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RESUMO: Reflete-se sobre as implicações das desigualdades 
sociais e condições de vida com a epidemia do Vírus Zika no 
Brasil. Pesquisa qualitativa com revisão bibliográfica. O 
saneamento básico ineficiente ou inexistente (abastecimento 
de água, esgotamento sanitário e coleta de lixo) favorece a 
proliferação do mosquito Aedes aegypti. A epidemia evidenciou 
forte traço cultural do poder patriarcal, questão de gênero, 
etnia/raça e classe social. Há muitos casos de mães de 
crianças acometidas com microcefalia e outras alterações 
neurológicas que deixam de trabalhar para cuidar dos filhos e 
são abandonadas pelos parceiros.  

Palavras-chave: Desigualdades sociais. Condições de vida. 
Determinantes Sociais da Saúde. Vírus Zika. Microcefalia. 

 

ABSTRACT: It reflects on the implications of social inequalities 
and living conditions with the Zika virus epidemic in Brazil. 
Qualitative research with bibliographic review. Inefficient or non-
existent basic sanitation (water supply, sewage and garbage 
collection) favors the proliferation of the mosquito Aedes 
aegypti. The epidemic evidenced a strong cultural trait of 
patriarchal power, gender, ethnicity/race and social class. There 
are many cases of mothers of children with microcephaly and 
other neurological disorders who stop working to care for their 
children and are abandoned by their partners.  

Keywords: Social inequality. Living conditions. Social 
Determinants of Health. Zika Virus. Microcephaly. 

  

                                                                               

1 INTRODUÇÃO 

 

             Entre 2002 e 2015, com as políticas sociais, sobretudo as redistributivas e de 

inclusão, além da estabilidade econômica, contribuíram de maneira significativa para a 

redução da pobreza no país (MADEIROS; GRIGIO; PESSOA, 2018). Nesse sentido, entre 
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outras ações governamentais, conforme Melo e Paese (2013, p.103) o enfrentamento à 

exclusão social “pressupõe-se a necessidade de combate às desigualdades, a partir de uma 

intervenção do Estado, enquanto ator responsável ― exclusivamente ou em parceria com 

outros atores da sociedade ― pela promoção das políticas sociais”. 

O Brasil, com muitas características regionais e fatores socioespaciais, há de se 

pesquisar sobre a desigualdade de renda, de maneira mais ampliada, com vistas a se 

informar sobre como se configura para haver entendimento da desigualdade de saúde. 

Assim sendo torna-se imprescindível discutir a relação entre classe social e saúde no Brasil 

e como os fatores espaciais com padrões, interagem com a desigualdade de renda 

(SANTOS, 2018). 

              O conceito de saúde é ampliado ao considerar a relação intrínseca entre seres 

humanos e ambiente social. A saúde se interliga ao estilo de vida, e exige garantias aos 

direitos fundamentais de: “trabalho em condições apropriadas; alimentação para todos; 

moradia higiênica e digna; educação e informação plena; qualidade do meio ambiente; 

transporte seguro e acessível; repouso, lazer e segurança”. Assim como: “direito à 

liberdade, à livre organização e expressão e acesso universal e igualitário aos serviços 

setoriais em todos os níveis” (RAMOS; DINIZ, 2017, p. 174). 

             Vários fatores facilitam a disseminação por vetores de doenças infecciosas 

humanas: a ação antrópica no meio ambiente, a urbanização, a globalização e as mudanças 

climáticas, justificando entrada de três arbovírus no Brasil: Febre do Oeste do Nilo (WNV), 

Zika (ZIKV) e Chikungunya (CHIKV) (LIMA-CAMARA, 2016). 

              Em outubro de 2015, ocorreu um aumento do número de casos de microcefalia em 

recém-nascidos na Região Nordeste do Brasil e suspeitou-se que as mães haviam sido 

previamente infectadas com o Vírus Zika (LESSER; KITRON, 2016). Foram constatadas 

evidências que apontam a relação entre a presença do Vírus Zika e o aumento da 

ocorrência de casos de microcefalia no Brasil (BRASIL, 2016a). 

             A Região Nordeste do Brasil, onde a epidemia do Vírus Zika predominou, é menos 

favorecida e apresenta ambiente propício a doenças transmitidas por mosquitos, em 

contraste com a Região Sul, menos tropical. Iniciou-se em Pernambuco e seguiu para outros 

estados, como, Bahia e Rio Grande do Norte, que prevaleceram nessa epidemia (LESSER; 

KITRON, 2016).  

              Nunes e Pimenta (2016, p. 31) citam: “A partir do debate sobre os determinantes e 

as condições sociais, econômicas e políticas que geram e perpetuam a propagação do vetor 

e do vírus, a Zika foi também enquadrada como “doença negligenciada” ou “da pobreza””.              

O controle das doenças, dos determinantes sociais e econômicos, de classe e de gênero 



 
 
 
 
 
 
demonstram dinâmicas internacionais. A epidemia Zika revelou diversos significados acerca 

da doença ao destacar tensões, contradições e desigualdades das políticas de saúde no 

Brasil (NUNES; PIMENTA, 2016).  

Objetiva-se refletir sobre as implicações das desigualdades sociais e condições de 

vida com a epidemia pelo Vírus Zika, no Brasil. Pesquisa qualitativa, com revisão 

bibliográfica utilizando livros e artigos em bases de dados Scientific Electronic Library Online 

(SciElo), Publicações Médicas (Pubmed), Literatura Latino Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (Lilacs), e outros mediante os descritores: Vírus Zika, Desigualdades 

Sociais e Determinantes Sociais da Saúde.  

 

2 DESENVOLVIMENTO 

  

             A estrutura de classe, no Brasil, emergiu da hierarquia de uma sociedade 

escravista, a classe social pobre, compreende até 40% da população, enquanto na 

Alemanha, 20%. Enquanto a classe média brasileira se aproxima a 25% da população e as 

duas classes médias alemãs atingem um total de quase 80%. Em decorrência disso 

“Podemos traçar as duas classes mais baixas brasileiras para os descendentes dos 

escravos, a classe média para os administradores e imigrantes e a classe dominante para 

os governantes coloniais e latifundiários” (REHBEIN, 2018, p. 62).  

             Conforme Silva (2018, p. 52) no contexto histórico da ação estatal ou da 

interferência governamental na área da saúde “percebe-se duas tendências: uma sob 

perspectiva da seguridade social e a outra visando a racionalização dos serviços com o 

objetivo de elevar a sua produtividade”.  

             A partir da Constituição de 1988, tanto o SUS quanto o setor privado cresceram de 

modo significativo. A exemplo que no momento “a dupla cobertura, dos que também têm 

seguro privado, é de 24,5% da população, majoritariamente trabalhadores do mercado 

formal, conformando na prática um sistema de saúde segmentado” (GIOVANELLA et 

al., 2018, p.1773).                             

             Silva (2018) enfatiza que mesmo com a Constituição de 1988 vindo a direcionar a 

saúde como integrante da política de Estado da seguridade social (art.194), e em seu (art. 

196) direito de todos e dever do Estado não conseguiu diminuir a contradição existente entre 

“a função de acumulação e legitimação do Estado, uma vez que as ações governamentais 

continuaram a limitar cada vez mais os direitos à reprodução social da força do trabalho, 

como nesse caso específico à saúde” (SILVA, 2018, p. 52).  



 
 
 
 
 
 
             Sobretudo mediante o crescimento e a concentração da riqueza produzida com o 

aumento “da miséria, do desemprego, dos ajustes fiscais, e a diminuição com os gastos 

sociais. [...], cada vez mais é necessário limitar a interferência estatal na reprodução social 

da força de trabalho para solucionar as crises de acumulação do capital” (SILVA, 2018, p. 

52). Comunga-se com Silva (2010, p. 161-162) que “a pobreza, ao ser considerada tão 

somente carência de renda, vem sendo reduzida, mantendo-se, porém, inalterada a grande 

concentração de propriedade que sempre marcou a sociedade brasileira”.  

              Para o governo a cultura da política de crise é sustentada para justificar suas ações 

de saúde suplementar e a contratação do setor privado por meio de medicina de grupo, 

cooperativa médica, autogestão, seguradora, hospitais filantrópicos e outras. Exemplo disso 

é que empresas do setor privado em saúde (planos e seguros) “expandiram e diversificaram 

suas atividades, vinculando-se a grandes instituições bancárias, outras abriram suas ações 

nas bolsas de valores, inserindo-se à lógica da acumulação financeira” (SILVA, 2018, p. 53).    

Essa autora ainda reflete que para a:  

mobilização, resistência e luta seja na direção da defesa e da ampliação do direito à 
saúde, necessita-se ter em mente que essa luta terá que ser, principalmente, contra 
as políticas macroeconômicas, que operacionalizam a política monetária e a política 
trabalhista, com o objetivo de garantir às leis gerais da acumulação do capital 
(SILVA, 2018, p. 54). 

 
             O acesso diferenciado ao saneamento básico, aos serviços de saúde e ao teto 

salarial ocasiona as desigualdades entre as regiões do Brasil levando a desigualdade inter-

regional e por consequência discrepância acentuada no acesso a serviços e alimentação 

podendo se manifestar em desigualdades em saúde (ASSIS et al., 2007). 

Nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, os empregos com baixa remuneração 

estão presentes em quantidade maior, as infraestruturas: material, social e de serviços que 

são precárias ou inexistentes, além da interferência de estilos de vida coletivos de saúde 

que pode aumentar os riscos. Concebe-se como um processo de concentração ou acúmulo 

espacial de desvantagens, o que gera uma convergência de múltiplos fatores assimétricos, 

colocando agência e estruturas sociais num “ciclo reprodutivo” que repercute negativamente 

na manutenção e na promoção da saúde. Nessas regiões manifestam variações históricas e 

contextuais, que compartilham no âmbito socioespacial com fatores materiais, sociais e 

culturais que indubitavelmente expõem estruturas de oportunidades de saúde, ou seja, o 

modo como são organizados no social, limites e possibilidades para uma vida saudável 

(SANTOS, 2018).  

             A Secretaria de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde de 

Pernambuco (SEVS/SES-PE) foi notificada da ocorrência de 26 casos de microcefalia em 

recém-nascidos no estado, nascidas a partir de agosto de 2015 (BRASIL, 2015). No Brasil, 



 
 
 
 
 
 
foi observado um aumento súbito da incidência dessa anomalia congênita, uma vez que, no 

período que vai de 2005 a 2014, sua mediana era de nove registros por ano de casos de 

microcefalia (BRASIL, 2015). 

             No Nordeste e, posteriormente, em outras regiões do país, ocorreu uma rápida 

dispersão do Vírus Zika, além do aumento de recém-nascidos com microcefalia (OLIVEIRA; 

VASCONCELOS, 2016). Em geral, as pessoas suscetíveis e mais pobres têm pouco acesso 

aos recursos sanitários, sendo assim mais vulneráveis às enfermidades e falecendo antes 

das pessoas com condição social mais favorecida. “A maior parte dos problemas de saúde 

pode ser atribuída às condições sociais nas quais as pessoas vivem e trabalham: essas 

condições se denominam ‘determinantes sociais de saúde’” (AKERMAN et al., 2011, p. 5). 

             Cabe ressaltar que o desgaste das condições de vida nas cidades, a ineficácia do 

saneamento básico, a precariedade da coleta de lixo, impropriedade do esgotamento 

sanitário, da higiene de espaços públicos e particulares são as principais causas dessa 

calamidade. Isso demonstra a fragilidade do Sistema Único de Saúde (SUS) e do Estado 

brasileiro para enfrentar tal epidemia, dificultando sincronização das ações. É necessária 

maior integração entre as esferas de governo. Nessa lógica, as intervenções urbanas 

precisam ser realizadas de forma contínua e sistemática. São necessárias ações a curto e 

médio prazo para o enfrentamento de epidemias como estudos sobre a doença e produção 

de vacinas (REIS, 2016). 

              Os problemas ambientais das cidades decorrem de processos de urbanização de 

maneira rápida e intensa, e, por vezes, desordenada. Nesse modelo de urbanização 

adotado pelas sociedades contemporâneas de países em desenvolvimento, recaem 

consequências complexas. Sobretudo, os problemas de infraestrutura urbana, 

comprometendo territórios diferenciados, segmentados e vulneráveis. Somada a 

inexistência de saneamento básico, descarte inadequado de resíduos sólidos, domicílios 

situados em lugares impróprios e tantas outras situações, são sérios problemas de 

planejamento urbano que em especial, acometem as populações de baixa renda. Cita-se 

ainda que os “impactos causados ao meio ambiente são alguns dos fatores que promovem 

a desigualdade ambiental e levam a situações de vulnerabilidade das cidades e de boa 

parte dos seus habitantes” (MADEIROS; GRIGIO; PESSOA, 2018, p. 262). 

              Nesse contexto faz-se necessário a reflexão e inclusão nas políticas públicas sobre 

o conceito de Determinantes Sociais de Saúde (DSS) que é abrangente, definindo-se no 

geral como as condições de vida e trabalho relacionadas com a situação de saúde dos 

indivíduos e de grupos da população (BUSS; PELLEGRINI FILHO, 2007).  



 
 
 
 
 
 
             Akerman et al. (2011, p. 5), enfatizam que “a maior parte dos problemas de saúde 

pode ser atribuída às condições sociais nas quais as pessoas vivem e trabalham: essas 

condições se denominam ‘determinantes sociais de saúde’”. Ou ainda ao considerar que “as 

condições nos locais onde as pessoas vivem, aprendem, trabalham e brincam afetam uma 

ampla gama de riscos e resultados à saúde” (SOCIAL..., 2018). 

             A agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU, 2015) para o 

Desenvolvimento Sustentável reconhece a relação entre o progresso social, econômico e 

ambiental: a abordagem ineficaz e a assistência às crianças portadoras da Síndrome 

Congênita do Vírus Zika fomentam nos cuidadores, sobretudo mulheres, adolescentes e 

jovens, a interrupção do trabalho e/ou dos estudos, contribuindo para a perda de 

produtividade e oportunidades, além do aumento da pobreza nas populações mais pobres. 

Esse cenário pode comprometer o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS): “ODS4 1 de erradicação da pobreza, do ODS 4 de educação de qualidade, do ODS 

5 de igualdade de gênero, do ODS 8 de trabalho decente e crescimento econômico e do 

ODS 10 de redução das desigualdades” (PNUD; IFRC, 2017, p.16).  

             Vale lembrar que a Organização Mundial da Saúde (OMS) em seu texto normativo 

enfatiza que cabe ao Estado e à sociedade confere:  

o dever de criar condições econômicas, políticas e sociais para a promoção e 
proteção da saúde dos indivíduos. Esse aspecto é importante, na medida em que a 
saúde depende não apenas de aspectos pessoais (predisposição genética, 
características físicas, hábitos, etc.), mas também das condições de vida que a 
sociedade e, em especial, o poder público, proporcionam ao indivíduo (RAMOS; 
DINIZ, 2017, p. 170-171).  
 

             As adversidades territoriais brasileiras se configuram com categorias mais 

vulneráveis em regiões menos desenvolvidas. “As discrepâncias relativas revelam que os 

melhores níveis de saúde em territórios menos adversos favorecem mais os grupos com 

recursos e capacidades de potencializar ganhos de saúde” (SANTOS, 2018, p. 570).  

             Em maio 2017, devido à diminuição nos casos de Zika e microcefalia no Brasil, o 

Ministério da Saúde declarou o fim da Emergência em Saúde Pública de Importância 

Nacional (ESPIN), em decorrência do Vírus Zika e sua associação com a microcefalia e 

outras alterações neurológicas, 18 meses após o país decretar Emergência (BRASIL, 2017). 

             A saúde, no entanto, é mais do que assistência médica e das ações para a 

promoção e manutenção de um estado saudável. Relaciona-se com as próprias condições 

de vida das pessoas: meio ambiente, saneamento básico, moradia, alimentação, educação, 

trabalho, e outros (RAMOS; DINIZ, 2017).  Nesta mesma linha de pensamento Nunes e 

Pimenta (2016, p. 36) citam que “No Brasil, a microcefalia resultante de Zika tem atingido 

com particular intensidade os estados do Nordeste, onde se verifica elevada incidência de 

pobreza”.  



 
 
 
 
 
 
3 RESULTADOS  

 

             A epidemia do Vírus Zika mostrou-se como mais um indicador da desigualdade 

social existente no Brasil, acometendo a população mais pobre. O mosquito se prolifera em 

condições ambientais favoráveis e as doenças transmitidas afetam em maior proporção a 

classe mais pobre da população brasileira (LESSER; KITRON, 2016).  

             As desigualdades em saúde entre grupos e indivíduos, são características 

marcantes da situação de saúde do Brasil segundo a definição de Margareth Whitehead e 

são evitáveis (BUSS; PELLEGRINI FILHO, 2006). 

             Ao que se refere à discussão acerca das desigualdades:  

a epidemia de Zika mostra uma vez mais como a agenda da saúde global 
negligencia a diversidade de experiências e as múltiplas reproduções de 
desigualdades, contribuindo para perpetuar, há décadas, iniquidades relacionadas a 
gênero, raça e classe social - entre outras categorias fundamentais para uma 
compreensão plena da saúde e da doença (NUNES; PIMENTA, 2016 p. 41).  

 

             A maioria das mães de bebês, acometidos pelo ZIKV, reside na Região Nordeste. 

São pobres, vulneráveis e desassistidas e em péssimas condições de saneamento e 

moradia, onde a distribuição de água é irregular levando a estocagem e assim a proliferação 

do mosquito, além de pouco acesso a serviços de saúde (PITANGUY, 2016). Destaca-se 

que nesta mesma perspectiva, o vírus Zika está afetando “grupos e mulheres de baixa renda 

de forma desproporcional. Vários impactos sociais de longo prazo foram descritos pelas 

pessoas, trabalhadores de saúde da linha de frente e famílias afetadas pela microcefalia” 

(PNUD e IFRC, 2017, p. 53).  

             Conforme Correia (2018, p. 17): 

A cor da pele, o acesso aos bens e serviços, o nível de escolaridade e o estilo de 
vida são alguns formadores das classes sociais presentes na sociedade capitalista 
contemporânea. As pessoas que estão numa posição socioeconômica 
desfavorecida, estão relativamente sujeitas a situações de vulnerabilidade social. 
Problemas estruturais de saneamento básico, moradia e desigualdades sociais, falta 
de acesso à atenção básica em educação e saúde são alguns elementos que 
estabelecem uma relação multicausal no processo de adoecimento e favorecem a 
criação e manutenção de vetores como o Aedes Aegypti, que atualmente, segundo o 
Ministério da Saúde (2016), dissemina doenças endêmicas como dengue, Vírus 
Zika, febre amarela e chikungunya.  
 

             É primordial tratar das questões referentes às desigualdades sociais para que os 

gestores possam otimizar a utilização dos serviços de saúde para os grupos mais 

vulneráveis. Isso engloba programas de bem-estar social e planejamento fiscal para atenuar 

o impacto do Zika, programas de proteção social, promoção da saúde e direitos sexuais e 

reprodutivos mais adequados, além de gastos mais efetivos na saúde (PNUD; IFRC, 2017). 

             As epidemias são mais frequentes em bairros mais pobres devido ao maior 

aglomerado de pessoas que ali residem e também se relaciona ao fornecimento irregular e 



 
 
 
 
 
 
imprevisível de água, pois a pressão das tubulações é menor quanto maior for a distância da 

fonte de distribuição. Nestes bairros as famílias costumam ter sua própria caixa d'água e 

que se estiver mal conservadas ou não tampadas adequadamente, tornam-se locais para 

proliferação das larvas do Aedes aegypti. Já nos bairros de classes mais privilegiadas que 

residem, em geral, em edifícios de apartamentos isto não ocorre (LESSER; KITRON, 2016).  

             De acordo com Souza, Silva, Silva (2013, p. 56):  

[...] a determinação é essencialmente econômica, pois os supostos DSS consistem 
em condições sociais com raízes materiais precisas, que apenas vão adquirindo 
novas formas de acordo com o momento histórico vivido pelo sistema do capital, 
mas que não deixam de compor uma questão una. 

 

             Como exemplo, as epidemias de Dengue, Zika e Chikungunya estão intimamente 

relacionadas ao saneamento, à oferta de água e à coleta de lixo se forem irregulares 

favorecem a proliferação do mosquito Aedes aegypti transmissor destas doenças. A 

proporção de municípios que declararam ter ocorrido estas endemias ou epidemias foi maior 

nas Regiões Nordeste e Norte do Brasil, principalmente na Região Nordeste onde 29,6% 

dos municípios informaram a ocorrência de endemias ou epidemias de Zika, e 37,3% de 

Chikungunya (IBGE, 2017a). 

             Conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, 

realizada pelo IBGE, o acesso a serviços de saneamento básico mantém-se abaixo da 

média nacional em abastecimento de água, esgotamento sanitário e coleta de lixo no Norte 

e no Nordeste do Brasil. A Região Norte apresenta 59,2% dos domicílios ligados à rede 

geral de distribuição e o Sudeste 92,5%. Quanto ao esgotamento sanitário na Região Norte 

20,3% das residências despejam seu esgoto, em rede geral ou fossas ligadas à rede e no 

Nordeste 45,1% contrastando com Sudeste 88,9 %. Ao que se refere à discussão acerca da 

coleta de lixo nas Regiões Norte e Nordeste estão equiparadas em relação à coleta direta 

69,8% e 69,6% dos domicílios, respectivamente e por caçamba 10,2% e 12,1%, enquanto 

esses dados chegam a 91,6% (coleta direta) e 5,0% (caçamba) no Sudeste. Destaca-se que 

o lixo queimado na propriedade 18,2% no Norte e 16,0% no Nordeste enquanto no Sudeste 

2,8% dos domicílios (IBGE, 2017b).  

             Devido à epidemia do Vírus Zika no Brasil, o Ministério da Saúde publicou vários 

protocolos e diretrizes direcionados a microcefalia (BRASIL, 2016b, p. 56-57): Protocolo de 

Vigilância e Resposta à Ocorrência de Microcefalia Relacionada à Infecção pelo Vírus Zika, 

Protocolo de Atenção à Saúde e Resposta à Ocorrência de Microcefalia Relacionada à 

Infecção pelo Vírus Zika e Diretrizes de Estimulação Precoce – Crianças de zero a três anos 

com Atraso no Desenvolvimento Neuropsicomotor Decorrente de Microcefalia. 



 
 
 
 
 
 
             Entende-se que há implicações da saúde com fatores sociais, ambientais, 

econômicos e educacionais, e para a elaboração e execução de políticas sociais e 

econômicas protetoras da saúde não se restringem somente ao Sistema Único de Saúde 

criado pela Constituição de 1988. Por meio do processo de ações de intersetorialidade os 

gestores devem assegurar as condições de saúde com promoção do acesso aos direitos 

sociais e direitos fundamentais como previsto no artigo 3º da Lei 8.080/90 (RAMOS; DINIZ, 

2017, p. 175).  

             Conforme Souza; Silva; Silva (2013, p. 55-56): 

[...] temos são condições sociais (desigualdades, pobreza, desemprego, miséria etc.) 
benéficas ao capital e deletérias à saúde, fazendo com que a falta de saúde se 
configure, também, numa condição socialmente imposta. Nesse sentido, há um 
mútuo condicionamento entre esses diversos fatores sociais – a título de exemplo: a 
pobreza que gera doença que gera mais pobreza –, o que nos permite afirmar, 
decididamente, que não se trata da existência de determinantes sociais da saúde e 
sim de expressões da “questão social” – quando há relação imediata com a lei de 
acumulação capitalista – ou de desdobramentos destas. A própria problemática da 
saúde-doença ora é fruto direto da acumulação capitalista, ora é condicionada por 
ela. 

 

 

4 CONCLUSÕES 

 

             As desigualdades sociais e suas implicações na saúde há décadas expõem por um 

lado, as condições precárias de vida no contexto das relações sociais capitalistas, em nosso 

país. A negligência e a expropriação do capital legitimada pelo Estado que é diuturna com 

as populações subalternizadas. Necessidades de primeira ordem em saneamento básico, 

como coleta de lixo, água tratada, além de habitação, lazer, trabalho, educação, etc. De 

maneira, que a pobreza econômica é acrescida à pobreza em todas as condições de vida. 

             Por outro lado, nessa configuração de ambiência social e ecológica a epidemia do 

Vírus Zika descortinou o forte traço cultural do poder patriarcal, destaca-se questão de 

gênero, etnia/raça e classe social. Mulheres em idade fértil ou grávidas, pobres, em sua 

maioria, negras, mães que são abandonadas por seus companheiros e sozinhas confrontam 

com a dura e cruel realidade das marcas às infâncias negadas, de crianças - seus filhos - 

que provavelmente terão o curso de crescimento e desenvolvimento comprometidos, e que 

demandarão cuidados e estimulação precoce. 

             Nos últimos anos, com a crise e a restauração do capital no Brasil fica ainda mais 

visível o caldeirão de desigualdades sociais e de condições de vida, na qual a manutenção 

de saúde significa manutenção de vida, em plenitude! O surto de Zika se iniciou no Brasil 

em 2015 sendo declarado fim da Emergência em Saúde Pública em maio 2017, pergunta-

se qual será a próxima epidemia? 
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