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IMPORTÂNCIA DA PROMOÇÃO DA SAÚDE EM GESTANTES 
ENFATIZANDO ZIKA VÍRUS: PROBLEMA DE SAÚDE MENTAL 

 
  

Rannykelly Basílio de Sousa1, Elizabete Santos Gonçalves2, Francisco 
Costa de Sousa3, Maria Eduarda Oliveira de Alencar4, Raynara Augustin 

Queiroz5, Isabella Lins da Silva 6 , Kyohana Matos de Freitas 
Clementino7, Cícero Francivaldo Silva de Figueiredo8 , Antônia Gidêvane 

Gomes da Silva 9 
 

Resumo: Levando em consideração o cenário atual observa-se o surgimento 

do Zika vírus e o crescimento do número de casos de bebês com complicações 

neurológicas e as inúmeras dúvidas pelas gestantes oriundas de medo e 

apreensão sobre os riscos eminentes de síndromes congênitas como por 

exemplo a microcefalia. Sendo perceptível também identificar o surgimento de 

transtornos mentais  ao lidar com o diagnóstico da deficiência de um filho. 

Percebe-se então que exige a participação multiprofissional enfatizando a 

importância da enfermagem a partir da facilidade de comunicação e 

proximidade com as puérperas desde o pré-natal. Este estudo é de grande 

relevância, podendo contribuir para uma visão de futuro com inovação de 

estratégias mais humanizadas e profissionais preocupados em trabalhar 

educação em saúde de forma a prevenir danos e promover uma vida de 

qualidade. O objetivo desse estudo foi identificar a importância da promoção da 

saúde mental a apartir do pré-natal nas puérperas. Trata-se de uma revisão 

integrativa de abordagem qualitativa. O levantamento das publicações foi 

realizado com os Descritores em Ciências da Saúde (DECS) da seguinte 

forma: “Saúde Mental”; ” Zika Vírus”; “Gestantes“ e “Humanização da 

assistência”. Para a identificação das publicações 2013 a 2018. Essa pesquisa 

foi realizada por meio de um levantamento de artigos na base de dados 
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Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 

Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), Medical Literature Analysis and 

Retrieval System Online (MEDLINE) contidos na Biblioteca Virtual de Saúde. 

Foram encontrados 43 artigos que abordavam a influência do Zika Vírus na 

saúde mental. O estudo teve como critérios de inclusão para seleção: artigos 

que retratassem a temática e que fossem publicados na língua portuguesa. 

Após a leitura dos resumos e o refinamento da busca, foram selecionados 12 

artigos que retrataram a importância da promoção em saúde, a influência do 

vírus na vida da gestante, as informações de prevenção e que apresentaram 

resultados para o alcance do objetivo da pesquisa. Este estudo possibilitou 

entender a importância do acolhimento à gestante diante de suas angústias, 

medos e dúvidas, por meio de uma escuta atenciosa e qualificada que pode 

culminar no encontro de esperança e força por meio do apoio recebido pelos 

profissionais de saúde. Tornando  imprescindível conhecer a realidade na qual 

elas estão inseridas,  identificando suas fragilidades e potencialidades para que 

o processo de humanização em saúde seja efetuado com qualidade. 

Palavras-chave: Promoção da Saúde. Enfermagem. Cuidado pré-natal. Zyka 
Vírus. 
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