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RESUMO 

Transmitir a notícia de que um bebê terá uma dada deficiência é uma tarefa que exige 

do profissional de saúde preparo adequado e sentimentos de compreensão com relação 

aos pais, que reagirão a esse momento dos mais diferentes modos, principalmente, 

quando a existência de informações sobre a transmissão intrauterina e o que ocorre com 

o feto após a transmissão ainda é escassa. Observar  quais são as reações emocionais, 

que esses profissionais experimentam, quando estão diante da tarefa é fundamental 

para se investigar as possíveis relações entre seus sentimentos e a notícia que é dada. 

O objetivo deste projeto consiste em conhecer como os profissionais da saúde reagem 

frente à descoberta de bebês com microcefalia infectados pelo Zika Vírus (ZKV), antes e 

após seu nascimento e, como se sentem frente à tarefa de comunicar o diagnóstico aos 

pais.  

Palavras-chave: profissionais da saúde; reações emocionais; Microcefalia; malformação 

congênita; Zika Vírus. 

2.  INTRODUÇÃO  

As más notícias fazem parte da rotina dos médicos e profissionais da 

saúde, no entanto, o impacto causado na vida dos mesmos, não é tratado como fator de 

importância pela sociedade, já que os protagonistas desse cenário acabam sendo 

sempre os pacientes e familiares receptores do diagnóstico. De fato, é natural que  antes 

mesmo do bebe nascer, os pais têm sobre ele altas expectativas, que se relacionam 

com as fantasias do imaginário familiar. Em todas as famílias, os pais precisarão 

reelaborar tais anseios, pois a criança os frustrará em algum momento. (HÖHER e 

WAGNER, 2006).  Desse modo, é inegável o impacto sofrido por essas famílias cujos 

filhos possuem alguma deficiência, pois certamente os pais apresentarão maior 

dificuldade em sair do ideal para entrar em contato com o filho real. Tornando ainda mais 

importante o olhar voltado ao profissional da saúde buscando melhorias e 

proporcionando confiança para momentos delicados como o de transmitir um 

diagnóstico de microcefalia aos pais e familiares. 

O momento da notícia é um fator estressante e delicado não somente para 

os pais que o recebem, mas também para os profissionais que a transmitem, pois, os 

estudos de Lusíada et.al.(2015) apontam que os médicos sentem-se inseguros em 
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relação a qual o melhor momento para comunicar o diagnostico aos pais e receosos em 

relação às reações emocionais que estes expressarão. Tais sentimentos expressam 

estresse antecipatório o que pode acarretar em prejuízos físicos e psicológicos para os 

indivíduos. Verificar, portanto quais as reações emocionais destes profissionais quando 

se defrontam com a tarefa de fazer o diagnostico de uma malformação congênita aos 

pais, constitui uma base solida para investigar posteriormente aquilo que necessita ser 

modificado, sobretudo no que concerne a formação dos profissionais da saúde ou em 

ser existente a necessidade de receber atendimento psicológico para ajudá-los a 

elaborar suas emoções frente ao diagnóstico antes de transmiti-lo aos familiares visando 

dessa forma até mesmo atendimentos mais humanizados em saúde. 

3.  OBJETIVO  

O objetivo deste estudo buscará assim, compreender quais são as reações 

emocionais dos profissionais da saúde frente à descoberta da microcefalia relacionada 

ao vírus Zika em bebês no período pré e pós-natal e como se sentem diante da tarefa de 

transmitir o diagnóstico aos familiares. Será atribuído um olhar aprofundado para o 

impacto causado na vida desse profissional, pois, dessa forma pode-se contribuir 

positivamente para desenvolvimentos de estratégias visando a melhoria das habilidades 

de comunicação entre esses profissionais e receptores, minimizando assim os efeitos 

causados pelo impacto do diagnóstico. 

4. MÉTODOS 

Para a realização deste estudo com abordagem qualitativa e exploratória, 

será realizado levantamento bibliográfico sobre o tema, vírus Zika, ainda muito recente e 

escasso no Brasil. Utilizaremos a técnica de entrevista semi-estruturada com os 

profissionais da saúde, como instrumento de coleta de dados, através da qual o sujeito 

expressará verbalmente suas concepções e sentimentos em relação ao momento da 

transmissão da notícia da Microcefalia de um bebê a seus pais. As entrevistas serão 

realizadas em Hospitais maternidades do Sistema Público e Privado do Estado de São 

Paulo.  As entrevistas serão gravadas e posteriormente transcritas a fim de serem 

analisadas. 

5. DESENVOLVIMENTO 



3 

 

                     Petean e Neto (1998) indicam que as fantasias que os pais projetam em 

seus filhos são quebradas quando a criança que nasce é diferente da criança esperada. 

Essa frustração abala a família de modo intenso, perturbando o equilíbrio emocional de 

todos os seus membros, além de gerar um marcante sofrimento nos pais, que ao 

elaborar a informação recebida dos profissionais da saúde, passarão por sentimentos de 

culpabilização, confusão, desespero, raiva, dentre outras. Portanto, esses pais 

necessitarão de apoio e orientação adequada desde o momento da notícia para serem 

capazes de cuidar de seu filho (HOHER E VAGNER, 2006). Portanto, faz-se importante 

compreender como estes profissionais tem se posicionado frente estas situações, quais 

sentimentos eles experimentam ao comunicar aos familiares sobre as deficiências 

diagnosticadas nos exames pré-natais, como lidam com as reações apresentadas e 

verificar se há relação entre o que sentem e o modo como transmitem esse diagnóstico 

ás famílias. 

6.  RESULTADOS PRELIMINARES 

Foram realizados contatos com as Unidades Básicas de Saúde da Zona Leste de SP, no 

entanto, não foram encontrado casos de diagnóstico de microcefalia nesses 

equipamentos, logo, estão sendo verificados por meio do site do Ministério da Saúde 

locais de maiores concentrações do diagnóstico para que seja feito um novo 

mapeamento para contato. 
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