sociais compreendem este 

novo cenário constituído após a epidemia do ZIKV de 2015 e suas consequências 

sobre o período gestacional. Esta conjuntura faz-se relevante devido ao impacto que 

possui sobre a vida de mulheres grávidas. Assim torna-se imprescindível conhecer as 

percepções de gestantes frente ao risco de infecção pelo ZIKV e como os aspectos 

socioculturais influenciam este contexto. 
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4.2. DETERMINANTES SOCIAIS DA SAÚDE, ESTRUTURAÇÃO SOCIAL 

E RISCO À SAÚDE NO CONTEXTO DO ZIKA VÍRUS 

 

O conceito de Determinantes Sociais da saúde (DSS) é polissêmico, ou seja, 

pode apresentar variadas definições, porém uma interpretação atual muito bem 

sedimentada se refere à influência das condições de vida e de trabalho no nível de 

saúde da população. De acordo com a Comissão Nacional sobre Determinantes 

Sociais em Saúde (CNDSS), que foi implantada no Brasil em 2006 e possui como uma 

de suas finalidades contribuir para a discussão sobre os determinantes sociais e as 

iniquidades em saúde no país, os DSS podem ser definidos como “fatores sociais, 

econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que 

influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população” 

(BUSS; PELLEGRINI-FILHO, 2007, p. 78).  

A compreensão do processo saúde/doença enquanto fenômeno sociocultural 

deve levar em consideração a maneira como a sociedade se encontra organizada, em 

segmentos ou estratos sociais. Nesse sentido, Minayo (2006) afirma “mais que 

qualquer outro fenômeno histórico-cultural, saúde/enfermidade têm vinculação com 

os modos de produção, as desigualdades sociais e as redes sociais de apoio dos 

indivíduos e grupos” (MINAYO, 2006, p.197). Apesar dos problemas de saúde se 

apresentarem para toda a população, enquanto demandas humanas e existenciais, 

as diferenciações entre os grupos sociais, influenciadas em grande medida pelas 

condições de vida e de trabalho, propiciam distintas formas pelas quais os indivíduos 

percebem e reagem sobre as questões de saúde e enfermidade, o que resulta em 

uma complexa interação entre fatores físicos, psicológicos, sociais e ambientais 

(MINAYO, 2006).  

A sociedade brasileira se caracteriza por possuir uma estrutura social 

hierarquizada e bastante desigual. Desta maneira, pertencer a determinado estrato 

social influencia no perfil de morbimortalidade, bem como no acesso às ações e aos 

serviços de saúde. Tal compreensão é fundamental para o desenvolvimento deste 

estudo, visto que serão exploradas as diferentes concepções acerca dos fatores que 

intervém na saúde de gestantes que pertencem a distintos estratos sociais após a 
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epidemia do ZIKV. O cenário constituído à época da epidemia evidenciou a 

vulnerabilidade social a partir do pertencimento a determinado segmento social 

(LESSER, KITRON, 2016). Para isso, serão exploradas algumas categorias da teoria 

social que irão propiciar uma maior compreensão sobre a influência da organização 

social nas desigualdades de acesso à saúde entre os distintos estratos sociais. 

As contribuições teóricas de Dubet (1994) são fundamentais para compreender 

a organização da sociedade e, a partir disso, perceber como esta estrutura pode atuar 

sobre os níveis de saúde da população. Segundo este autor, “a sociedade é um 

conjunto estratificado, dividido em classes sociais em função de uma repartição 

desigual dos recursos e das contribuições” (DUBET, 1994, p.47). Essa estratificação 

intervém sobre a situação de saúde/doença dos diversos grupos populacionais por 

produzir desigualdades na infraestrutura comunitária (educação, transporte, 

saneamento, habitação, alimentação, trabalho), além de interferir em fatores 

psicossociais, comportamentais e biológicos, o que aumenta as iniquidades em saúde 

(ZIONE, WESTPHAL, 2007). A esse respeito, Bourdieu também apresenta 

importantes contribuições acerca das variadas modalidades de capitais e nos ajuda a 

compreender como a disposição de determinados recursos influi nas condições de 

saúde/doença (LOYOLA, 2002; BOURDIEU, 1979).  

De acordo com Bourdieu a posição dos indivíduos e dos grupos dentro do 

espaço social pode ser identificada de acordo com níveis variados de capital, 

compreendido a partir do capital econômico, social, cultural e simbólico, bem como do 

acesso ao poder proveniente dessa posse. O processo de saúde e doença, além de 

sofrer determinações de ordem biológica, é normatizado pela maneira em que se 

encontra estruturado o mundo social, sendo assim, a posição na qual os agentes estão 

situados dentro do espaço social, determina graus variados de risco de adoecer e 

morrer que está relacionado com o volume de capital acumulado por esses indivíduos 

(BARATA, 2006; LOYOLA, 2002; BOURDIEU, 1979). 

A estrutura do sistema econômico e político da sociedade pode contribuir para 

acentuar ainda mais as precárias condições de vida e saúde da população. O modelo 

neoliberal está sedimentado como paradigma dominante desde meados da década 

de 80, embasado na busca por crescimento econômico acelerado, globalização e 

Estado mínimo. Este modelo apresenta baixa capacidade de redistribuição da riqueza, 
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levando a concentração dos recursos produzidos na mão de uma pequena parcela da 

sociedade. Em conjunto, tais condições resultam na intensificação das iniquidades em 

saúde. Associados aos regimes orientados à procura desmedida por processos de 

acumulação de capital observam-se intensas modificações climáticas e ambientais, 

consequência direta do atual modelo de desenvolvimento e globalização, que possui 

grandes repercussões na vida da população, especialmente das que se encontram 

em situação de maior vulnerabilidade, como os grupos mais carentes e 

marginalizados (ZIONE, WESTPHAL, 2007; VILLAR, 2007). 

Sobre esta questão, a OMS revelou que cerca de 25% das doenças que 

ocorrem no mundo podem estar associadas as modificações do meio ambiente. Desta 

maneira, é possível constatar grandes impactos no ecossistema em decorrência do 

mau uso humano, sendo que estas alterações possuem reflexos sobre os níveis de 

saúde da população. Esta teoria pode ser confirmada nos dias atuais ao perceber que 

diversas doenças prevalentes no passado ainda representam altos níveis de perigo 

na atualidade, como as doenças vetoriais que são responsáveis por causar grandes 

repercussões sobre as condições de saúde das pessoas (ZIONE, WESTPHAL, 2007; 

PERIAGO et al., 2007). 

A epidemia do ZIKV é um importante exemplo desta situação, ao evidenciar a 

intensa desigualdade que ainda persiste no Brasil. Este vírus impactou de maneira 

desigual os distintos grupos sociais, deixando marcas permanentes nas famílias 

brasileiras, especialmente naquelas que dispõem de menor status socioeconômico e 

possuem piores condições de moradia, saneamento básico, acesso aos serviços de 

saúde e informação. Esta conjuntura provocou um sentimento de amedrontamento 

muito intenso entre as famílias impactadas pelas consequências desta infecção, além 

de causar apreensão e ansiedade entre todas as famílias do Brasil, especialmente 

aquelas que possuem mulheres grávidas (LESSER, KITRON, 2016; PITANGUY, 

2016).  

Nesse sentido, este estudo propõe compreender as diferenças existentes na 

percepção de risco de gestantes de status socioeconômicos distintos e se a exposição 

a uma situação de maior vulnerabilidade social e ambiental influencia os níveis de 

perigo percebidos por estas mulheres. Além disso, buscar-se-á compreender os 
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processos por meio dos quais estas gestantes atribuem sentido e lidam com os riscos 

cotidianos. 

 

4.3.  GÊNERO, DIREITOS E SAÚDE: EFEITOS DA 

INTERSECCIONALIDADE ENTRE GÊNERO, RAÇA E CLASSE SOBRE A 

SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA DAS MULHERES 

 

A interseccionalidade é um importante conceito para refletir sobre formas de 

opressão que influenciam a experiência de mulheres de maneiras distintas conforme 

sua identidade e sua posição na hierarquia de privilégios e poder na sociedade. Os 

mecanismos de opressão são oriundos de sistemas múltiplos, convergentes e/ou 

imbricados que devem articular efeitos das desigualdades de gênero atrelada a 

raça/etnia, classe, orientação sexual, que atuam de maneira simultânea, produzindo 

efeitos negativos sobre as condições de vida e saúde de indivíduos e grupos 

específicos (PRICE, 2011; CARASTATHIS, 2014). Sendo assim, torna-se evidente a 

necessidade de incorporar esta variedade de categorias analíticas, com o intuito de 

compreender as percepções de saúde, doença e risco, bem como o acesso aos 

dispositivos de saúde entre mulheres grávidas no contexto de epidemia do ZIKV. 

A pesquisadora e ativista norte-americana Kimberlé Crenshaw (1989) 

desenvolveu o conceito de interseccionalidade ao observar que as demandas das 

mulheres negras eram invisibilizadas a partir do momento em que não coincidiam com 

as reivindicações de outras mulheres brancas ou de homens negros, demonstrando 

que o gênero não opera sozinho na produção de opressões e desigualdades, mas se 

articula com a raça, o que aumenta a vulnerabilidade de mulheres negras. Para que 

essas questões sejam enfrentadas, não se pode atuar sobre as desigualdades de 

gênero ou de raça de maneira individualizada. É importante que as ações 

desenvolvidas atuem na intersecção, onde estas desigualdades operam em conjunto 

e maximizam a exclusão e o sofrimento de mulheres negras. Essas situações de 

injustiça podem ser ainda exacerbadas pela posição que as mulheres ocupam na 

estrutura socioeconômica, atuando no sentido de perpetuar as disparidades a partir 

da confluência entre gênero, classe e raça (CRENSHAW, 2004).   
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Nesse sentido, a interseccionalidade é fundamental para compreender o 

conjunto de fatores que intensificam as disparidades nas condições de saúde e fazem 

com que as mulheres não consigam acessar ações e serviços de maneira igualitária.  

A saúde sexual e reprodutiva, bem como o acesso ao aborto seguro estão inseridos 

dentro de contextos históricos, sociais, culturais, ambientais, políticos e econômicos 

próprios que determinam quais mulheres terão acesso amplo e seguro aos 

dispositivos de saúde (PRICE, 2011). Estudos sobre o aborto que consideram as 

categorias raça/etnia, classe e gênero simultaneamente observaram que mulheres 

negras tem uma probabilidade maior, até cinco vezes, de recorrer ao aborto e estas 

práticas podem estar associadas a uma menor disponibilidade de métodos 

contraceptivos e, consequentemente, taxas elevadas de gestações não desejadas 

(COHEN, 2008).     

Corrêa e Petchesky (1996) caracterizam os direitos sexuais e reprodutivos em 

termos de poder de tomar decisões bem informadas, assim como recursos para que 

estas decisões sejam executadas de maneira segura. Para que estes direitos sejam 

plenamente alcançados, além do empoderamento feminino acerca do controle sobre 

o seu corpo, é necessário considerar o meio social em que estão inseridas, visto que 

as decisões dessas mulheres também são influenciadas por seus parceiros sexuais, 

familiares, a comunidade em que vivem e a sociedade de uma maneira geral. Sendo 

assim, as decisões femininas devem ser compreendidas dentro de um sistema social 

que possui grande influência sobre as suas decisões. 

O exercício dos direitos sexuais e reprodutivos devem estar relacionados com 

o reconhecimento destes como necessidades de saúde. Porém é importante analisar 

também como as hierarquias sociais, econômicas e culturais influenciam a tomada de 

decisão pelas mulheres. As assimetrias de gênero, expressas pelas desigualdades de 

poder entre homens e mulheres em nossa sociedade, possuem grande impacto sobre 

a fecundidade, atividade sexual, gravidez e maternidade (CORRÊA, PETCHESKY, 

1996). A epidemia do HIV/AIDS é um exemplo desta situação, em que a disseminação 

do vírus entre mulheres com relacionamentos estáveis pode estar associada ao baixo 

poder de negociação do uso do preservativo com os seus parceiros (CUNHA, 2009). 

Comportamento semelhante ao observado no contexto de epidemia ZIKV. Apesar da 

possibilidade de transmissão por via sexual resultar em desfechos fetais graves, ainda 
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há grande resistência aos métodos contraceptivos pelos homens e transferência da 

reponsabilidade de prevenção para as mulheres (MARTELETO et al., 2017).   

Por fim, é importante considerar as limitações estruturais que influenciam o 

acesso das mulheres aos serviços de saúde. Condições socioeconômicas precárias 

associadas à ineficiência dos serviços em ofertar informações adequadas e 

dispositivos de proteção têm contribuído para o aumento da esterilização feminina, o 

que reduz a autonomia reprodutiva de grupos específicos de mulheres. Para que as 

escolhas reprodutivas sejam verdadeiramente livres e voluntárias é necessário que a 

autonomia feminina seja garantida a partir da oferta de infraestrutura e materiais 

adequados, bem como serviços acessíveis e bem equipados. Tais elementos são 

direitos sociais e são essenciais na concretização dos direitos sexuais e reprodutivos, 

sendo que o Estado é responsável por atuar no sentido de minorar as disparidades 

existentes entre os grupos de modo a garantir igualdade em direitos para toda a 

população (CORRÊA, PETCHESKY, 1996).  
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5. METODOLOGIA 

 

5.1. ESTRATÉGIAS E TÉCNICAS DE PRODUÇÃO DE DADOS 

 

Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, a partir da utilização de 

entrevistas semiestruradas, sob uma perspectiva socioantropológica, que possui 

como objeto de estudo gestantes de diferentes estratos sociais que engravidaram 

após o surgimento do ZIKV no Brasil. A pesquisa qualitativa foi escolhida por abranger 

um nível prático que não pode ser mensurado, por isso, torna-se ampla na 

possibilidade de sentimentos, anseios, significados e valores alcançados pelo estudo 

(SILVA, ASSIS, 2010).   

A pesquisa qualitativa dispõe de variados métodos para a produção de dados. 

Dentes eles, a entrevista qualitativa é uma técnica muito utilizada no campo das 

ciências sociais. De acordo com Gaskell (2002), esta modalidade de produção de 

dados consiste na identificação e compreensão de diferentes perspectivas ou pontos 

de vista que transcendem a visão do sujeito que dá início a entrevista. 

Nesta pesquisa, utilizar-se-á a entrevista semiestruturada, que será 

complementada com informações produzidas por meio do diário de campo e 

questionário sociodemográfico. A entrevista semiestruturada é um diálogo entre dois 

indivíduos, conduzida pela entrevistadora e apresenta como finalidade a construção 

de conhecimentos relevantes aos propósitos da pesquisa em questão. O instrumento 

utilizado para o desenvolvimento desta entrevista possibilita a entrevistada falar 

abertamente sobre a temática abordada, sem que para isso necessite se fixar nas 

questões. Esta abordagem permite aos indivíduos expressarem vivências que 

remontam a sua realidade de vida, portanto, são construções pessoais que só podem 

ser acessadas a partir da perspectiva destes indivíduos. Desta maneira, segundo 

Minayo (2013), “constituem uma representação da realidade: ideias, crenças, 

maneiras de pensar; opiniões, sentimentos, maneiras de sentir; maneiras de atuar; 

condutas; projeções para o futuro; razões conscientes ou inconscientes de 

determinadas atitudes e comportamentos” (MINAYO, 2013, p. 262).  
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O roteiro que será utilizado durante o trabalho de campo buscará a interlocução 

entre os marcos teóricos e a realidade empírica (MINAYO, 2013). Sua finalidade é 

nortear a entrevista, de modo que permita uma construção progressiva da temática, 

explorando a dialética dos sujeitos e o aprofundamento da discussão com o intuito de 

abranger todos os objetivos do estudo. Apesar da utilização do instrumento para 

mediar a discussão, a pesquisadora deverá estar atenta para as questões que possam 

surgir durante a interação e que, a priori, não constavam no instrumento. Isto pode 

levar a alterações no roteiro para as entrevistas subsequentes. Além disso, a medida 

que a pesquisa avança, é possível que algumas questões sejam abandonadas por ser 

pouco abordadas ou de pequeno interesse pela população estudada. Sendo assim, o 

roteiro deve ser utilizado com flexibilidade de modo a não perder as novas 

possibilidades que se apresentam a pesquisadora durante o transcorrer do trabalho 

de campo (GASKELL, 2002).  

 O questionário sociodemográfico será utilizado para a identificação e 

caracterização dos sujeitos da pesquisa, sendo autoexplicativo e diretamente 

entregue às participantes com o intuito de facilitar o reconhecimento dos sujeitos do 

estudo em questão e complementar a coleta de dados. Por fim, recorrer-se-á à 

observação e, por conseguinte, registro ao diário de campo. Este instrumento permite 

a pesquisadora registrar informações, que, com o avançar do trabalho de campo, 

podem deixar de ser percebidas. O diário de campo será utilizado como uma fonte de 

saberes e experiências cotidianas nos diferentes momentos da coleta, registrando as 

principais experiências vivenciadas nas mais diversas situações ao longo de toda a 

pesquisa como comportamentos, conversas informais e expressões que se 

relacionem ao tema da pesquisa. Tais dados serão constantemente lidos e, ao fim, 

objetiva-se correlacioná-los com as outras técnicas utilizadas (MINAYO, 2010). 

É importante ressaltar que a observação é uma ferramenta que possui grande 

relevância no desenvolvimento da pesquisa qualitativa, pois ela permite uma maior 

amplitude e aprofundamento dos dados obtidos a partir das informantes da pesquisa, 

o que possibilita a triangulação dos dados, ao comparar os resultados obtidos através 

das entrevistas com as observações em campo (GASKELL, 2002). 

 

5.2. DESCRIÇÃO DO LOCAL DA PESQUISA 
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Esta pesquisa será desenvolvida na cidade de Salvador, capital do estado da 

Bahia, que possui 2.938.092 habitantes, sendo classificada como o maior município 

do Nordeste e o terceiro maior do Brasil. Salvador recebeu forte influência da cultura 

africana durante o período de colonização que é possível ser observado até os dias 

atuais, sendo considerada a cidade com maior número de negros fora da África. Em 

2015, Salvador foi um dos epicentros da epidemia do ZIKV que resultou em desfechos 

negativos sobre o processo de gestação e desenvolvimento infantil, materializados na 

SCZ que afetou diversas famílias, além de expor as desigualdades sociais e 

iniquidades em saúde presentes na capital baiana (PAPLOSKI et al., 2016; MS/DAB, 

2017).  

 É conhecida a relação existente entre os determinantes sociais e condições de 

saúde (BUSS; PELLEGRINI-FILHO, 2007). Estudos realizados em regiões mais 

desenvolvidas no Brasil demonstram que a situação socioeconômica possui forte 

influência sobre a determinação da realização do pré-natal em serviços públicos ou 

privados de saúde (CESAR et al., 2012; CESAR et al., 2011; NASCIMENTO, 2003). 

Partindo deste pressuposto e considerando que esse estudo visa compreender os 

significados da epidemia entre mulheres de diferentes condições socioeconômicas, 

esta pesquisa será realizada nas USF vinculadas ao SUS, e em clínicas particulares, 

que são subsidiadas diretamente pelas próprias gestantes ou indiretamente pelos 

planos de saúde.  

 A respeito do primeiro campo de coleta, a USF, que está inserida na Atenção 

Primária à Saúde (APS), estabelecida na comunidade e que se caracteriza como a 

porta de entrada para o SUS e ordenadora do cuidado da rede de atenção à saúde. 

As ações que envolvem a APS são prioritariamente de promoção e prevenção, 

atuando em uma nova lógica de cuidado, a qual considera o sujeito e o seu contexto. 

A equipe da USF é composta minimamente por um médico, um enfermeiro, um auxiliar 

ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, que ofertam diversos 

serviços à população como imunização, consultas de pré-natal, preventivo, 

planejamento familiar, puericultura, entre outros. Na cidade de Salvador, de acordo 

com o último levantamento realizado pelo Departamento de Atenção Básica, de 
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novembro de 2017, o município possui uma taxa de cobertura de 28,1% pelo programa 

de Saúde da Família (BRASIL, 2012; MS/DAB, 2017). 

Em relação aos serviços de saúde do setor privado em que serão 

desenvolvidas as entrevistas, estas acontecerão na clínica Obstare, que se 

caracteriza por ser um centro de saúde de referência para a assistência obstétrica 

humanizada e individualizada durante o pré-parto, parto e pós-parto. A clínica Obstare 

está localizada no centro Odonto-Médico Itamaraty e sua equipe é composta por dois 

médicos obstetras e duas enfermeiras obstetras que prestam assistência no 

consultório e através de visitas domiciliares. 

 

5.3.  HETEROGENEIDADE DO CORPUS 

 

Com a finalidade de assegurar uma maior diversidade entre os sujeitos do 

estudo, que proporcionará uma riqueza singular a esta pesquisa, a seleção das 

mulheres estará apoiada em uma ampla multiplicidade de variáveis, que respeita os 

critérios de inclusão e exclusão delimitados. Isto possibilitará uma maior 

heterogeneidade de experiências e pontos de vista sobre a realidade em que estão 

inseridas as gestantes. Desta maneira, buscar-se-á contemplar várias categorias 

entre as participantes, que estão relacionadas a: situação socioeconômica; local em 

que residem na cidade de Salvador; raça/etnia; idade; nível de escolaridade; situação 

conjugal; condição de chefia da família; existência de filhos; inserção no mercado de 

trabalho formal/informal; experiência ou não com gestação anterior; presença ou não 

de sintomas de infecção pelo ZIKV e diagnóstico ou não de infecção pelo ZIKV. 

 

5.4.  POPULAÇÃO DO ESTUDO 

 

A pesquisa qualitativa possui critérios próprios para a seleção das informantes, 

que difere da pesquisa quantitativa onde a população é definida a partir de um cálculo 

amostral em busca de uma amostra representativa a fim de que os resultados possam 

ser generalizáveis para uma determinada população. Nas pesquisas em Ciências 
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Sociais, a pesquisadora está menos preocupada com os critérios de generalização, 

sua atenção está voltada para o aprofundamento, abrangência e heterogeneidade da 

compreensão dos pontos de vista dos sujeitos da pesquisa (MINAYO, 2013).  

Quanto à seleção das informantes, esta ocorrerá em função dos objetivos da 

pesquisa. A amostra considerada adequada é aquela que revela as múltiplas 

perspectivas do objeto a ser estudado. Desta maneira, apesar de possuirmos uma 

delimitação numérica inicial sobre os sujeitos da pesquisa, seu dimensionamento 

poderá ser determinado pelos critérios de saturação. Esta técnica se justifica pelo fato 

de que existe uma variedade de pontos de vista limitados sobre a realidade, visto que 

a compreensão sobre a realidade não é uma construção individual, elas resultam de 

representações sociais elaboradas por sujeitos que partilham de um meio social 

específico. Desta maneira, a pesquisadora deve estar atenta para que o volume de 

entrevistas seja suficiente de modo a perceber a reincidência e complementariedade 

das informações (GASKELL, 2002; MINAYO, 2013).  

No presente estudo, objetiva-se inicialmente entrevistar 18 gestantes com 

idade entre 18 a 49 anos, que serão estratificadas por marcadores socioeconômicos 

como bairro em que residem na cidade de Salvador, nível de escolaridade e renda. 

Sendo assim, serão entrevistadas nove mulheres das camadas populares e nove 

mulheres de renda média/alta. Estas mulheres serão abordadas nos serviços de 

saúde, conforme a indicação de algum integrante da equipe multidisciplinar e que 

estejam em conformidade com as características dos sujeitos buscados por esta 

pesquisa. A entrevista será conduzida em um horário e local indicados pelas 

participantes, nos próprios serviços de saúde ou nas residências destas mulheres, 

com o intuito de ampliar as possibilidades de participação. Por fim, cabe ressaltar que 

pode haver a necessidade de se realizar modificações no recrutamento dos sujeitos 

no decorrer do trabalho de campo. 

 

5.5.  CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

 

Como critérios de inclusão, as participantes deverão possuir mais de dezoito 

anos de idade, estar realizando o pré-natal em clínicas particulares ou em USF’s, 
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estarem disponíveis no momento do contato e desejarem participar da pesquisa. Além 

disso, a pesquisadora deverá estar atenta durante a seleção a fim de incluir mulheres 

em diferentes períodos gestacionais, visto que o Zika vírus pode possuir repercussões 

variadas a depender do período gestacional em que a mulher for acometida. Também 

serão selecionadas mulheres que já vivenciaram a gravidez em outro contexto, 

visando compreender se a epidemia alterou sua percepção sobre período gravídico. 

Por fim, podem ser incluídas na pesquisa gestantes que possuam sintomatologia 

compatível ou diagnóstico que comprove a infecção por este vírus. Desta maneira, 

espera-se alcançar uma diversidade de possibilidades que permita compreender as 

diferentes percepções e construções acerca da temática analisada.  

 Não serão incluídas no presente estudo gestantes que possuam patologias 

outras que influenciem nos objetivos da pesquisa ou que estejam incluídas no pré-

natal de alto risco por qualquer motivo que não seja a infecção por ZIKV. Ademais, 

não serão inseridas nesta pesquisa gestantes que possuam limitações que restrinjam 

o desenvolvimento da entrevista ou que não tenham condições de compreender e 

assinar o termo de consentimento livre e esclarecido.  

 

5.6. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

A análise e interpretação de dados em pesquisa qualitativa consiste na 

sistematização dos materiais produzidos em campo – entrevistas transcritas, notas de 

campo, entre outros materiais coletados – e, a partir disso, buscar compreender os 

significados desta produção através da interpretação. Sendo assim, a análise busca 

compreender o real sentido dos dados produzidos, o que vai além da aceitação do 

seu valor aparente (ROSSMAN, RALLIS, 1998; GAKELL, 2002). De acordo com 

Rossman e Rallis (1998), o processo de análise pode ser estruturado em seis fases, 

que serão tomados como referência: organização dos dados; familiarização com os 

dados; produção de categorias, temas e padrões; codificação dos dados; busca por 

explicações alternativas para os dados e produção do relatório.  

 Nesta pesquisa, a análise dos dados ocorrerá por meio da Análise de Conteúdo 

Temática. Segundo Bardin (2009), esta modalidade possui como unidade de análise 
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o ‘tema’, que pode ser representado através de uma palavra, frase ou resumo. Sendo 

assim, “o tema é a unidade de significação que se liberta naturalmente de um texto 

analisado segundo critérios relativos à teoria que serve de guia à leitura” (BARDIN, 

2009, pág. 131). O desenvolvimento de uma análise temática permite identificar os 

centros do sentido em uma pesquisa qualitativa, baseada na comunicação, onde a 

presença e/ou repetição possam contribuir com a transferência de algo subjetivo para 

analítico. Para o seu desenvolvimento esta será subdividida em três etapas (MINAYO, 

2013): 

1. Pré – Análise: Realização da leitura flutuante que consiste no intenso contato com 

o material de campo, buscando correlacioná-lo com as hipóteses iniciais do estudo ou 

as hipóteses que podem ter surgido ao longo do trabalho de campo e as teorias 

correspondentes ao tema, permitindo que os dados se tornem cada vez mais 

inteligíveis. Nessa fase também serão desenvolvidas e delimitadas as unidades de 

registro e contexto, modalidades de categorização, de codificação e os elementos 

teóricos que irão nortear o processo de análise dos dados.  

2. Exploração do material: Objetiva reduzir o material bruto (volume total das 

entrevistas) em seus núcleos de sentido representados por palavras ou expressões 

significativas e sua posterior classificação em unidades de significação com a 

construção de categorias que orientarão a análise da pesquisadora. 

3. Tratamento dos Resultados Obtidos e Interpretação: Procurar-se-á interpretar os 

dados obtidos e correlacioná-los com o delineamento teórico inicialmente pensado 

para o estudo, além de abrir a possibilidade para novas perspectivas teóricas 

sugeridas pelo material empírico.  

Adicionalmente, contar-se-á com a disponibilidade de softwares de análise 

qualitativa, como o NVivo, que auxiliará na codificação dos textos, para posterior 

análise e interpretação do material pela pesquisadora. Inicialmente os dados serão 

separados em uma espécie de matriz desenvolvida a partir dos temas de interesse do 

estudo que será pensada com base no roteiro de entrevista, funcionando como um 

guia para a análise. A partir disso, será retirado das entrevistas o material de interesse 

de cada categoria e associado ao conjunto. Ao fim, espera-se encontrar experiências 
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distintas e/ou complementares sobre os significados de uma gestação após o 

surgimento do ZIKV no Brasil.   

 

5.7. ASPECTOS ÉTICOS 

 

A pesquisa será desenvolvida conforme estabelece a Resolução nº 466/2012 

do Conselho Nacional de Saúde, que dispõe sobre a pesquisa com seres humanos. 

O projeto de pesquisa será encaminhado para autorização pelas instituições públicas 

e particulares em que será desenvolvido o trabalho de campo. Após a aprovação 

destas instituições, o projeto será submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos do Instituto de Saúde Coletiva - Universidade Federal da Bahia, para 

apreciação, e somente após o parecer favorável será iniciada a coleta de dados. 

A participação no estudo será voluntária mediante assinatura do termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE), após a explanação dos objetivos da 

pesquisa e relevância do estudo. Por sua vez, os sujeitos que se dispuserem a 

participar da pesquisa, assinarão o TCLE, o qual garantirá o sigilo e o anonimato das 

informações coletadas. Desta maneira, será assegurada total e completa privacidade 

dos dados, sendo estes, utilizados apenas para os fins acadêmicos e mantidos sobre 

a guarda da pesquisadora por um período de dez anos. Findado este período, todos 

os materiais armazenados serão destruídos. 

Além disso, cada sujeito será identificado por codinome referente a letras, e 

apenas a pesquisadora e seu orientador terão acesso aos TCLE e aos conteúdos 

obtidos na coleta de dados. A assinatura deste documento também proporcionará a 

pesquisadora o direito de gravação das falas, transcrição literal das gravações e 

divulgação por meio de publicação dos resultados da pesquisa em artigos, revistas e 

eventos técnico-científicos nacionais e internacionais. 

Por fim, esta pesquisa possui riscos mínimos. A entrevistada poderá se sentir 

desconfortável em relação a alguma das temáticas que serão discutidas ou se 

emocionar ao relatar as suas vivências. A pesquisadora tentará minimizar estes 

desconfortos a partir da realização da entrevista em local privativo e confortável para 
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estas mulheres. É facultado as participantes a possibilidade de se recusar a responder 

determinadas perguntas ou desistir de participar da pesquisa a qualquer momento, se 

assim o desejar. A pesquisadora esclarecerá que estas decisões não terão qualquer 

implicação sobre a assistência à saúde das participantes, mesmo que as entrevistas 

sejam desenvolvidas dentro dos serviços de saúde.  
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6. CRONOGRAMA 

 

 

ANO 2017 2018 2019 

ETAPA Mai - 

Ago 

Set - 

Dez 

Jan - 

Abr 

Mai - 

Jul 

Ago - 

Dez 

Jan - 

Mai 

Elaboração do 

referencial teórico  

X X X    

Elaboração do 

plano de análise 

  X    

Qualificação – 

Comitê de ética 

   X   

Realização das 

entrevistas 

    X  

Processamento/ 

Análise de dados 

    X X 

Defesa      X 

 

• A coleta dos dados só será iniciada após a aprovação do comitê de ética. 

• O mestrado possui duração até Maio de 2019. 
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7. ORÇAMENTO 

 

 

CUSTEIO 

ITEM QUANTIDADE PREÇO 

(UNIDADE) 

TOTAL 

Papel Sulfite A4 

(resma) 

02 R$ 21.90 R$ 43,80 

Caixa de canetas 

(50 unidades) 

01 R$ 40,00 R$ 40,00 

Xerox/impressões 300 R$ 0,50 R$ 150,00 

Transporte 200 R$ 1,80 R$ 360,00 

Gravador de voz 01 R$ 199,90 R$ 199,90 

TOTAL - - R$ 793,70 

 

• Os custos relativos ao desenvolvimento desta pesquisa serão de 

responsabilidade da pesquisadora responsável. 
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9.1. APÊNDICE A – FICHA SOCIODEMOGRÁFICA 

 

Entrevista individual - Dados sociodemográficos 

Data: ____________________ 

Duração: _________________ 

Nome  

Raça/etnia 
Branca (   )  Preta (   )  Parda (   ) Amarela (oriental) (   ) Origem indígena (   )  

Não sabe (   ) 

Idade (anos)  

Idade gestacional 

(Tempo de gravidez? Primeira 

gravidez?) 

 

Número de filhos  

Estado civil Solteira (   ) Casada (   ) Mora junto (   ) Divorciada (   ) Viúva (   ) 

Situação conjugal 
Atualmente casada/vive/mora junto (   )  Tem companheiro mas não vive junto 

(   )  Tem namorado/parceiro (   )  Não tem ninguém (   ) 

Religião  

(de criação? Atual? Prática 

religiosa - se além de 

batizado, casamento, 

frequenta igreja, culto?) 

 

Ocupação ou profissão  

Residência 

(bairro/cidade) 

 

Escolaridade 
Ensino Fundamental (  ) Ensino Médio (  ) Ensino Superior (   )  Pós-grad. (   ) 

Incompleto (   )  Completo (   ) 

Presença/ausência de 

sintomas de infecção 

pelo Zika vírus 

 

Presença/ausência de 

diagnóstico de infecção 

pelo Zika vírus 

 

 

 



91 
 

9.2. APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO SEMI-ESTRUTURADO 

 

1.Como a Sra. cuida da sua saúde? Acha que atualmente algo coloca a sua saúde 

em risco? (Mecanismos desenvolvidos para proteção).  

 

2. Recentemente tivemos no Brasil e também em Salvador uma epidemia do ZIKV. A 

Sra. ouviu falar? O que a Sra. conhece sobre o ZIKV? (abordar o conhecimento sobre 

o risco para a mulher e para o bebê). O que ele significa para você? Você acha que 

isto possui alguma influência em sua gravidez?  

2.1 Conhece alguém que teve infecção na gravidez e teve algum problema por causa 

disso? 

 

3. A Sra. acha que o ambiente em que vive te expõe ao risco de infecção pelo ZIKV? 

O que leva a sra. pensar dessa maneira? Se sim, que estratégias adota para lidar com 

este risco? (abordar medidas de proteção). 

3.1. A sra. utiliza alguma estratégia para reduzir o número de mosquitos circulantes 

no local onde você mora? E em relação as picadas, utiliza de algum método para 

tentar reduzir? 

 

4. A epidemia do Zika vírus alterou seus comportamentos ou rotina? De que maneira? 

Pode me falar um pouco sobre isso? 

 

5. A Sra. acredita que o Zika vírus é realmente um problema? O que leva a Sra. pensar 

desta maneira? Qual a posição das mulheres na comunidade onde vive em relação 

ao Zika vírus? As mulheres que você conhece estão adiando a gravidez após a 

epidemia do ZIKV? 

 

6. Em relação a sua gestação, ela foi planejada? Como a epidemia do ZIKV influenciou 

nesta decisão? Se não foi, porque você gostaria de esperar mais? O que aconteceu 

para que você não conseguisse adiar mais a gravidez? (reação quando descobriu a 

gravidez? E a do parceiro? E da família).  
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7. Em relação ao seu pré-natal, a sra. Recebe orientações sobre o ZIKV dos 

profissionais de saúde? Quais? (uso de roupas, repelentes, tela, uso de métodos de 

barreiras pelo parceiro). O que acha destas recomendações? Destas medidas quais 

a sra. segue? Tem dificuldades de seguir alguma delas? 

 

8. A sra. já realizou alguma ultrassonografia durante a gestação? O que ela representa 

para você? A relação entre a ultrassonografia e o ZIKV desperta algum sentimento 

em você? Poderia me falar um pouco mais sobre isso?  

 

9. A sra. já esteve grávida antes? O que acha que mudou no atual contexto? Se não 

esteve, acha que algo mudou em relação a percepção do período gestacional para as 

mulheres após o surto do ZIKV de 2015? 

 

10. A sra. sabe como o ZIKV é transmitido? Sabia que o ZIKV pode ser transmitido 

por relações sexuais? Você acredita que o seu parceiro estaria disponível a utilizar o 

método de barreira durante a sua gestação? Como você imagina que deve ser o 

posicionamento dos homens em geral? O que você pensa sobre isso? 

 

11. Há no Supremo Tribunal Federal (STF) uma ação que busca garantir os direitos 

reprodutivos das mulheres que se infectam com o ZIKV durante a gravidez. A Sra. 

ouviu falar? Se for aprovada as mulheres que tiverem com a infecção podem decidir 

se querem prosseguir a gravidez, mesmo com risco da criança nascer com problemas 

ou ao contrário podem interromper a gestação. O que a Sra, acha desta ação? A 

epidemia do Zika vírus alterou sua maneira de pensar sobre esse assunto? De que 

forma? E se tiver um diagnóstico de infecção? Posição pessoal? Do marido? (atentar 

para influências religiosas).  

 

Gostaria de agradecer muito pelo seu tempo e sua disponibilidade. Você 

gostaria de acrescentar algo ao que conversamos aqui hoje? O que você achou 

da entrevista? Muito obrigada! 
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9.3. APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

Gestação em tempos de zika vírus: experiências de mulheres que 

engravidaram após o surgimento do ZIKV no Brasil 

 

A Sra. está sendo convidada a participar de uma pesquisa sobre a experiência 

de gravidez, nesse momento, após o surgimento do Zika vírus (ZIKV) no Brasil.  

A finalidade desta pesquisa é compreender como as gestantes percebem a 

epidemia do ZIKV, os seus riscos e as práticas de prevenção que estão adotando 

durante a gravidez.  Realizaremos uma entrevista para conhecer sua opinião sobre a 

doença, sua experiência nesta gravidez e as medidas que tem adotado para evitar o 

risco da doença. 

As entrevistas serão realizadas em local da sua escolha, sem a presença de 

terceiros, para garantir privacidade e evitar interrupções. Será garantida liberdade 

para a sra. falar durante o tempo que considerar necessário.  

Os encontros serão gravados e posteriormente transcritos com a finalidade de 

não perdermos nenhuma particularidade da conversa. Todas as informações 

apresentadas serão mantidas em sigilo e utilizadas apenas neste estudo. Sua 

identidade não será revelada em nenhuma das etapas da pesquisa. O seu nome será 

substituído por um nome fictício; desta forma não será possível identificá-la em 

qualquer dos textos produzidos através deste trabalho.  

Todo o material da entrevista estará sobre a guarda da pesquisadora 

responsável pelo estudo durante um período de 10 anos. Findado este tempo, será 

destruído.  

Informamos que não será oferecido nenhum tipo de pagamento pela sua 

participação neste estudo. 
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Sua contribuição ao estudo, respondendo à entrevista será de grande 

importância pois permitirá ampliar o conhecimento sobre o que pensam as mulheres 

sobre a infecção pelo Zika vírus, seus riscos durante a gravidez e os cuidados que 

têm adotado para evitar a infecção, o que pode ajudar nas políticas e serviços de 

saúde para a melhoria da atenção às mulheres. 

Existe a possibilidade da Sra. se sentir desconfortável em relação a alguma das 

perguntas ou temas da entrevista ou mesmo se emocionar ao relatar as suas 

vivências. Nesse sentido, a Sra. poderá se recusar a responder qualquer pergunta ou 

desistir de participar da pesquisa a qualquer momento, se assim o desejar. É 

importante esclarecer que isto não terá qualquer influência sobre a sua assistência à 

saúde, mesmo que nossa entrevista seja desenvolvida dentro do serviço de saúde.  

Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando esta for finalizada.  

Ao surgir qualquer dúvida durante o decorrer da entrevista, a pesquisadora 

estará à sua disposição para esclarecê-la. Após o fim da entrevista, se as dúvidas 

persistirem ou surgirem novas incertezas, a Sra. poderá entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal 

da Bahia, localizado na rua Basílio da Gama, s/n° Campus Universitário Canela, CEP: 

40.110-040, telefone (71) 3283-7419; ou comigo, a pesquisadora responsável por esta 

pesquisa, Fernanda Macedo da Silva Lima pelo telefone (77) 99195-4957; ou com o 

Prof. Dr. Jorge Alberto Berstein Iriart, orientador desta pesquisa, pelo telefone (71) 

3283-7421.  

O Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEP) é constituído por 

indivíduos que atuam para garantir que seus direitos como participante desta pesquisa 

sejam respeitados. Desta maneira, este grupo atua de forma contínua para avaliar se 

a pesquisa está sendo executada de forma ética e da maneira que foi planejada. 

Informamos que este TCLE foi elaborado em duas vias. Uma ficará com a 

pesquisadora responsável e outra com a Sra. Informamos também que todas as 

páginas do TCLE deverão ser rubricadas e/ou assinadas pela pesquisadora 

responsável, pela sra. ou por seu representante legal, após a leitura e aceitação dos 

termos deste documento.  
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Concordo em participar deste estudo e confirmo que fui devidamente orientada sobre 

todos os aspectos que compõem esse Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

apresentado por Fernanda Macedo da Silva Lima, mestranda do Instituto de Saúde 

Coletiva – UFBA.  

 

PARTICIPANTE:  

 

___________________________________________________________________  

Nome  

 

 

 

PESQUISADORA RESPONSÁVEL:  

 

___________________________________________________________________  

Nome  

 

 

 

Local e data da entrevista: ______________________ 

 




