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RESUMO 

Consequência da Covid-19, o distanciamento social impôs uma realidade mais 

imersa nas redes sociais digitais, considerando as desigualdades de acesso. Um 

ambiente já muito utilizado por “tentantes”, gestantes, mães, pais e parentes, a 

internet possibilitou a esse grupo de usuárias o contato virtual, manutenção de 

relações, a conexão com redes de apoio e facilitou o debate sobre maternidade 

e (co)parentalidade - atividade para garantir a sobrevivência e o desenvolvimento 

do filho no núcleo familiar. É nas redes sociais, grupos, fóruns, perfis e páginas 

voltadas para a temática de criação e cuidado de bebês e crianças que este 

público troca informações, dúvidas, relatos e convoca sua rede de apoio a 

auxiliar na tomada de decisões parentais. Sob essa perspectiva, propõe-se 

analisar as interações de usuárias promovidas na rede social “Babycenter”, 

dentro do grupo “Preocupações sobre coronavírus (Covid-19)” durante os dois 

primeiros anos da pandemia. 

 

Descritores/Palavras-Chave: COVID-19; Rede Social; Internet; Parentalidade; 

Maternidade. 
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ABSTRACT 

As a result of COVID-19, social isolation imposed a reality more immersed in 

digital social networks, considering the inequalities of access. An environment 

already widely used by women trying to get pregnant, pregnant women, mothers, 

fathers and relatives, the internet made it possible for this group of users to have 

virtual contact, maintain relationships, connect with support networks and 

facilitate the debate on motherhood and (co)parenting - an activity to ensure the 

survival and development of the child in the family nucleus –. It is on social 

networks, groups, forums, profiles and pages dedicated to the subject of raising 

and caring for babies and children that these public exchanges information, 

doubts, reports and calls on its support network to assist in making parental 

decisions. From this perspective, it is proposed to analyze the interactions of 

users promoted on the social network “Babycenter”, within the group “Concerns 

about coronavirus (COVID-19)” during the first two years of the pandemic. 

Descriptors/key-words: COVID-19; Social networks; Internet; Parenting; 

Motherhood 

  



 
 

 

SUMÁRIO 

 

1 APRESENTAÇÃO ..................................................................................... 11 

2 INTRODUÇÃO ........................................................................................... 12 

2.1 DA MATERNIDADE À PARENTALIDADE/(CO)PARENTALIDADE .......... 14 

2.2 COVID-19 E AS REDES SOCIAIS DE APOIO NA INTERNET ................. 18 

2.3 BABYCENTER: PLATAFORMA E REDE SOCIAL .................................... 22 

2.3.1 Grupo “Preocupações sobre coronavírus (Covid-19)” ........................... 25 

3 OBJETIVOS .............................................................................................. 27 

4 MÉTODOS ................................................................................................. 28 

4.1 DESENVOLVIMENTO DA METODOLOGIA .............................................. 29 

4.2 QUESTÕES ÉTICAS ................................................................................. 31 

4.3 PRODUÇÃO DE DADOS ........................................................................... 32 

4.3.1 MINERAÇÃO DOS DADOS ................................................................... 34 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO ................................................................. 36 

5.1 RESULTADOS GERAIS ............................................................................ 36 

5.2 TEMA 1: A DOENÇA – COVID-19 ............................................................. 40 

5.2.1 Subtema ‘Dúvidas Gerais’ ..................................................................... 42 

5.2.2 Subtema ‘Sintomas em Bebês’ .............................................................. 46 

5.2.3 Subtema ‘Relatos’ .................................................................................. 49 

5.2.4 Subtema ‘Sintomas em Adultos’ ............................................................ 51 

5.3 TEMA 2: REDE DE APOIO ........................................................................ 53 

5.3.1 Subtema ‘Rede de Apoio Virtual’ ........................................................... 55 

5.3.2 Subtema ‘Rede de Apoio de Parentes’ .................................................. 59 

5.4 TEMA 3: ACOMPANHANTES ................................................................... 61 

5.4.1 Pandemia e a Lei do Acompanhante ..................................................... 61 

5.4.2 Nuvem de Palavras de “Acompanhantes” ............................................. 62 

5.5 TEMA 4: SERVIÇOS.................................................................................. 65 

5.5.1 Subtema ‘Suspensão’ ............................................................................ 65 

5.5.2 Subtema ‘Comparecimento’ ................................................................... 68 

5.6 NOTAS DE OBSERVAÇÃO SOBRE O COMPORTAMENTO DO GRUPO
 .....................................................................................................................71 

6 CONCLUSÕES .......................................................................................... 75 

7 REFERÊNCIAS ......................................................................................... 78 



 
 

 

APÊNDICE I - Print da apresentação do estudo e pesquisadora no grupo ...... 82 

APÊNDICE II - Tópicos organizados por tema e subtemas ............................. 83 

APÊNDICE III - Dados e informações mencionadas por usuárias ................. 117 

ANEXO 1 - CURRÍCULO LATTES DA AUTORA .......................................... 123 

ANEXO 2 - CURRÍCULO LATTES DA ORIENTADORA .............................. 124 

ANEXO 3 - COMPROVANTE DE SUBMISSÃO ............................................ 125 

ANEXO 4 - PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP .............................. 126 

 

 

 

 



11 
 

 
 

1 APRESENTAÇÃO 

 

 

Este estudo surgiu de uma ânsia pessoal: a vontade de explorar os elos entre 

redes sociais e a pesquisa em saúde. Enquanto profissional, tive a oportunidade 

de perceber as interações de usuários(as) do Sistema Único de Saúde – SUS 

com as páginas de redes sociais de uma maternidade pública do município de 

São Paulo.  

Muito além das “curtidas”, a página, infelizmente extinta, reunia avaliações 

em forma de relatos, reclamações, denúncias, elogios e recomendações de 

parturientes, mães, pais, parentes, rede de apoio e doulas, acerca da qualidade 

do atendimento, serviço e estrutura. Essas avaliações se tornaram um 

termômetro para pessoas interessadas ou referenciadas em utilizar o serviço e, 

de certa forma, passaram a modular a frequência que usuárias procuravam o 

hospital. Muitas interessadas em parir nesta maternidade utilizavam a parte de 

“avaliações” na página da rede social para tirar dúvidas sobre o pré-parto, parto 

e pós-parto, vacinação, tempo de internação, práticas ou a ausência de violência 

obstétrica, com pessoas que haviam descrito suas experiências positivas ou 

negativas.  

Essa observação me trouxe uma nova percepção sobre os meios e 

mecanismos de comunicação e interação em saúde, e suscitou questão sobre o 

papel que a internet ocupa enquanto mediadora da comunicação, na construção 

de tendências ou opiniões em saúde, que veio a se tornar o cerne desta 

dissertação. 

A ideia, a princípio, era conduzir uma pesquisa por meio de entrevistas 

estruturadas dentro de maternidades, com as usuárias, para entender se existia 

realmente e como se daria essa trajetória de informação sobre aparelhos e 

serviços de saúde em redes sociais. No entanto, quando em março de 2020 

passamos a viver num cenário bastante assustador e nebuloso, com a 

necessidade de medidas e protocolos de restrição, distanciamento e isolamento 

social, o mestrado também sofreu adaptações. Se quando entrei no curso, em 
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janeiro de 2020, pretendia conduzir uma pesquisa presencial, agora, ao final, o 

estudo é parte deste capítulo histórico da ciência, tendo sido conduzido 

inteiramente de modo remoto e assíncrono, sobre comportamentos e interações 

em redes sociais, provocados por preocupações parentais ante todas as 

mudanças e legado da pandemia de COVID-19 no Brasil e no mundo.  

 

2 INTRODUÇÃO 

 

 

Consequência da Covid-19, o distanciamento social impôs uma realidade 

mais imersa nas redes sociais digitais, com mudanças nas rotinas e dinâmicas 

de interação social, considerando as desigualdades de acesso. A quem pôde 

cumprir o distanciamento em casa, a experiência de solidão e a ausência de 

contato foram mediadas pelas redes sociais, descritas por Recuero (2009) como 

uma ferramenta de conversação e construção de sistemas e redes de interação. 

Esses sistemas são compostos por atores sociais e suas conexões, 

compreendidas enquanto laços e capital social que constituem o ambiente virtual 

como “um local de conversações e comunicações” (RECUERO, 2009, p.119).  

As redes de apoio na internet, construídas nas redes sociais, têm sido um 

ambiente comum para a interação de “tentantes”1, gestantes, mães, pais e 

parentes em busca de suporte, acolhimento e empatia, onde trocam 

informações, dúvidas, relatos e auxílio na tomada de decisões sobre cuidados 

parentais. A constituição de uma rede de apoio de maternidade e parentalidade 

na internet, considerando o que propõem Lévy (1999) e McLuhan (1964) acerca 

das redes sociais, e Winnicott (1983), sobre um esboço de rede de apoio  - a 

qual é caracterizada e contextualizada mais a frente -, pode-se dizer que ocorre 

a partir de uma teia de pessoas abertas e dispostas a oferecer e receber ajuda, 

mutuamente, para lidar com questões relacionadas à maternidade e 

parentalidade. Para Winnicott (1983), num olhar mais conservador, essa rede é 

 
1 Linguagem utilizada nas redes sociais para designar pessoas que estão tentando engravidar. 
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constituída principalmente pelo par conjugal e no núcleo familiar tradicional. 

Porém, de acordo com a realidade encontrada no presente estudo, reflexo das 

condições do exercício da maternidade e parentalidade no Brasil, percebeu-se 

que ela se desdobra também – e, talvez, principalmente – em parentes, amigos 

e as relações de amizade construídas em redes sociais. 

As interações dessas usuárias de redes de apoio em redes sociais indicam 

que o estado de pandemia e as características ainda desconhecidas sobre 

tratamentos naquele momento (de 2020 a 2021) desencadearam preocupação 

com o vírus, o medo do adoecimento de bebês e o possível impacto da pandemia 

de Covid-19 nos projetos de felicidade (AYRES, 2007), almejados para seus 

filhos e famílias. Ainda nesse sentido, o discurso sobre - e a prática dos - 

cuidados em saúde no âmbito familiar, enunciados e realizados em sua maioria 

por mulheres, reitera a afirmação de que estas são compreendidas quase que 

como sinônimos do “cuidar” (GUTIERREZ e MINAYO, 2010).  Mais do que um 

ofício e tarefa inerente da “boa mãe” ou da “mãe suficientemente boa”, sinaliza 

e reitera padrões de gênero descritos e reforçados em Winnicott (1983) e 

questionados em Butler (2003), Beauvoir (2008), Rodrigues(2012) e Alcade 

(2019), sobre a performance idealizada da maternidade, aqui colocadas em 

tensão. 

Portanto, partimos da hipótese de que nesse ambiente virtual de empatia e 

apoio, utilizado como suporte para tomada de decisão, a troca de informação e 

debate sobre experiências e vivências de gestação (ou a tentativa de 

engravidar), parto, maternidade e parentalidade durante a pandemia tenha 

orbitado em torno de questões que envolvem a expressão dos sentimentos de 

culpa, ansiedade e medo pela falta de informação e desconhecimento da 

doença. Acredita-se também que tenha sido possível perceber sinais da 

precariedade e do desamparo aos cuidados materno-infantil, diante da 

interrupção ou intermitência de serviços de Atenção Primária à Saúde (SILVA 

ARAÚJO et al., 2020) e de um cenário de direitos sexuais e reprodutivos 

cerceados (VULCÃO et al., 2021).  
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2.1 DA MATERNIDADE À PARENTALIDADE/(CO)PARENTALIDADE 

 

 

Dentro da lógica patriarcal que opera as hierarquias sociais, o papel do 

cuidado com os filhos na sociedade brasileira esteve atribuído às mulheres 

desde o período colonial, segundo Costa (1979). Como se fossem 

biologicamente predestinadas a desempenhar essa função (BADINTER, 1985), 

o corpo e o papel social da mulher foram reduzidos, então, à uma tarefa: ser 

mãe. À maternidade está atribuída essa carga física e emocional do cuidado, 

que deveria, segundo a lógica patriarcal, ser desempenhado baseado no amor 

e na satisfação materna pela dádiva de cumprir a missão biológica da mulher 

(COSTA, 1979).  

Mas não bastava apenas ser mãe, era necessário estar disponível para 

se dedicar inteiramente à essa tarefa e desempenhá-la de forma suficientemente 

boa, amorosa, dedicada e devotada, principalmente na primeira fase da vida do 

bebê, em que ele exige e depende de cuidados (WINNICOTT, 1983). Para que 

uma mãe exercesse plenamente esse papel de apresentar o mundo ao filho, 

concepções de Winnicott (1983) sugerem a importância de um ambiente 

psicossocial de apoio, que favoreça o desempenho dessa função. Postula o 

autor que a mãe precisa ter suporte e auxílio para que possa se dedicar 

inteiramente aos cuidados do bebê.  

Em seu estudo sobre a relevância do ambiente no processo de 

maturação, Winnicott (1983) aponta que, no exercício pleno dessa maternidade, 

a “mãe suficientemente boa” seria amparada por esse ambiente, e colocada sob 

uma “capa protetora” constituída de pessoas – em especial seu companheiro(a), 

familiares e a própria sociedade, representada pelos diversos grupos e 

instituições sociais - que compunham sua rede de apoio. Essa rede teria a 

finalidade de absorver parte das demandas externas ao cuidado, de modo a 

serem esteio ao exercício do papel materno (ALMEIDA et al., 2021; ARAÚJO, 

2007). Uma leitura possível para compreender esse apontamento é a de que, 

dedicada à tarefa materna, a mulher perde sua individualidade e poder de 
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agência na sociedade, tendo a “capa protetora” a tarefa de prover a ela um 

ambiente em que ela possa viver essa tarefa em sua máxima, numa bolha, 

apagada socialmente. 

No entanto, Badinter (1985) desmistifica a ideia do amor e da tarefa 

maternal que são intrínsecos às mulheres, propondo que este é um constructo 

fruto do acordo entre sociedade e Estado para “reconduzi-las às suas 

responsabilidades maternas” (BADINTER, 1985, p.181).  Butler (2003) e 

Beauvoir (2008) negam qualquer essência feminina atrelada ao destino biológico 

do gênero, afirmando que essa identidade é “um efeito de práticas discursivas” 

(BUTLER, 2003, p.39). Ao trazer estas autoras que interpelam quaisquer 

afirmações categóricas sobre identidade de gênero e o papel deste no 

desempenho da maternidade, pretende-se justamente gerar um incômodo que 

desamarre o pensamento da âncora patriarcal.  

Costa (1979) descreve que o modelo de sociedade que vivemos hoje no 

Brasil se fundou na construção social da paternidade e do papel do homem na 

família por meio de uma reestruturação da família, a partir da higienização e 

medicalização, a qual denomina de “família amorosa”, onde esta se volta para a 

manutenção do bem-estar e dos cuidados dos filhos, dentro das hierarquias do 

núcleo familiar (COSTA, 1979, p. 234). Segundo o autor, o homem da sociedade 

brasileira do século XIX teve sua função sociopolítica e econômica voltada para 

a paternidade, não a função de cuidado do dia a dia, mas seu status de 

obrigações sociais.  

Com a higiene, a vida deste cidadão ordinário habitante comum 
da grande cidade brasileira do séc. XIX, vai girar em torno dos 
filhos: vai casar para ter filhos; trabalhar para manter os filhos; 
ser honesto para dar bom exemplo aos filhos; investir na saúde 
e educação dos filhos; poupar pelo futuro dos filhos; submeter-
se a todo tipo de opressão pelo amor dos filhos; enfim, ser 
acusado e aceitar a acusação, ser culpabilizado e aceitar a 
culpa, por todo tipo de mal físico, moral ou emocional que 
ocorresse aos filhos. 
O edifício social montado pelo Estado agrário teve um dos seus 
mais sólidos pilares neste amor e responsabilidade paterna. O 
cuidado com os filhos foi usado como isca para manter o 
homem-pai quieto, imóvel, na dócil postura de cidadão patriótico. 
(COSTA, 1979, p. 251) 
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Badinter (1985) observou que essa constituição distinta sobre os papéis 

paterno e materno em relação aos filhos no núcleo familiar entra em 

questionamento na sociedade burguesa da França, quando da emancipação 

(social e intelectual) das mulheres, no início do século XX (BADINTER, 1985). 

Com a participação da mulher no mundo do trabalho (remunerado) e a 

sobrecarga acumulada pela jornada tripla, profissional, doméstica e materna, o 

papel do homem no trabalho doméstico e parental passa a ser interpelado pela 

suposição de que há “uma distribuição muito tradicional das tarefas familiares, 

que indica uma estagnação desse aspecto dos papéis parentais e dos modelos 

masculinos e femininos que recobrem” (BADINTER, 1985, p.350). 

Na segunda metade do século XX, Tânia Salem, no texto “Família nas 

Camadas Médias: Uma Perspectiva Antropológica” (1985), faz uma revisão ao 

tema da família e seus dispositivos na sociedade brasileira dos anos 80, 

apresentando formas de participação familiar e um esboço de revisitação dos 

papeis, sob olhar das mudanças sociais. Segundo a autora, ainda que haja um 

movimento no sentido de questionar esses paradigmas, as tensões reiteram a 

“dificuldade de implementar valores individualistas e igualitários em uma 

sociedade como a nossa” (SALEM, 1985, p. 34). Em outro livro, “O Casal Grávido 

- Disposições e Dilemas da Parceria Igualitária”, Salem (2007) discorre sobre 

essas novas concepções familiares da classe média, na qual o pai passaria a 

participar (de forma pontual) nas práticas e experiências parentais, mais 

especificamente no momento da gestação e parto. Ao propor o conceito do 

“Casal Grávido (CG)”, Tânia Salem descreve que essa relação parental é 

ordenada por princípios éticos estruturantes da psicologicidade e de uma 

suposta igualdade, modulados pelo papel de gênero. O homem do “Casal 

Grávido (CG)” (da classe média) estaria mais inserido nas atividades parentais, 

se comparado às famílias mais conservadoras, mesmo que o valor de igualdade 

não signifique que homem e mulher sejam considerados iguais, mas seriam 

supostamente indistintos em atribuições parentais. 

Longe de ser uma quebra de paradigmas de gênero e destinos biológicos, 

a realidade descrita por Salem (2007) concerne à um grupo social cujas 

convicções sociopolíticas sobre parentalidade tenderiam a ser mais flexíveis 

(mas nem tanto) a um abandono desses papéis. Essa possibilidade contrasta 
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sobremaneira com a realidade da maioria das mães no Brasil. Em 2022, dados 

divulgados pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais - 

Arpen-Brasil, mostraram que, de janeiro a julho deste ano, 86,6 mil recém-

nascidos foram registrados apenas no nome da mãe2, o maior número desde 

2018. Badinter (1985) aponta que a jornada materna real é regada de 

insatisfações, desejos e exaustão, pela sobrecarga materna, e a ausência 

paterna. Percebe-se também que essa ausência, além de impactar na 

experiência da maternidade, contribui para um estigma social da “mãe solteira”, 

reforçando ainda mais o caráter compulsório da maternidade, incluindo nesta um 

status civil.  

Importante salientar que a presença do pai no núcleo familiar não é uma 

garantia de que esta se converta na divisão igualitárias de tarefas parentais. 

Porém, na realidade descrita por Salem (2007) há um leve movimento, talvez um 

pouco mais favorável à participação do companheiro nessas tarefas, apoiando a 

gestação, parto e dividindo com a parceira os cuidados dos filhos e domésticos. 

A esse movimento que considera o exercício conjunto do par conjugal, nas 

tarefas de manutenção do bem-estar e o desenvolvimento sadio de seus filhos, 

postulam autores estudados por Borsa e Nunes (2017), chamamos 

(co)parentalidade.  

De acordo com autores como Gomes e Resende (2004) e Silva 
e Piccinini (2007), a criança necessita do par conjugal para 
construir uma imagem positiva das relações afetivas e das 
interações sociais. Ao mencionar a denominação “par conjugal” 
torna-se necessário apresentar o conceito de coparentalidade, 
que se refere aos papéis de pais e mães exercidos em conjunto. 
O conceito de coparentalidade (coparenting) advém da teoria 
sistêmica e considera a relação pais/mães/filhos(as). Consiste 
em um complexo sistema relacional de práticas e de modos 
subjetivos por meio do qual homens e mulheres criam os seus 
filhos (Nudler & Romaniuk, 2005). A coparentalidade considera 
o relacionamento conjugal e a parentalidade uma vez que o 
primeiro influencia no segundo (Margolin, Gordis & John, 2001; 
Talbot & McHale, 2004; Braz, Dessen & Silva, 2005). Esse 
conceito diz respeito às figuras do pai e da mãe em exercício 
conjunto das suas funções parentais (Frizzo, Kreutz, Schmidt, 
Piccinini & Bosa, 2005). (BORSA; NUNES, 2017, p. 34) 

 

 
2 Notícia: “País registra o maior número de bebês sem o nome do pai na certidão desde 2018 “. 
Disponível em< https://arpenbrasil.org.br/pais-registra-o-maior-numero-de-bebes-sem-o-nome-
do-pai-na-certidao-desde-2018/ >. Acesso em 13 set 2022 
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Embora haja nuances heteronormativas neste estudo, ao enunciar a 

(co)parentalidade e a maternidade como atividades distintas, considero o 

conceito evidenciado em Borsa e Nunes (2017) dialogicamente ao proposto em 

Barroso e Machado (2010), em que a parentalidade é descrita como o conjunto 

de atividades parentais que visam garantir a sobrevivência e o desenvolvimento 

do bebê e criança no seu núcleo familiar, e uma atividade do cuidar que envolve 

todos os atores. Adota-se essa compreensão enquanto uma janela que não 

pretende enquadrar as pessoas integrantes do grupo em determinantes 

biológicos para seus destinos baseados em gênero ou identidade, mas que traz 

amplitude, reverbera quebras de padrões e que propõe o reconhecimento de 

outras modalidades de família, como as homoparentais, transparentais e, 

inclusive, as monoparentais, e não apenas o conjunto formado exclusivamente 

por pai e mãe, enquanto figuras engessadas de modelo familiar.  

Como destacado por Serejo et al. (2020), estas “outras” famílias pautam 

seus posicionamentos sociopolíticos enquanto estrutura familiar no afeto e no 

amor do conjunto parental, e não em hierarquias de gênero. Destaca-se ainda 

que, para este estudo, considerou-se a parentalidade como um conjunto de 

atividades atribuído ao par conjugal e parental, responsável legal pelos cuidados. 

E propõe-se alargar o conceito da (co)parentalidade, considerando esta como 

um exercício executado em parceria também com a rede de apoio encontrada 

em redes sociais, posto que esta é solicitada e se apresenta como suporte 

emocional e prático à que a convoca. 

 

2.2 COVID-19 E AS REDES SOCIAIS DE APOIO NA INTERNET  

 

 

Foi na impossibilidade ou indisponibilidade da presença física, e enquanto 

mediadora e encurtadora da distância, que a internet se apresentou como um 

“local” ou um meio de manutenção da comunicação durante os dois primeiros 

anos da pandemia de Covid-19. 
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Recuero (2009) sinaliza que nesse “local”, capaz de promover interação 

síncrona e cujas características envolvem também a informalidade das 

conversas e a oralização muito próxima da interação face a face, há a adição de 

novos marcadores conversacionais e marcas verbais. A internet, enquanto 

ferramenta de comunicação, é “onde construções linguísticas específicas 

emergem e novos padrões de cooperação são estabelecidos” (RECUERO, 

2009, p.119).  

Pierre Lévy (1999) descreve o ciberespaço como a virtualização da 

realidade, cujas estruturas podem partir do mundo real mesmo que não 

corresponda totalmente a este, posto que a virtualidade engendrará seus 

próprios códigos e estruturas. A virtualização das comunicações nos espaços 

virtuais é uma das principais características desse mundo virtual, produzindo 

profundas alterações na forma como pensamos, damos sentido ao mundo e nos 

relacionamos com o outro e com o conhecimento. “Nesse cenário, os aspectos 

cognitivos, linguísticos e afetivos passam a ser privilegiados como nunca antes, 

produzindo novas possibilidades de subjetivação e de socialização” (TEIXEIRA 

et al., 2016, p. 338).  

Uma das características de uma redes social, conforme postula Lévy 

(1999), é sua função como uma ferramenta de aproximação entre o mundo real 

e o virtual. Marshall McLuhan, em seu livro “Os Meios de Comunicação como 

Extensões do Homem”, de 1964, propõe que as novas tecnologias eletrônicas 

favorecem a formação de uma aldeia global3, na qual meios de comunicação 

tendem a encurtar distâncias e modificar profundamente a forma como 

transmitimos e recebemos informações.  

O Comitê Gestor de Internet do Brasil – CGI, analisa anualmente o acesso 

à internet nos domicílios brasileiros. Em 2021 lançou os resultados de pesquisa 

“Tic Domicílios 2020”, produzida no primeiro ano de pandemia, apontando que 

houve um aumento do acesso em 12% se comparado a 2019. Segundo estudo 

 
3 Segundo a Wikipédia, Aldeia Global é um conceito que indica “que as novas tecnologias 
electrónicas tendem a encurtar distâncias e o progresso tecnológico tende a reduzir todo o 
planeta à mesma situação que ocorre em uma aldeia: um mundo em que todos estariam, de 
certa forma, interligados”. Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Aldeia_Global>. Aceso 
em: 06 de jul de 2022 
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da consultoria Kantar4 divulgado pela revista Exame5 em abril de 2020, já no 

início da pandemia percebia-se um aumento significativo no uso das redes 

sociais como válvula para lidar com o distanciamento social. Segundo os dados 

disponibilizados pelo estudo, o aumento foi de cerca de 40% nas redes sociais 

mais populares, como WhatsApp, Facebook e Instagram, em escala global. No 

Brasil, segundo matéria publicada no site G16, a Agencia Nacional de 

Telecomunicações – Anatel, registrou aumento de 40% a 50% no uso de internet 

durante a quarentena. A matéria refere-se a dados dos meses de março a junho 

de 2020. 

A pesquisadora e professora Suely Deslandes, do Programa de Pós-

graduação em Saúde da Criança e da Mulher (PGSCM), do Instituto Nacional de 

Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira 

(IFF/Fiocruz), em entrevista concedida ao site do IFF/Fiocruz em maio de 20207, 

ressaltou o aumento do uso da internet e redes sociais durante a pandemia e a 

centralidade que estas vêm tomando nas relações com o mundo externo. 

 

Como indicam várias cartilhas e orientações de instituições de 
saúde, a internet nesse momento de isolamento social possibilita 
manter as interações com amigos, familiares e vizinhos. Mesmo 
aqueles que não estão podendo fazer o isolamento social, com 
a suspensão das aulas e de muitas frentes de trabalho, também 
estão mais tempo em casa e acessando mais a internet. O 
acesso à internet possibilita que muitos continuem (...) a acessar 
suas redes de apoio. É através das redes digitais que se tem 
acesso a informações sobre a pandemia e as formas de 
proteção. A internet tem o papel fundamental de manter uma 
certa rotina e parâmetros de "normalidade" nesse momento de 
suspensão das atividades presenciais. (...) vemos que pela 
primeira vez o contato com o mundo “real” só é possível via 
conexão digital. (DESLANDES, 2020) 

 

 
4 Consultoria de análise de dados de mercado. Disponível em:< https://www.kantar.com/about>. 
Acesso em 23 fev. 2021 
5“Como válvula de escape na quarentena, redes sociais crescem no mundo”. Disponível em: 
https://exame.com/tecnologia/como-valvula-de-escape-na-quarentena-redes-sociais-crescem-
no-mundo/. Acesso em: 23 fev. 2021 
6 “Com maior uso da internet durante pandemia, número de reclamações aumenta”. Disponível 
em: <https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2020/06/11/com-maior-uso-da-internet-
durante-pandemia-numero-de-reclamacoes-aumenta-especialistas-apontam-problemas-mais-
comuns.ghtml>. Acesso em 23 fev. 2021 
7 Disponível em: <http://www.iff.fiocruz.br/index.php/8-noticias/675-papel-redes-sociais>. Acesso 
em: 10 fev. 2021. 

https://exame.com/tecnologia/como-valvula-de-escape-na-quarentena-redes-sociais-crescem-no-mundo/
https://exame.com/tecnologia/como-valvula-de-escape-na-quarentena-redes-sociais-crescem-no-mundo/
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2020/06/11/com-maior-uso-da-internet-durante-pandemia-numero-de-reclamacoes-aumenta-especialistas-apontam-problemas-mais-comuns.ghtml
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2020/06/11/com-maior-uso-da-internet-durante-pandemia-numero-de-reclamacoes-aumenta-especialistas-apontam-problemas-mais-comuns.ghtml
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2020/06/11/com-maior-uso-da-internet-durante-pandemia-numero-de-reclamacoes-aumenta-especialistas-apontam-problemas-mais-comuns.ghtml
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É nesse contexto que se percebe as redes sociais ocupando um lugar 

importante na troca e difusão de informações durante a pandemia de Covid-19. 

Desse modo, ao considerar a rede de apoio configurada enquanto 

(co)parentalidade, importante à manutenção ao exercício do cuidado parental (e 

não de um papel dedicado ao gênero, como discutido em Butler e Beauvoir) e 

ao bom desenvolvimento do bebê, nota-se a configuração dessa teia enquanto 

uma rede de apoio.  

Se a internet vem, ao longo do tempo, se fortalecendo como fonte de 

interação e informação para todo o tipo de questões, os fóruns, sites de 

relacionamento e redes sociais destinados à maternidade se tornaram 

ambientes que constituem uma teia de conhecimentos, práticas e vivências 

maternas e parentais dentro da internet (WEATHERSPOON et al., 2015). Além 

de uma ferramenta de interação, as redes sociais proporcionam 

compartilhamento de interesses e narrativas pessoais.  

Mais do que a busca por um espaço de desabafo, constituem-se em rede 

de apoio ao exercício da maternidade e parentalidade (CADONÁ e STREY, 

2014), e em “um lugar importante de sociabilidade e construção coletiva de 

identidade materna no contexto da classe média urbana” (ALZUGUIR e NUCCI, 

2015, p. 222). É ainda nas redes de apoio em redes sociais que mães vêm 

construindo a sua rede, diante do fenômeno da solidão materna, ao longo dos 

anos. Esse sentimento se tornou ainda mais exacerbado durante a pandemia de 

Covid-19. 

Nas circunstâncias da pandemia, em que a casa se tornou um lugar de 

permanência, a carga emocional e afetiva do cuidado materno em saúde foi 

aumentada pelo acúmulo das tarefas domésticas, pela sobrecarga profissional e 

por todo o trabalho afetivo não-remunerado (FEDERICI, 2019). Assim, as redes 

de apoio em redes sociais se mostraram parte importante da constituição dessa 

“capa protetora” que dá suporte às vivências e à tomada de decisões maternas 

e parentais. 
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2.3 BABYCENTER: PLATAFORMA E REDE SOCIAL 

 

 

A Babycenter é uma plataforma que oferece de forma gratuita serviços 

voltados para gestantes, tentantes, pais mães e parentes, composta por 

aplicativo de calculadora gestacional e site, onde está sua rede social. Foi criada 

em 1997 em São Francisco, Califórnia e é parte da Everyday Health Group, uma 

subsidiária de produtos digitais e websites de saúde e bem-estar para 

consumidores e profissionais de saúde. Hoje, além dos Estados Unidos, também 

está presente no mercado de países falantes da língua espanhola, países 

árabes, Austrália, Canadá, Alemanha, Índia, Reino Unido e Brasil. Neste último, 

foi introduzida em 2008.  

Por meio de seus serviços de calculadora é possível acompanhar e 

monitorar desde a tentativa, gestação, até o desenvolvimento do bebê. Seu site 

oferece informações sobre as etapas da maternidade e parentalidade, e sua rede 

social possibilita a interação dos atores envolvidos nessas práticas com os 

demais participantes. Para utilizar de forma ativa (se quiser interagir com) os 

serviços da plataforma, é preciso se cadastrar e criar um perfil. No entanto, o 

conteúdo da rede social é público para leitura. 

Segundo informações da própria plataforma, em todo o mundo seus nove 

sites são acessados mensalmente por cerca de 34 milhões de pessoas8. Além 

de oferecer conteúdos direcionados as temáticas que acompanham a jornada da 

família, centrada na gestante e mãe como tutora, e abrange também a rede de 

apoio e núcleo familiar, incluindo pais, parceiros, companheiros ou 

companheiras, avôs e avós, mães solo e famílias LGBTQIA+. 

A presença digital da Babycenter nas redes sociais na sua vertente no 

Brasil conta com os seguintes números: Facebook (834.931), Instagram (1,3 

milhões), Twitter (7.889) e no Youtube (45,9 mil). Seu aplicativo conta com cerca 

 
8 Disponível em: < https://brasil.babycenter.com/e200001/sobre-o-babycenter>.Acesso em 10 de 
jul de 2022 
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de 31,4 mil avaliações na Apple Store e 1.248.588 milhão de avaliações no 

Google Play, ambas plataformas para download de aplicativos de celular9. 

O Brasil é um dos países que mais utiliza redes sociais. Segundo 

levantamento do Datafolha10 realizado de 21 a 28 de julho de 2022, com 

brasileiros maiores de 16 anos, 94% dos entrevistados tem conta em alguma 

rede social.  

Portanto, cabe destacar que para a análise foi escolhida a rede social da 

Babycenter Brasil, a qual será referida por Babycenter a partir de agora. Essa 

rede social se divide em comunidades de acordo com o direcionamento de perfil 

de parentalidade que a pessoa cadastrada busca, como “tentante”, “gestante”, 

“puérpera”, “mãe”, “pai”, etc., as quais podem ou não se juntar aos grupos dessas 

categorias.  

No entanto, a participação nos grupos é bastante incentivada pelo algoritmo 

-como nas demais redes sociais- a partir da escolha do perfil. Dentro dos grupos 

estão os fóruns de discussão, compostos por diversos tópicos que contemplam 

as temáticas que condizem com o perfil escolhido, cujo esquema está disposto 

da seguinte forma: conteúdo geral > comunidades > grupos > tópicos, conforme 

pode ser visto na Figura 1.  

  

 
9 Informações colhidas em fevereiro de 2022. 
10 Disponível em <https://www1.folha.uol.com.br/tec/2022/07/94-tem-conta-em-alguma-rede-
social-whatsapp-ldera-com-92.shtml>. Acesso em 18 de jul de 2022 
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Figura 1 - Captura de tela da aba “comunidades”, da página inicial da  

rede social Babycenter Brasil. 

 

Obtido em 21/05/ 2022, no endereço: https://brasil.babycenter.com/c25000182/comunidade 

 

As pessoas cadastradas recebem conteúdos informativos, que são 

sugeridos pelo aplicativo ou e-mail de marketing11, podendo também pesquisá-

los na página inicial do site. Além do conteúdo escrito por jornalistas12, têm à sua 

disposição os fóruns13, que permitem a interação ou a criação de tópicos e 

enquetes, o compartilhamento de fotos e vídeos com pessoas de interesses 

afins.  

 
11 Ferramenta de marketing que utiliza e-mails periódicos para divulgar produtos ou conteúdos. 
12 Segundo informações do site: “Nossos jornalistas são especialistas em saúde e conhecem muito 
sobre gravidez e bebês. Além disso, somos mães e pais vivendo as questões relativas à criação 
de filhos em primeira mão, no nosso dia a dia, conforme acompanhamos o crescimento de nossos 
bebês e crianças mais velhas” e “No Brasil, as jornalistas Fernanda Ravagnani e Carolina 
Schwartz, da Figa Comunicação, uma agência de conteúdo especializada em saúde, comandam 
o Babycenter Brasil desde seu lançamento, em 2008”. Disponível em:  
https://brasil.babycenter.com/e200001/quem-somos>. Acesso em 17 fev 2021 
13Segundo a Wikipédia, um fórum de discussão é uma ferramenta para páginas de 
Internet destinada a promover debates por meio de mensagens publicadas abordando uma 
mesma questão. Também é chamado de "comunidade" ou "board". Disponível em: 
<https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rum_de_discuss%C3%A3o> . Acesso em 12 dez 2021 

https://brasil.babycenter.com/e200001/quem-somos
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Embora gratuito, ao acessar os serviços Babycenter, conforme política de 

privacidade e uso de dados de usuários, a plataforma realiza a captura e 

processamento de dados pessoais e informações. Esses dados são utilizados 

para promoção de marketing direto, de pesquisas e questionários, divulgação de 

publicidade baseada em cookies14 e semelhantes, no âmbito de produtos e 

serviços voltados ao perfil consumidor de usuários, assim como para 

comportamentos online em saúde. Dados esses que são mantidos em sua base 

pelo período máximo de 180 dias, para uso da Babycenter e para seus 

compradores15, ou seja, estes dados e informações também são vendidos. 

 

2.3.1 Grupo “Preocupações sobre coronavírus (Covid-19)” 

 

O grupo “Preocupações sobre coronavírus (Covid-19)”, da Babycenter, foi 

criado em 3 de março de 2020 pelas moderadoras da rede social, que são 

jornalistas contratadas pela empresa Babycenter para fazer a gestão dos 

conteúdos no Brasil. Em julho de 2022 contava com 427 participantes e 49 

tópicos16, e cujo título já indica sua potencialidade de locus (Figura 2). 

  

 
14 Um cookie, no âmbito do protocolo de comunicação HTTP usado na Internet, é um 
pequeno arquivo de computador ou pacote de dados enviados por um site de Internet para 
o navegador do usuário, quando o utilizador visita o site. Cada vez que o usuário visita o site 
novamente, o navegador envia o cookie de volta para o servidor para notificar atividades prévias 
do usuário. Os cookies foram concebidos para serem um mecanismo confiável para que sítios 
se lembrem de informações da atividade do usuário,[1] como senhas gravadas, itens adicionados 
no carrinho de compras em uma loja online, hiperligações que foram clicadas anteriormente, 
entre outros. Assim, melhoram a navegação, aumentando a eficiência da busca. Disponível em:< 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cookie_(inform%C3%A1tica)>.Acesso em 10 jul 2022 
15 Disponível em: <https://brasil.babycenter.com/e200031/pol%C3%ADtica-de-privacidade-do-
babycenter#section11>. Acesso em 10 jul 2022 
16 Informação colhida no dia 10 de julho de 2022, após produção de dados, por isso diverge do 
número descrito no item “4.1 desenvolvimento de metodologia”. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cookie_(inform%C3%A1tica)#cite_note-infop%C3%A9dia-1
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Figura 2 - Captura de tela da página inicial do grupo “Preocupações 

sobre coronavírus (Covid-19), da Babycenter 

 

Obtido em 10/07/2022, no endereço: https://brasil.babycenter.com/g25028750/preocupações-
sobre-coronavírus-COVID-19 

 

O texto de apresentação do grupo direciona a temática que os tópicos 

deverão abordar e contém link para um texto informativo sobre Covid-19 e 

gravidez, escrito por jornalistas da Babycenter dos Estados Unidos.  

Nesse locus, uma rede social com todas as características de uma rede de 

apoio virtual, voltada para as atividades de maternidade e parentalidade, o 

presente estudo foi desenvolvido.  

Cabe aqui uma observação para fins de padronização dos sujeitos da 

pesquisa, compreendidos enquanto as pessoas cadastradas na rede social e 

participantes do grupo, que a partir deste ponto serão chamadas de “usuárias”. 

 



27 
 

 
 

3 OBJETIVOS 

 

 

Este estudo objetiva analisar as interações de gestantes, mães, pais e 

parentes promovidas em redes de apoio virtual de redes sociais e 

compreendidas enquanto difusão de relatos, informações e dúvidas sobre 

cuidados e vivências de maternidade e parentalidade na pandemia da Covid-19. 

São objetivos específicos: 

1) Observar as interações no grupo “Preocupações sobre coronavírus 

(Covid-19)” da rede social Babycenter; 

2) Interpretar e compreender a natureza dessas comunicações e 

interações.  
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4 MÉTODOS 

 

 

O estudo foi desenvolvido a partir do método netnográfico, de natureza 

qualitativa, em cinco etapas, conforme apresenta Kozinets (2015). São elas: a) 

Definição das questões da pesquisa - websites redes sociais ou tópicos a 

investigar; b) Identificação e seleção da comunidade; c) Observação da 

comunidade (envolvimento, imersão) e produção dos dados; d) Análise dos 

dados e interpretação iterativa de resultados, e e) Redação, apresentação e 

relato dos resultados de pesquisa e/ou implicações teóricas e/práticas. A partir 

do conceito de netnografia proposto por Robert V. Kozinets, compreende-se 

esse método como uma derivação da etnografia, aplicada no estudo de 

fenômenos ocorridos na interação virtual. 

O corpus da pesquisa será composto pelas interações entre as usuárias da 

rede social Babycenter, realizadas no período de março de 2021 a janeiro de 

2022, dentro do grupo “Preocupações sobre coronavírus (Covid-19)”. Considera-

se corpora do presente estudo os componentes do processo de comunicação 

entre participantes do grupo, compreendidas como a postagem do tópico, sua 

intencionalidade, a temática envolvida, e do mesmo modo as interações 

resultantes em resposta, suas respectivas intencionalidades e temáticas.  

Na etapa de análise dos dados e interpretação iterativa dos resultados, 

utilizou-se a técnica da Nuvem de Palavras (NP), descrita por Vasconcellos-Silva 

e Araujo-Jorge (2019) como uma operação que favorece uma análise mais visual 

dos temas encontrados, enfatizando sua função gramatical e semântica nos 

discursos, constitutivas de um comportamento cultural e de uma gramática 

emotiva (REZENDE, 2013). A ferramenta utilizada para essa finalidade foi um 

gerador de nuvem online, a saber <https://www.wordclouds.com/>. A técnica foi 

aplicada aos resultados encontrados de modo a auxiliar na mineração dos 

mesmos, conforme descreverei de modo mais aprofundado no tópico a seguir. 
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Para interpretação dos dados,  emprega-se a proposição apresentada por 

Eni Olandi (2007), que compreende o processo de interpretação como uma 

“contradição que articula língua e ideologia produzindo ‘realidade’. (...) é a 

atestação discursivamente tangível do funcionamento da ideologia” (p.153). O 

que nos interessa na abordagem feita pela autora é o entendimento de que o 

sujeito do discurso é interpelado pela ideologia e história. Assim, pretende-se 

uma análise que considere a individualidade ideológica das usuárias e os 

sentidos produzidos por seus discursos ante o momento histórico.  

 

4.1 DESENVOLVIMENTO DA METODOLOGIA  

 

 

Seguindo as etapas do estudo netnográfico apresentado por Kozinets, 

mencionadas anteriormente, desenvolveu-se a metodologia da seguinte forma:  

a) Definiu-se a questão da pesquisa, buscando compreender que temáticas 

e intencionalidades emergiram nas interações sobre maternidade e 

parentalidade, durante o primeiro ano de pandemia no Brasil, na rede sociai 

Babycenter?; b) Identificou-se a comunidade, que neste estudo se refere ao 

grupo “Preocupações sobre coronavírus (Covid-19)”; c) Observou-se a 

comunidade no período de setembro de 2021 a janeiro de 2022; d) Produziu-se 

dados a partir do registro de cada tópico no grupo e seus respectivos 

comentários e e) Redigiu-se a redação dos resultados, a partir do uso da técnica 

de Nuvem de Palavras e considerando o processo de interpretação. 

Superadas as etapas a e b, a observação se deu adotando envolvimento 

observador na comunidade, para compreender de que forma foram construídas 

as interações e sem interferir na dinâmica do grupo, uma vez que foram 

observados dados assíncronos. Assim, foi adotada a postura de pesquisadora 

observadora na prática do lurking, descrita por  Fragoso et al. (2011) e Orgad 

(2009) como o ato de entrar ou permanecer em fóruns e comunidades online 

apenas observando a troca de informações, sem participar ativamente destas.  
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Optou-se em assumir essa postura por entender, como apontam Fragoso 

et al. (2011) e Kozinets (2015), que o estudo de redes sociais em que há 

participação ativa do pesquisador nos debates e diálogos do grupo deve 

acontecer de forma honesta e genuína, no tocante às experiências e 

intencionalidades para com o grupo, que devem ser compartilhadas. No entanto, 

as questões do grupo “Preocupações com Coronavírus (Covid-19)” na pandemia 

não contemplam de forma pessoal a pesquisadora, para além do objeto de 

pesquisa. Ainda assim, como apontam as autoras, “evidentemente que a partir 

da inserção do pesquisador no campo, mesmo que ele não se identifique e não 

seja um participante previamente inserido na cultura em questão, há uma 

transformação no objeto” (FRAGOSO et al., 2011, p. 192). Desse modo, a 

observação do grupo foi feita por meio do site, valendo-se do acesso público ao 

conteúdo do grupo17 para leitura, sem necessidade de cadastro para acesso ou 

vínculo com a rede social.  

Para melhor compreensão das etapas e técnicas adotadas, na Figura 3 é 

possível observar a organização do percurso metodológico. 

Figura 3 – Demonstrativo das etapas do método, dispostas através de  

mapa do percurso metodológico. 

 

 
17 Conforme consta nas regras da comunidade. Disponível em:< 
https://brasil.babycenter.com/e25001585/regras-da-comunidade>. Acesso em 24 fev 2021 

b) Identificação da comunidade: 
grupo “Preocupações com 

Coronavírus (Covid-19)” 

d) Produção a partir de: dados arquivais (captura 

de tela [printscreen], cópia em texto dos tópicos 

selecionados) e dados extraídos (das interações, 

Nuvem de Palavras e tabulação de informações 

mencionadas). 

a) Definição da questão: 

temáticas e intenções nas 

interações da Babycenter 

c) Observação (lurking) 

da comunidade no 

período de 09/21 a 01/22 

e) Interpretação dos 

dados e redação de 

resultados. 
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4.2 QUESTÕES ÉTICAS 

 

 

Por se tratar de pesquisa que envolve seres humanos, foram adotados 

neste estudo os procedimentos éticos previstos na Resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde, que versa sobre a obrigatoriedade de todo e 

qualquer projeto de pesquisa que seja relativo a seres humanos, direta ou 

indiretamente, ser submetido à apreciação de um Comitê de Ética em Pesquisa 

- CEP subordinado ao Conselho Nacional de Ética em Pesquisa - CONEP. 

A Resolução 466/12 prevê que os sujeitos participantes de pesquisas em 

saúde devem consentir sua participação, por meio de Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE). No entanto, dada a natureza da presente pesquisa, 

realizada com análise de dados assíncronos, desprezando informações 

pessoais ou de identificação de participantes, sem a realização de entrevistas e 

sem contato direto com usuárias, e ainda  levando em consideração a cultura do 

grupo que incentiva a adoção de apelidos ao invés de nome (para preservação 

da identidade das usuárias) e a ausência ou dificuldade de conseguir meios de 

contato direto com as mesmas, foi solicitada ao Conselho Nacional de Ética em 

Pesquisa a dispensa do TCLE. 

Convém destacar que é comum aos fóruns e redes sociais de internet o 

uso de apelidos e imagens de perfil genéricas – descartando-se o uso de fotos 

pessoais. Essa prática garante anonimato e uma maior liberdade quanto a 

identidade de seus participantes e é adotada também entre as usuárias da 

Babycenter.  

Desse modo, em 26 de julho de 2021 após submissão ao Comitê de Ética 

em Pesquisa com Seres Humanos da Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo, o presente estudo foi aprovado em parecer 

consubstanciado sob o número 4.867.302, disponível para acesso no site da 

Plataforma Brasil, com dispensa do termo de consentimento. 
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Para assegurar o anonimato das usuárias, neste estudo estas foram 

identificadas apenas com um código composto pela letra U (que indica usuária) 

+ PT (que indica postagem) + número (considerando-se a ordem em que as 

postagens estavam dispostas no site no momento do registro). As imagens de 

perfil foram desprezadas. 

Foi realizada uma postagem de identificação da pesquisadora, 

apresentação da pesquisa e seus objetivos no grupo, publicada pela equipe 

editorial da rede social, informando a realização desta (ver Apêndice I). Qualquer 

usuária que se sinta constrangida poderá solicitar a remoção de suas interações, 

salvaguardando-lhe o direito de não figurar na pesquisa. Não houve 

manifestação até o dia 13 de outubro de 2022. 

Como critérios de inclusão foram considerados tópicos que envolveram 

pelo menos duas usuárias, cujo tema estivesse de acordo com assuntos 

abordados no grupo e que não houvesse divulgação de dados, informações ou 

imagens pessoais. Os critérios de exclusão consideraram as postagens 

repetidas ou sem interações. 

 

4.3 PRODUÇÃO DE DADOS  

 

 

Na observação do grupo “Preocupações sobre coronavírus (Covid-19)” foi 

encontrado um total de 40 tópicos. Para delimitação destes no método 

netnográfico, Adade et al. (2018) indicam a adoção dos seguinte critérios: tópicos 

de discussão de relevância para o problema de pesquisa; maior troca de 

mensagens; maior quantidade de membros distintos que trocam mensagens; 

mensagens mais detalhadas ou ricas em descrições e maior interação entre os 

participantes. Aplicados estes critérios, totalizou 29 tópicos, como pode ser visto 

no Quadro 1. A numeração dos tópicos foi mantida, mesmo com as exclusões, 

para respeitar a cronologia de postagem. 
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Quadro 1: Relação de tópicos selecionados para a pesquisa de acordo com a data e  
ordem da publicação na Babycenter, mantida a grafia das usuárias.  

 

DATA  TÓPICO - TÍTULO  PÁG* 

19/03/20 2.Sintomas corona x gripe 87 

21/03/20 3. Cancelaram meu ultrassom 115 

24/03/20 5. Socorroooo ! CONSULTAS X CORONAVIRUS 116 

22/03/20 6. Como isolar uma criança com suspeita 88 

20/03/20 7. Trabalho de Parto e Corona 108 

20/03/20 8. Pré-natal suspenso 113 

26/03/20 9. O importante é a saúde do bebe e da mãe! 112 

23/03/20 10. Dor de garganta, espirros e nariz escorrendo 95 

26/04/20 12. Dúvidas sobre Corona x Gravidez 96 

24/05/20 13. Consulta rotina pediatra 115 

09/03/20 14. Tirar da creche por conta do Corona? 83 

13/05/20 16. Minha filha não quer usar máscara 84 

17/04/20 17. Pode ser um sintoma inclmum de Covid-19? 90 

14/07/20 18. Pode ficar acompanhante depois dessa pandemia? 113 

09/06/20 19. Visitas e Rede de Apoio x Covid-19 104 

20/07/20 22. Aborto retido 100 

24/03/20 23. Afastamento 87 

11/06/20 24. Hospital e Maternidade Vitória em SP é bom 103 

03/09/20 25. Minha filha é recém-nascida e está com gripe o que eu faço 91 

03/07/20 26. Estou de 29 semanas e com COVID 94 

08/09/20 27. Visitas de parentes a crianças de 2 meses 107 

14/12/20 29. Covid positivo 96 

31/07/20 32. Engravidar ou não na pandemia 97 

24/11/20 33. Recém-nascido com suspeita de Covid 91 

18/01/21 34. 35 semanss e positivo Covid! Muito medo 92 

04/03/21 35. Alguém que o bebê teve covid? 88 

26/02/21 37. Covid em bebê 93 

16/08/21 38. Sequelas de Covid após 1 ano – bebê com 1 ano e 1 mês 94 

10/06/20 40. Bebê com Covid-19. Corona. Alguém?? Como foi? Medo 86 

*De acordo com a organização por temas e subtemas, disponível no Apêndice II, p 83.  

A produção dos dados foi desenvolvida utilizando dois tipos de dados: os 

dados arquivais e os dados extraídos, conforme sugerido por Kozinets (2015). 

Os dados arquivais se referem à captura de tela (printscreen) e também da cópia 

em texto dos 29 tópicos selecionados. Os dados extraídos contemplam a 

extração de informações das interações a partir da leitura, mineradas a partir da 

técnica Nuvem de Palavras, e sua tabulação como se observa no Apêndice III.  

A Nuvem de Palavras, conforme mencionada, é um recurso gráfico utilizado 

para destacar os termos mais utilizados nas interações. Sua aplicação gera 

imagens constituídas por palavras cujo tamanho indica maior ou menor 
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frequência no texto. Vasconcellos-Silva e Araujo-Jorge (2019) consideram que 

esta técnica auxilia de forma visual na compreensão e disseminação de 

resultados de pesquisas de abordagem qualitativa. Os autores sugerem que a 

Nuvem de Palavras proporciona clareza e transparência na “comunicação de 

ideias, revelando padrões interessantes às análises posteriores” (p. 42). Assim, 

na produção dos dados foi utilizada como ferramenta para mineração, da qual 

emergiram sentidos e termos presentes nos discursos das usuárias impregnados 

de significados simbólicos. 

 

4.3.1 MINERAÇÃO DOS DADOS 

 

Os tópicos foram categorizados em quatro grandes temas que, por sua vez, 

geraram subtemas ordenados a partir do maior número de interações, descritos 

de acordo com o Quadro 2.  

 

Quadro 2. Organização dos temas em subtemas a partir do número de 

 tópicos e ordenados por maior número de interações. 

 

TEMA SUBTEMA Nº DE TÓPICOS INTERAÇÕES 

 

1. A doença – Covid-

19 

 

Dúvidas gerais 6 48  

114  Relatos 4 22 

Sintoma em bebês 4 32 

Sintomas em adultos 3 12 

2. Rede de Apoio Rede virtual 3 37 72 

Parentes 2 35 

3. Acompanhantes -------Não possui------- 3 51 51 

4. Serviços Suspensão 2 23 39 

Comparecimento 2 16 

 

As interações analisadas compreendem os seguintes aspectos: título, 

tema, texto do tópico e as respectivas respostas.  
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Quanto às interações oriundas desses temas e subtemas, obteve-se um 

total de 194 usuárias ativas no grupo que produziram 276 interações. Conforme 

dito anteriormente, considera-se usuária a pessoa cadastrada na rede social 

Babycenter e participante do grupo “Preocupações sobre coronavírus (Covid-

19)”. Isto porque uma usuária pode ser, como ocorreu, um perfil identificado 

como de casal.  

A técnica da Nuvem de Palavras foi utilizada por meio do site gratuito 

wordclouds.com, excluindo palavras com menos de quatro repetições, 

pronomes, advérbios de intensidade e conjunções. A exclusão das palavras foi 

baseada na impossibilidade de interpretação de suas intencionalidades ou da 

variedade de possibilidades de uso e interpretações. A Nuvem de Palavras 

auxiliou na mineração e possibilitou identificar sentidos no processo de 

interpretação, a partir da incidência das expressões. A técnica foi aplicada nos 

subtemas como forma de aprofundamento da interpretação dos resultados. 

Também foram extraídas dos tópicos algumas informações que 

chamaremos de ‘menções’, as quais, considerando a frequência com que foram 

mencionadas pelas usuárias, também ajudaram na interpretação do perfil 

comportamental do grupo. Foram encontradas menções a: tipo de perfil de 

usuária (mãe de bebê, gestante ou tentando engravidar); idade; localidade e 

região onde vive; tipo de serviço de saúde que utiliza (público ou convênio); se 

possui rede de apoio em casa; se tem mais de um filho; se trabalha; se 

apresentou sintomas de Covid-19; se confirmou ou descartou a doença através 

de diagnóstico e se teve familiares doentes.  

As menções foram tabuladas manualmente, uma vez que a grafia e a 

comunicação de uma informação podem ser feitas de diversas formas. Nesse 

sentido, Freitas e Leão (2012) estabelecem que uma das características da 

escrita no campo da internet é a tentativa de reprodução da língua falada, 

fonemas e gírias. Assim, não foi possível utilizar ferramentas ou softwares. As 

menções foram cruzadas com a atividade das usuárias de forma minuciosa, para 

não gerar registro duplo – já que a mesma usuária pode comentar em tópicos 

distintos ou no mesmo, em diferentes períodos.  
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Destaca-se que não houve dados suficientes para extrapolação ou 

delineamento de um perfil socioeconômico e racial das usuárias da Babycenter, 

como indicado em Fragoso et al. (2011), – e nem se pretendeu nesta dissertação 

uma análise quantitativa desses dados. 

O processo de interpretação se concentrou em observar o seguinte: como 

se deram as interações (qual a intencionalidade, motivação ou sentimento); os 

assuntos que circunscrevem os tópicos; o período de atividade e engajamento 

no tópico; os tipos de informações compartilhadas, sua relação cronológica com 

a pandemia e ainda os indícios de características constituintes de um 

comportamento cultural dentro do grupo. 

  

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 RESULTADOS GERAIS 

 

 

Quando o título desta dissertação foi pensado, a expressão 

“parentalidade” foi utilizada para abraçar as diversas expressões de gênero e 

sexualidade que se imaginou encontrar no cenário de preocupações na 

gestação, parto, puerpério e a criação na pandemia de Covid-19. Essa escolha 

apoiou-se na dimensão social do termo, compreendido enquanto a construção 

social encontrada em Barroso e Machado (2010) e Borsa e Nunes (2017). 

Ainda que não tenha sido possível delimitar informações de gênero, 

conforme dados da Babycenter no Brasil, 75% de suas usuárias cadastradas são 

mulheres de 18 a 34 anos18. Essa constatação corrobora com a acepção de que 

 
18 Informações obtidas por meio de documento recebido pela autora, via e-mail, da Babycenter 
Brasil, no dia 8 de março de 2022. 
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a principal cuidadora é a mulher-mãe, apontada por Gutierrez e Minayo (2010) 

como as responsáveis pelo cuidado da saúde de suas famílias. 

Ao discutir cuidados da saúde no âmbito da família, a figura da 
mulher-mãe como principal cuidadora aparece quase como um 
consenso. Vários autores ressaltam que o cuidado pela mulher 
é um fenômeno mundial. Esposas e filhas são as cuidadoras 
mais frequentes. Noras e irmãs são as menos frequentes. Isso 
significa que cuidado é quase sinônimo de mulher (...) 
(GUTIERREZ; MINAYO, 2010, p. 1504) 

 

Apenas um perfil no grupo se apresentou como sendo de casal 

heterossexual. Não houve menção, apresentação ou indicação a perfis de 

homoparentalidade ou transparentalidade, mas houve manifestações de 

assinaturas, apelidos ou vocativos voltados ao feminino – “mãezinhas”, 

“mamães”, “mãe do(a)”. Isso não significa que não haja no grupo pessoas cuja 

identidade de gênero não se enquadre na heteronormatividade, mas sim que os 

perfis ativamente participantes no grupo são possivelmente de mulheres 

(tentantes, gestantes ou mães), e que as atividades e dinâmicas de cuidado e 

preocupações com a gestação, bebê ou criança são muito mais desenvolvidas, 

apropriadas e performadas neste grupo de participantes ativas, por mulheres 

cisgênero, como já descrito por Beauvoir (2003), Butler (2008) e Rodrigues, 

(2012) sobre a performance de gênero e cuidado atribuída à figura materna. 

Nesse aspecto, dados do Google Analytics compartilhados pelo 

Babycenter19,mostram que a rede social tem em média 5 mil acessos por mês. 

A média de idade de seus usuários é de 30 anos; 53% são mulheres entre 25 e 

34 anos; e 75% com idade entre 18 e 34 anos. Os dados também indicam que 

23% está na primeira gestação e 86% são gestantes a partir de 37 semanas ou 

que têm bebês de até 24 meses. 

Foi observado no grupo analisado que, das 427 usuárias, 194 interagiram 

pelo menos uma vez nos tópicos e 141 fizeram menção à uma ou mais 

informações pessoais, totalizando 277 menções (Tabela 1). 

 

 
19 Informações obtidas por meio de documento recebido pela autora, via e-mail, da jornalista 
Fernanda Ravagnani, responsável pelo conteúdo da Babycenter Brasil, no dia 8 de março de 
2022. 
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Tabela 1: Informações pessoais mencionadas por usuárias do grupo “Preocupações  
sobre coronavírus (Covid-19)” N=141  

 

Informações mencionadas nas 

interações 

N % 

Mãe de bebê (até 2 anos) 66 
46,8% 

Gestante 52 
36,9% 

Outros filhos 14 
9,9% 

Tentantes 7 
5,0% 

Idade da usuária 4 
2,8% 

Parceiro 31 
22,0% 

Rede de apoio em casa 10 
7,1% 

Trabalha fora 6 
4,3% 

Localidade onde vive 16 
11,3% 

Utiliza SUS 8 
5,7% 

Utiliza plano de saúde 6 
4,3% 

Adoecimento por Covid-19 - geral 36 
25,5% 

Adoecimento por Covid-19 - mães 9 
6,4% 

Adoecimento por Covid-19 - gestantes 9 
6,4% 

Adoecimento por Covid-18 - bebês 18 
12,8% 

Diagnóstico da doença- geral 26 
18,4% 

Diagnóstico da doença – bebês 7 
5,0% 

Diagnóstico da doença – mãe 6 
4,3% 

Diagnóstico da doença - gestantes 4 
2,8% 

TOTAL 277* 
 

*Referente a múltiplas respostas 
 
 

Já nas características mencionadas nos tópicos e apresentadas na 

Tabela 1, foi encontrado que 46,8% são mães de bebês (até dois anos); 36,9% 

estavam gestantes; 5% tentavam engravidar; 22% viviam com parceiro; 9,9% 

tinham mais de um filho; 4,3% trabalhavam fora; 7,1% tinham rede de apoio em 

casa; 11,3% mencionaram a localidade ou região onde vivem (das quais 8,5% 

dos estados de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, 2,1% 

da Bahia, Pernambuco e Pará e 0,7% que vive nos Estados Unidos); 5,7% 

mencionam ser usuárias do SUS e 4,3% mencionam ser usuária de plano de 

saúde (convênio). 
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Desse modo, percebeu-se uma maioria cujo perfil coincide com os dados 

da Babycenter: gestantes no final da gravidez e mães com bebês de até 24 

meses.  

Um aspecto importante da “ausência” de interação de mais de 50% das 

usuárias se justifica na prática do lurking ou shirking em redes sociais. O 

primeiro, inclusive, é mencionado anteriormente como uma premissa da 

participação da investigadora neste estudo netnográfico (FRAGOSO; 

RECUERO; AMARAL, 2011), e que corresponde também à uma das formas de 

participação que usuários de redes sociais adotam para interagir com um grupo 

virtual. Shirk20, expressão do inglês, segundo o dicionário Cambridge, é 

traduzida como esquivar-se. Na internet, essas práticas são bastante comuns e 

denotam um comportamento de participação mais passiva nas redes sociais.  

Mansur et al. (2014), em um estudo sobre redes de aprendizagem virtual, 

descrevem que os perfis de usuários em internet apresentam características 

distintas enquanto sua participação. Os mais ativos são chamados de “workers”, 

aqueles que fazem postagens e comentários com frequência. Os usuários que 

interagem passivamente, apenas lendo o conteúdo, são chamados de “lurkers”. 

Já aqueles que adentram um grupo, mas não leem ou interagem de nenhuma 

forma com os conteúdos, são chamados de “shirkers”.  

Assim, considerando esses perfis de participantes, é possível sugerir que 

muitas usuárias do grupo do presente estudo tenham adotado participação mais 

passiva ou até mesmo não tenham participado das interações, sendo o perfil de 

maioria de lurkers e shirkers. Segundo Mansur et al. (2014), esse 

comportamento é comum à 90% dos usuários de redes sociais.  

A desigualdade de participação em ambientes virtuais de 
aprendizagem reflete o que ocorre em blogs e redes sociais não 
educacionais. O levantamento de Nielsen (2006) mostra que os 
lurkers representam, de fato, a maioria dos usuários da web – 
90%. Conforme o autor, o restante se distribui desta forma: 9% 
– que postam ocasionalmente, e 1% – que participa muito e faz 
a maior parte das contribuições. (MANSUR ET AL. 2014, p. 4) 

 

 
20 Disponível em:< https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/shirk>. Acesso 
em 13 set 2022. 
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5.2 TEMA 1: A DOENÇA – COVID-19 

 

 

O tema “A doença – Covid-19” é o que reúne mais tópicos, 17 ao todo. É 

também o que tem maior tráfego de interações (114) e maior duração (19 

meses). Ainda que o grupo “Preocupações sobre coronavírus (Covid-19)” seja 

voltado para falar sobre o estado pandêmico, aqui foram agrupadas postagens 

específicas sobre as preocupações diretamente relacionadas aos processos de 

adoecimento. Estes são entendidos, conforme Ayres (2007, p.60), como 

“indicadores de obstáculos, encontrados por indivíduos e coletividades, à 

realização de seus projetos de felicidade”.  

A doença é mencionada por 25,5% das usuárias, que relatam sintomas 

ou adoecimento21 próprio, dos filhos, companheiros ou familiares próximos 

(pessoas que frequentaram a casa - ver Apêndice III, p. 117 a 122). Destas, 6,4% 

são mães que mencionaram sintoma ou adoecimento por Covid-19; 12,8% 

sintomas ou adoecimento de bebês; 6,4% são gestantes que mencionam 

sintomas ou adoecimento e 18,4% mencionaram confirmação da doença 

(testado possivelmente em farmácia, laboratório ou hospital). 

A busca por confirmação de diagnóstico foi levemente maior quando os 

sintomas se apresentaram nos bebês. 8,5% das usuárias mencionaram a 

expressão “testar positivo” para afirmar a doença em seus filhos, enquanto que 

4,3% mencionam ter sintomas, mas sem informar a confirmação ou busca por 

atendimento médico.  

Essas informações confluem com o que postula Elizabeth Badinter”(1985) 

sobre a sociedade patriarcal. Marcada por distinções e hierarquias de gênero 

nos cuidados em saúde, uma das características do mito da “mãe 

suficientemente boa” é o cuidado abnegado, dedicado ao filho, posto que “a mãe 

‘normalmente devotada’ se define, em primeiro lugar, pela sua capacidade de se 

preocupar com o filho, excluindo qualquer outro interesse” (BADINTER, 1985 p. 

 
21 Usado aqui para designar quando a usuária menciona a expressão ‘testar positivo’ 



41 
 

 
 

309). Estas características foram encontradas com frequência nas interações do 

grupo e são marcadores de culpa materna, descrita pela autora como um 

sentimento muito mais ligado a um cunho moral. 

O tópico mais antigo é de 09 de março de 2020, cujo título é “Tirar da creche 

por conta do Corona?” (Apêndice II, tópico 14, p. 83), criado poucos dias antes 

do estágio de contaminação ser declarado pandêmico pela Organização Mundial 

de Saúde - OMS (em 11/03/2020) e das medidas de distanciamento social serem 

recomendadas pelo Ministério da Saúde (em 12/03/2020). Esta postagem reúne 

12 interações e revela que, já naquele momento, o sentimento das mães em 

relação à circulação do vírus era de dúvida e angústia. 

Texto do tópico:  
U1P14- Bom dia pessoal, estou com essa dúvida 
Minha filha tem 3 aninhos e tem rinite que evolui para sinusite 
rapidamente , e recorrente ...  Pela idade ela não é obrigada a 
estar na escolinha estou preocupada com este vírus não sei se 
tiro ela da escola pelas minhas pesquisas vi que as crianças 
parecem não estarem sendo muito prejudicadas pelo vírus 
aparentemente o imunológico reage bem não levando á 
estatísticas.  Oque as outras mamães aqui acham ? Também 
estão surtando?  rsrs  
Ou só eu sou a louca aqui ? (Trecho de interação, retirado do 
tópico 14) 

 

Já a interação mais recente no grupo, no período analisado, é do dia 10 de 

outubro de 2021, no tópico “Bebê com covid 19. Corona. Alguém?? Como foi? 

Medo” (Apêndice II, tópico 40, p. 86). Esse tópico exemplifica a aflição materna 

diante do vírus, pois, diferente do que indica o título, o bebê da usuária (U1PT40) 

não está doente, mas ela expressa temor ao revelar que seu vizinho testou 

positivo. 

Texto do tópico:  
U1PT40- Tenho muito medo. Meu vizinho testou positivo. 
Tivemos contato, mas estamos sem sintomas. 
Comentários (9) 
 
U2PT40: Mas o bebê também teve contato ? Ou só está 
gestante? 
 
U3PT40: boa tarde!meu bebê de 1 ano e 11 meses pegou 
covid19 ,ficou com febre baixa e muita coriza e falta de ar levei 
logo ele pra fazer o teste e deu positivo isso dia 12/08/20 
passaram um remédios ele tá melhor só que agora notei que tem 
várias bolhas na mãozinha dele e nos pés levei já a dois médico 
e dizem que e alergia fico preocupada alguém passou por isso e 
detalhe eu meu esposo e minha filha fizemos o exame deu 
negativo só meu filho deu positivo até agora tô sem entender 
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pois ele ainda mama e mantenha contato direto com ele mesmo 
e também nem sei como meu filho contraiu isso ele só saiu pra 
ir ao médico e tomar sua vacina nos aqui em casa estávamos 
mantendo todo cuidado com ele .  
 
U4PT40 [respondendo a U3PT40]: Olá U3PT40, se eu fosse vc 
faria o teste novamente.  pois não há razão para o seu filho ter 
testado positivo. Repetiria nos demais da sua casa tbm 
 
U5PT40: Oi mamãe , Meu bebê testou positivo com apenas 7 
dias de vida. Tomei um susto,fiquei desesperada,porém ele 
apesar do resultado ficou bem. Eu que tive complicações, mais 
graças a Deus fiquei bem depois de uns 15 dias. 
Pegamos eu acho na maternidade. Mais vencemos com a graça 
de Deus. Amanhã ele completa 2 meses. Está saudavel. 
Graças a Deus. (Parte das interações do tópico 40) 

 

Ademais, foi observado que o uso da rede social favoreceu a troca de 

informações sobre tratamento, cuidados e medidas de prevenção, como descrito 

em Garcia, Vieira e Silva (2020) e Szwarcwald et al. (2021). Dúvidas sobre como 

reconhecer e tratar sintomas em gestantes, crianças e, principalmente, bebês, 

relatos de pessoas que adoeceram, dúvidas sobre sequelas e também sobre 

como lidar com a doença aparecem nos tópicos e corroboram com essa 

percepção. 

Dado que este tema foi o que apresentou mais tópicos e interações, 

surgiram subtemas “Dúvidas Gerais”, “Relatos”, “Sintomas em Bebês” e 

“Sintomas em Adultos”.  

 

5.2.1 Subtema ‘Dúvidas Gerais’  

 

O subtema ‘Dúvidas Gerais’ (Apêndice II, p. 83 a 88 – tópicos 14, 16, 40, 

23, 2 e 6) traz assuntos relacionados à permanência de bebês na creche, uso de 

máscaras em crianças, preocupações quanto ao contato com pessoas 

infectadas, medidas de distanciamento social e trabalho, como reconhecer 

sintomas e como isolar uma criança com suspeita de Covid-19, como pode ser 

visto na Figura 4.  
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Figura 4: Palavras mais frequentes na Babycenter sobre o subtema ‘Dúvidas Gerais’, na 

temática “A doença - Covid-19”, extraídas no dia 27/06/2022 

 

Casa (19) é um termo de dimensão simbólica, trazida nas interações para 

além de sua estrutura física e sólida, paredes e vigas que a compõem, como um 

ambiente de segurança, resguardo e (possível) garantia da saúde, reforçada 

pela recomendação de distanciamento social da OMS. Assim, essa palavra 

aparece nos tópicos carregada de valor simbólico, emergindo sentimentos de 

medo em relação ao que se encontra fora dela, daquilo que poderia adentrá-la: 

o vírus. Relacionada a filha (14) /filho (12) /bebê (12) / criança (9) /crianças 

(11), casa aparece como um local de permanência. Quando relacionada aos 

companheiros, a transitoriedade destes indivíduos (que são mencionados como 

pessoas que não estão em distanciamento social, geralmente por questões de 

trabalho), a saúde da casa é colocada em risco. Um ponto que emerge durante 

a análise é que, se os companheiros são indivíduos que estão transitando entre 

a rua e a casa, as mães geralmente estão dedicadas à casa. Portanto, sair (7) 

em referência a deixar a casa, faz menção à incerteza do mundo externo. 

U2PT16: Meu menino de 4 anos não sai de casa desde o dia 13 
de março. Assim é que resolvi o problema de máscara. Onde vc 
precisa levar sua bebê? Vacina? Enfeite a máscara. Caso não 
seja nada vital, apenas faça como eu, deixe em casa. 
 
U3PT16: Bom, penso que existem situações que seja 
necessário sair de casa. Sair para o supermercado e nao ter com 
quem deixar o filho. Sabemos que existe o delivery, mas nao 
sabemos se na região tem essa opção ou se tiver, se existe 
condições financeiras de arcar com a entrega. Esse é um 
exemplo, podem existir outros. A realidade de cada um é 
diferente. As situações são diferentes. Não sei se é o caso dessa 
mãe que fez a pergunta, mas pode ser de muitas outras. O fato 
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é que ninguém quer colocar o filho em risco. Se ficar em casa é 
possível, que ótimo! Se tiver que sair, a máscara realmente é 
algo difícil de fazer crianças pequenas utilizarem. É 
recomendado para maiores de 2 anos, mas nessa fase tudo é 
complicado. Tente enfeitar a máscara como a mamãe acima 
sugeriu... Ou faça uma brincadeira de faz de conta antes de sair 
de casa, diga que a máscara é de super herói. Sei tb que tem 
vídeos no youtube para crianças que mostram a importância da 
máscara e de lavar as mãos, quem sabe isso ajuda? 
 
U4PT16: Minha filha tem a mesma idade da sua. Ela até aceita 
colocar a máscara, mas fica tirando e mexendo. Prefiro deixar 
sem. Mas também saímos muito pouco de casa. Somente dar 
uma volta quando vemos que ela está no limite dela e nosso,ou 
quando tive que levar tomar vacina 
 
U5PT16: Minha filha tem 1 ano, eu não coloco máscara nela. 
Porém evito o máximo sair de casa. 
 
U6PT16: Meu filho de 5 anos também não quer usar máscara. 
Paciência. Vou ter que ficar com ele em casa mesmo para não 
correr nenhum risco de pegar o vírus. Também é complicado 
evitar que toque no rosto enquanto brinca. Todo um desafio 
(Parte das interações do tópico 16) 

 

Ainda na Figura 4, a escola (15) /escolinha (6) também se relacionam 

com o contexto descrito anteriormente, como um ambiente que se opõe à casa, 

um local que, outrora era considerado seguro, passou a oferecer risco à saúde 

dos filha/filho/bebês/criança(s). O termo aparece no tópico 14 (Apêndice II, 

p.83), “Tirar da creche por conta do Corona?”, postado em 09/03/2020, e 

antecede, inclusive, a caracterização da doença como pandemia, que só foi 

declarada pela ONU em 11/03/2020.  

U2PT14: Não vejo necessidade de tirar a criança da escola.  
 
U3PT14: Mais então voce teria que se trancar dentro de casa.pq 
pode se contaminar no mercado,indo na pracinha etc.peça a 
Deus todo dia proteçao para sua filha.eu tenho filhos pequenos 
tenho medo de algo ruim acontecer com eles mais nao nem jeito 
ne,temos que viver.mais faça o que achar melhor.meu filho mais 
novo começou a estudar so esse ano que fez 4.como eu nao 
trabalho nao achei necessario por na escola.  
 
U4PT14: se tiver casos na sua cidade sim eu tiraria ate por que 
como vc mencionou ela tem problemas de alergia respiratoria... 
mas se nao tem nao vejo problema ....  
 
U5PT14: você tem necessidade de deixar sua criança na 
escola? Com essa dúvida que você tem, acredito que ir a creche 
não seja uma necessidade. Se não tem necessidade, eu tiraria 
e não só pela nova doença e sim pelas as doenças que ela já 
tem. Mas se você trabalha, precisa deixar sua criança, aí é outra 
coisa. meu bebê vai a creche também e me preocupo com essas 
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coisas, se eu não trabalhasse, não iria expor meu filho as 
doenças que acabam sendo mais fácil de contrair em escola 
 
U6PT14: As crianças vão ficar doentes indo a escola, mas vão 
desenvolver imunidade também. E a creche não é feita pra 
cuidar dos filhos de quem trabalha e sim pra proporcionar 
escolarização, ensinar matemática, português, artes, e sim, isso 
é ensinado desde o berçário.  
Eu acredito que pelo fato da sua criança estar no grupo de risco, 
é importante você consultar o pediatra dele e juntos tomarem a 
melhor decisão, e avaliar os cuidados, não só na escola, mas 
em outros ambientes que vocês frequentam. Mas se a sua 
cidade ainda não tem casos, não tem motivos pra tirar ainda.  
 
U7PT14: Eu acho que na escola existe risco de se pegar coisas 
mais graves do que o corona, pois cerca de 80% dos casos são 
leves, semelhantes a um resfriado. Geralmente os idosos são os 
mais susceptíveis a terem quadro respiratório grave, então eu 
não tiraria só por causa do CV não. 
Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de 
vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se 
glorie. Efésios 2:8-9 (Parte das interações do tópico 14) 
 

 

Outra preocupação que aparece em dúvidas gerais é o uso da máscara 

(15) em crianças. As usuárias neste tópico (Apêndice II, p. 85) expressam 

angústia em relação ao uso do equipamento de proteção individual em sua filha/ 

filho/ criança(s), posto que estes rejeitam a máscara. As preocupações com o 

vírus (6) / corona (6) se refletem nos questionamentos das usuárias acerca de 

como lidar com a rejeição das crianças à mascara, já que esta é uma barreira de 

proteção, diante de relatos sobre parentes com resultado positivo (7) para a 

doença. Mais uma vez, a opinião geral no tópico “Minha filha não quer usar 

máscara” (Apêndice II, tópico16, p. 84) é de que o mais seguro seria, naquele 

momento, manter filha/ filho/ bebê/ criança(s) em casa.  

U7PT16: Aqui tb é assim , daí não posso sair com ele nem pra 
caminhar no quarteirão... É difícil ne. 
 
U8PT16: Bom dia a respeita das máscaras em crianças 
pequenas não podem ser usadas por causa dos pulmões que 
são frágeis a respiração de uma criança é diferente de um adulto 
e poderá causar problemas respiratórios futuro  
 
U9PT16: Tem aquelas mascaras de plástico que vem o 
personagem tipo mulher Maravilha, homem aranha etc.. quem 
sabe ela gosta,. 
 
U10PT16: Crianças até aos 3 anos não devem usar máscara 
porque sufocam. Na Europa é proibido. Gente vamos seguir a 
Europa porque se seguir esse governo brasileiros nóis morre. 
(Parte das interações do tópico 16) 
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Acerca dessa angústia em relação à pandemia, deus (10) é uma palavra 

recorrente no discurso, utilizada sempre em um contexto de temor em relação à 

doença e de clamor em relação à saúde de filha/filho/bebê/criança(s).  

U10PT14: não tira da escola , peça a deus proteção que nada 
vai acontecer.. sempre passa álcool em gel nas mãos dela e de 
bastante água a ela (Trecho de interação, retirado do tópico 14) 
 
U8P40 [respondendo a U7PT40 – “Meu bebê...”]: Vou orar por 
ele,se Deus quiser logo estará bem,vamos colocar nas mãos de 

Deus. 🙏 (Trecho de interação, retirado do tópico 40) 

 

A religiosidade, na forma de algumas expressões como “ter fé em”, 

“colocar nas mãos de” e “confiar em” aparece na Figura 4 e denota um valor 

simbólico carregado de significado para as usuárias que a utilizam. Em seu 

estudo “Religião, Enfrentamento e Cura”, Paiva (2007) sugere que, nas 

situações de adoecimento físico ou mental, a religião seria um recurso para 

entender e lidar com a doença. 

Frequentemente as urgências pessoais ou situacionais são 
enfrentadas pelas pessoas, ao menos em parte, com o recurso 
religioso de orações, promessas, peregrinações, exercícios 
ascéticos e ações rituais, conforme as várias religiões, inclusive 
cristãs. No cristianismo, em particular, uma das manifestações 
mais indicativas da presença do reino de Deus foram as curas 
físicas e algumas curas que hoje chamaríamos de psíquicas ou 
de psicossomáticas, curas essas muitas vezes solicitadas pelo 
doente ou por outras pessoas (PAIVA, 2007, p.101) 

 

5.2.2 Subtema ‘Sintomas em Bebês’ 

 

No subtema ‘Sintomas em Bebês’ (Apêndice II, tópicos 35, 17, 25 e 33, p. 

88 a 91) foram registradas 32 interações, no período de 17/04/2020 a 

16/07/2021, conforme pode ser observado na Figura 5. 
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Figura 5: Palavras mais frequentes na Babycenter sobre o subtema ‘Sintomas em Bebês’, na 
temática “A doença - Covid-19”, extraídas no dia 27/06/2022  

 

 Este subtema é centrado em tópicos descritivos de sintomas em tom de 

temor, inquietação e ansiedade quanto à saúde de bebês (26) e a suspeita de 

adoecimento destes por covid (15). O comportamento das usuárias ante o 

adoecimento foi, ao mesmo tempo, de buscar informações de saúde e descrever 

sintomas (15) como febre (27), coriza (4) e diarreia (4) – e, nesse contexto, 

acompanhados dos dias (19) /dia (13) que persistiram os sintomas.  

Texto do tópico:  
U1PT35- Gente, acho que minha bb de 9 meses tá com covid. 
Num período de 3 dias.. Hj é o terceiro. Tô com medo de 
sintomas mais sérios. Até agora ela teve febre, coriza e diarreia. 
Qnto tempo será que isso dura em bbs? Alguém que o bebe teve 
covid e melhorou? Pode descrever como foi e qnto tempo durou? 
 
Comentários (13) 
U2PT35: Acho q a minha filha também está. Estou no primeiro 
dia de febre, mais ela só abaixa com remédio. Como está sua 
filha? Melhorou? 
 
U3PT35: Meu bebê está. Está no quarto dia de febre, diarréia e 
coriza. Não sei o que fazer. Ele fez um ano. 
 
U4PT35: Como estão os bebês de vcs? Foram ao médico? Eles 
passaram o q? (Trecho de interações, retirado do tópico 35) 

 

Também há interações que buscam acolhimento, empatia e esperança no 

compartilhamento situações semelhantes, assim como de dar retorno sobre o 

estado de saúde dos bebês. Esse comportamento reitera a procura por empatia 
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da rede de apoio. As respostas descrevem desde o adoecimento até a melhora 

do bebê, passando pela suspeita de contágio, por meio do marido (11), 

descrição dos sintomas nos bebês, busca pelo hospital (11) / pediatra (8) para 

diagnóstico via teste (6) / exame (5) e tratamento.   

Nesse subtema a suspeita se dá por meio do adoecimento dos 

pais/parentes que testaram positivo (13), e o contágio nos bebês. No entanto, 

há pouca descrição da confirmação do diagnóstico de bebês. Expressões como 

“meu bebe pegou de mim” ou “minha família/ meu marido testou positivo e meu 

bebê está com” são as mais comuns para descrever essa suspeita, mas algumas 

usuárias descrevem tratamentos recomendados por profissional. Em seguida, as 

postagens relatam a melhora e as interações se dão em torno da comemoração 

e das graças (8) à deus (10).  

Na Figura 5 também se observa que apareceram sugestões de 

procedimentos de cuidado, como manutenção de distanciamento social e a 

recomendação para buscar hospital ou médico em casos mais graves. 

Percebeu-se a relutância em expor o bebê a esses ambientes, inclusive 

alegando recomendações protocolares dos estabelecimentos de saúde. 

Texto do tópico:  
U1PT17: “Em casa todos ficamos doentes no mesmo tempo, 
nunca aconteceu de meu marido, meu menino de 4 anos e eu 
pegarmos um resfriado juntos. Nos adultos começou com dor de 
garganta, tosse e foi mudando, dando cansaço, coriza, muco 
com pus e dor ao tossir e ausência de olfato por mais de 14 dias. 
Ninguém teve febre. Meu menino teve tosse e coriza por 3 dias. 
Já meu bebê de 4 meses teve caquinha, e teve também 
convulsão sem febre, duas vezes num período de mais ou 
menos 15 dias. Li que em alguns casos houve alteração 
neurológicas. Fico me perguntando se essa convulsões não 
foram resultado de Covid-19?. Será?”. Respostas: 
 
U2PT17: “Não quero te assustar , te aconselho a irem logo para 
o hospital, mas não fique muito preucupada pode ser uma gripe 
normal”. 
 
U1PT17 [respondendo a U2PT17 – “Não quero...”]: Indicam 
hospital só com febre e falta de ar, justamente para não correr o 
risco de contaminação caso não seja covid. Estamos em tempos 
difíceis. :-/ 
 
U3PT17: Era covid19? Vcs melhoraram? 
 
U1PT17 [respondendo a U3PT17 – “Era covid...”]: Não fomos a 
nenhum hospital. Como contei, após 14 dias eu melhotei e meu 
esposo após 17 dias.  Graças a Deus melhoramos e o bebê 
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nunca mais teve convulsões após esse tempo. Eu continuo 
achando que foi, mas não fizemos exames pois na época só 
fazia exame com febre e falta de ar  (dependo do SUS). 
 
U4PT17: Nossa maezinha,  que tenso hein, obrigada por relatar 
sua experiência! Muita saúde para vcs   
 
U5PT17: Graças a Deus vcs estão bem e com saúde! 
 
U6PT17: A covid tbm pode afetar a estrutura cerebral, mas 
nunca li nada associando a convulsão, de qualquer forma se seu 
bebê teve 2 convulsões sem febre é importante passar por 
avaliação médica.  
 
U7PT17: Bebê convulsionou tem que ir para o hospital e fazer 
exames.  
 
U8PT17:Tem que ser avaliado por um neurologista. (Parte das 
interações do tópico 17) 

 

 

5.2.3 Subtema ‘Relatos’ 

 

Este subtema soma 22 interações, postadas entre 03/07/2020 e 

16/08/2021. Em ‘relatos’ (Apêndice II, tópicos 34, 37, 38 e 26, p. 92 a 94), foram 

reunidas as interações nas quais as usuárias descrevem situações de 

adoecimento de filhos ou de gestante, como pode ser visto na Figura 6. 

Figura 6: Palavras mais frequentes na Babycenter sobre o subtema ‘Relatos’, na temática “A 
doença - Covid-19”, extraídas no dia 27/06/2022 

 

 É a partir da palavra covid (16) que as descrições de adoecimento são 

feitas. É empregada para enfatizar um diagnóstico positivo (7) em expressões 
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como, “teste/testou positivo para covid” e “teve/ está com covid”. A narração das 

experiências de enfermidade por Covid-19 passa pela descrição de sintomas 

(8) da doença, tais como febre (4), coriza (6), nariz (5), assim como pela forma 

de contágio da doença, geralmente trazida para dentro da casa (8) pelo marido 

(6), reforçando a transitoriedade(casa/rua/trabalho) dos parceiros, que são 

relatados nas postagens como vetores do vírus. 

Texto do tópico:  
U1PT34- Oi mamães! 
eu estou com 35 semanas hoje e descobri hoje que estou com 
Covid... estou com sintomas desde de sábado... parecia ser uma 
gripe bem forte, tive pouca febre... hoje estou melhor mais me 
sinto cansada e com o nariz bem entupido... se paro para pensar 
entro em desespero!! 
alguém passou por isso? Conhecem alguém? Preciso de 

notícias boas 😥 eu me cuidei tanto, não sai de casa, fiz até 

inimizades na família por não participar de nenhum evento e 

agora estou aqui, positiva 😭😭 

 
Comentários (8) 
U2PT34: Pelo que relatou, vc está com sintomas leves. Vc já 
está se sentindo melhor, isso mostra que seu corpo está se 
recuperando..  
 
U3PT34: Também estou muito preocupada !! Já chorei , já rezei 

🙏🏻🙏🏻...colhi meu exame hoje ! Meus sintomas são leves: 

congestão nasal , coriza, perda do olfato e perda do paladar ! 
Estou com 26 semanas e 4 dias 
 
U4PT34: Boa noite, como vocês estão e os bebê? Estou com 11 
semanas e suspeita de covid, fiz exame hoje, já chorei demais! 
Eu tive em junho de 2020 e desde lá vinha acompanhando com 
exames de sangue os anticorpos, sempre dava igG reagente e 
IgM não reagente, hoje fiz nova sorologia a pedido da obstetra e 
pra minha surpresa deu igG reagente e IgM reagente o que pode 
indicar uma infecção ativa, mas não saio de casa, não vou a 
nenhum lugar, estou cumprindo o isolamento desde que fui 
afastada do trabalho por que descobri a gestação, fico só em 
casa com o meu filho de 2 anos e meio e a minha sogra, 
infelizmente ela sim sai sem necessidade e não sei se toma os 
cuidados necessários, meu marido sai para trabalhar dia sim dia 
não e sempre se cuida além de trabalhar sozinho e ir e voltar de 
carro justamente para não correr riscos. O meu filho e meu 
marido também coletaram exame de sangue e ambos deu 
negativo, minha sogra teve covid em dezembro e já tomou as 
duas doses da vacina, se o PCR der positivo não sei como isso 
pode ter acontecido, tô apavorada. Estou a mais ou menos 2 
semanas com coriza interna, ardência no nariz, nariz e garganta 
coçando, não tive febre ou falta de ar ou qualquer outro sintoma 
da primeira vez, a médica e eu pensamos ser uma crise de 
rinosinusite que estou desde outubro que ela vai e volta. Estou 

apavorada 😭😭😭 

 
U5PT34 [respondendo a U4PT34 – “Boa noite...”]: Oi como voce 
esta? Descobriu oq pode ser?(Parte das interações do tópico 34) 
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Além das descrições, outra característica do tópico “relatos” é o pedido de 

situações semelhantes, caracterizado pelo uso de expressões como “alguém 

mais passou por isso?”. Surgiram relatos extensos e detalhados sobre 

adoecimento de bebê (5), com perguntas sobre como foi a recuperação da 

gestante ou do bebê/filho e dando graças à - ou rogando à - deus pela saúde do 

bebê, pois embora haja relatos sobre adoecimento de gestante e puérpera, é 

possível notar que estas aparecem nos tópicos sempre em relação aos filhos. 

Daí emergir na nuvem também a palavra semanas (9), relacionada ao estágio 

de gestação ou idade do recém-nascido. Nesse tópico, também sobressaiu o 

fortalecimento dos laços e o interesse no bem-estar, saúde e recuperação uma 

das outras. Desejos de melhoras e pedidos de atualização sobre o estado de 

saúde foram recorrentes.  

U4PT26: Oi como está ? já se recuperou ? Eu espero que sim 
 
U5PT26: Boa noite! Nos conte como progrediu a sua gestação. 
Como você e seu bebê estão após o Covid? (Trecho de 
interação, retirado do tópico 26) 

 

5.2.4 Subtema ‘Sintomas em Adultos’ 

 

‘Sintomas em adultos’ é o subtema que reúne menos interações, apenas 

12 em 3 tópicos (Apêndice II, tópicos, 10, 29 e 12, p. 95 e 96), que aconteceram 

no período de 23/03/2020 a 05/02/2021, como pode ser visto na Figura 7. 

Figura 7: Palavras mais frequentes na Babycenter sobre o subtema ‘Sintomas em Adultos’, na 
temática “A doença - Covid-19”, extraídas no dia 27/06/2022  
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 Nestes tópicos, a temática principal foi a dúvida sobre adoecimento de 

usuárias. São narrados sintomas (12) como dor (9) de garganta (4) / no peito/ 

de cabeça/ no corpo, febre (5), nariz (5) escorrendo/ entupido, associadas à 

suspeita de adoecimento por Covid-19 (4).  

As interações se deram de forma menos intensa do que aconteceu nos 

tópicos referentes aos sintomas em bebês. Houve menos interações quando a 

suspeita se deu entre as próprias usuárias, assim como menos recomendações 

para buscar atendimento médico e menos pedidos de resposta sobre o estado 

de saúde das usuárias. Houve um certo descaso com a própria saúde. Além do 

já descrito sobre a carga que o cuidado da saúde da família representa para a 

mulher, e de sua abnegação para se encaixar no padrão da “mãe 

suficientemente boa”.  

Os sintomas relatados e o receio da doença neste subtema se relacionam 

com o medo de ter contraído a doença e ser um vetor para seu bebê, em especial 

quando se trata de gestante. Porém, ainda que sejam poucas interações, há um 

grande interesse de gestantes em obter mais informações sobre sintomas e 

pedidos de relatos, em busca de informação confiável, de sua rede, sobre como 

proceder. 

Texto do tópico:  
U1PT29- Meninas que tiveram Covid, com quantos dias vcs 
deixaram de apresentar os sintomas? 
Comentários (3) 
 
U2PT29: Up - também gostaria de saber alguém pegou grávida 
e se aconteceu alguma coisa referente a gestação. 
U3PT29: Gostaria de saber também, estou com sintomas e 
super preocupada. Peguei uma gripe do meu filho, estamos em 
isolamento mas estou com medo que seja corona. Queria mais 
informações  
 
U4PT29: Oi boa tarde , estou com 26 semanas e 4 dias e com 

suspeita de COVID😬 

colhi exame hoje , após 3 dias de sintomas !! Embora estou com 
muito medo , meus sintomas são leves: congestão nasal , perda 
do olfato e paladar e dor de cabeça !! Só colhi o exame pq meu 
marido teve mais sintomas e tudo indica que o dele seja positivo 

!! Mas vamos aguardar e que Deus nos proteja sempre 🙏🏻🙏🏻 

(Parte das interações do tópico 29)  
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5.3 TEMA 2: REDE DE APOIO 

 

“Rede de Apoio” reúne cinco tópicos (Apêndice II, tópicos 32, 22, 24,19 e 

27, p. 99 a 109) cuja dimensão compreende e condensa toda a dinâmica das 

interações e o propósito da presente análise nesta rede social. É a temática com 

o segundo maior tráfego de interações (72), com duração de 13 meses. O tópico 

mais antigo data de 09/06/2020 e o mais recente de 31/07/2021. 

Considerada a constituição da rede de apoio de parentalidade na internet, 

no grupo, se observou a fragmentação em ‘redes de apoio virtual’ e ‘rede de 

apoio de parentes’. Em números gerais, a rede de apoio foi mencionada de duas 

formas: maridos/esposos/companheiros foram citados 31 vezes ao longo dos 

tópicos. Já a rede de apoio de parentes, que vivem na mesma casa, foi 

mencionada 10 vezes, conforme pode ser observado no Apêndice III, Tabela 2 

(p. 117). 

A identificação dos tópicos que compõem o tema “Rede de Apoio” foi feita 

a partir de uma leitura atenta das interações, cujas características revelaram um 

forte viés emocional do conteúdo. A partir da exposição de situações pessoais, 

as usuárias fazem uma convocação do grupo, para que expresse suas opiniões 

de forma empática e acolhedora, como numa conversa íntima. Diferente das 

‘dúvidas gerais’ do tema 1 (A Doença – Covid-19), em “rede de apoio” os tópicos 

se relacionam com dilemas pessoais e as interações desencadeadas se voltam 

para auxiliar na tomada de decisão. 

No subtema “rede de apoio virtual”, a rede é convocada de forma subjetiva. 

Pode-se exemplificar com a interação no tópico 32 (Apêndice II, p. 97), cujo título 

é “Engravidar ou não na pandemia?”. As expressões “o que vocês acham” e “o 

que vocês aconselham” denotam que a usuária quer uma opinião do grupo 

acerca de uma questão muito pessoal: engravidar no período de pandemia. A 

‘convocatória’ ao grupo demonstra que ali existe não apenas uma relação virtual, 

mas um laço de confiança ante a opinião de outras usuárias, mães e parentes. 

As experiências pessoais das usuárias aparecem como balizadoras de suas 
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opiniões, na tentativa de oferecer à usuária que convoca a rede informações que 

a auxiliem a ponderar as suas opções. 

Outro momento bastante simbólico dessa convocatória da rede de apoio 

vem a partir do acolhimento recebido por uma usuária (U1PT22) ao relatar um 

aborto. A empatia e a cumplicidade das usuárias diante da perda e do luto 

relatado revelam que as ligações podem se estender para além da virtualidade, 

e que elas estão dispostas a oferecer um apoio mais qualificado, advindo de 

suas próprias experiências. 

 Já “rede de apoio de parentes” é identificada a partir de postagens em que 

é mencionada de forma direta, no título do tópico. A rede de apoio de parentes 

é a que, por vezes, oferece suporte na rotina da usuária, e da qual ela estava, 

apartada, pelo menos naquele momento. Percebe-se uma busca por apoio e 

aprovação acerca de suas escolhas, como por exemplo o afrouxamento do 

distanciamento para receber familiares próximos. Esse comportamento pode ser 

ilustrado quando uma usuária (U1PT19) pergunta sobre as medidas que as 

outras usuárias estão tomando, e descreve a exceção que abriu, com o aval da 

pediatra, para receber as avós. 

 U1PT19: Olá, como vcs estão fazendo com os bebês e as 
visitas nessa epoca de covid? Liberam os avós e tios?? Tem 
gente ajudando com os cuidados. Minha bb tem 1 mês e a 
pediatra proibiu as visitas só liberou 1 para as avós mais é tão 
dificil conter... dai a cada 15 dias as avós vem de mascara e 
pegam a bb um pouquinho (Trecho de interação, retirado do 
tópico 19) 

 

O incentivo à manutenção do distanciamento social aparece também como 

forma de reforçar algumas convicções ou práticas de cuidado, quando 

desempenham seus papeis dentro da lógica da “boa mãe”.  

U6PT19: Aqui na minha casa parecer a prefeitura,de tanta gente 
+ família e colegas dos sobrinhos,eu controle que pega se sinão 
vira bagunça ,as vezes minha  irmã acha esajeiro,+ nu nem aí,e 
meu bebê eu q tenho que cuida e protejer dele da forma + 
correta. 
U7PT19: Minha bebê fez 2 meses e tb nao conheceu ninguém 
da família, nem os avós. estamos só eu o pai dela e ela em casa 
direto. 
Tem q cuidar eles são muito pequenos... (Trecho de interação, 
retirado do tópico 19) 
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O que sobressaiu na análise deste tema foram os laços afetivos, interações 

de incentivo, troca de confidências, dúvidas e informações entre mães, gestantes 

e parentes, voltadas às práticas de parentalidade, que objetivam a saúde e o 

bem-estar de seus filhos. Também revela suas rotinas, relacionamentos e laços 

familiares que esta considera importantes na criação de seus filhos. 

 

5.3.1 Subtema ‘Rede de Apoio Virtual’ 

 

Este subtema é composto por 3 tópicos nos quais as usuárias convocam 

a opinião do grupo, sua rede de apoio virtual, em relação a uma questão pessoal 

(Apêndice II, tópicos 32, 22 e 24, p. 97 a 103). Reúne 37 interações sobre 

assuntos de cunho íntimo, como gravidez na pandemia, aborto e indicação de 

hospital. A atividade neste subtema se deu no período de 11/06/2020 a 

13/07/2021. como mostra a Figura 8. 

Figura 8: Palavras mais frequentes na Babycenter sobre o subtema ‘Rede de Apoio Virtual’, na 

temática “Rede de Apoio”, extraídas no dia 27/06/2022  

 

Engravidar (17) / gravidez (14) /grávida (8) foram as palavras mais 

utilizadas nesse subtema, presentes em todos os tópicos, mas destacam-se nos 

tópicos 32 (Apêndice II, p. 97), “Engravidar ou não na pandemia?”, e 22 (p.100), 
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“Aborto retido”. Estes são tópicos que confluem no desejo das usuárias de 

engravidar. No tópico 32 esse desejo é descrito em relação à dúvida sobre a 

pandemia (13) ser o momento adequado para isso e a covid (10) aparece como 

um obstáculo à sua realização. O tópico 32 reúne 24 interações, portanto, 

contém um longo diálogo entre diversas usuárias que exprimem suas opiniões e 

as validam a partir de suas próprias vivências. Suscita uma série de interações 

de incentivo, de forma cordial, à realização desse desejo/sonho, assim como 

considerações sobre medo (10) ante a rotina solitária extenuante de cuidados 

com o bebê (11) durante a pandemia. 

Texto do tópico: 
U1PT32 pergunta “Boa tarde! meninas, o que vocês acham 
sobre engravidar na pandemia? Tive ectopica a 9 meses atrás, 
ia começar agora o processo de tentar. O que vocês 
aconselham?”.  
 
Comentários:  
U2PT32: Engravide! Passei 6 meses da gravidez na pandemia. 
Meu pequeno ta recem nascido. A minha gravidez foi mais que 
planejada. Fiz FIV. Esperei 10 anos pelo momento certo pra 
engravidar. Depois de 3 meses de gravidez veio a covid. Nao 
deixe de engravidar por causa disso. Hoje é a Covid.. amanha 
pode ser outra coisa. Se eu tivesse esperado teria me 
arrependido. Va em frente! 
 
U1PT32 [respondendo a U2PT32 – “Engravide...”]: Verdade! 

Obrigada ❤️ Aproveite seu neném 🙏🏻 

 
U3PT32: Realize seu sonho e seja muito feliz,como a mãezinha 
a cima disse hoje é covid-19 amanhã só Deus sabe. Não deixe 

passa as oportunidades,siga seu coração ❤🥰🙏🏼(...). 

 
U4PT32: Eu sempre sonhei em ser mãe, sempre foi meu maior 
desejo e projeto de vida...tenho SOP e engravidei em fevereiro, 
descobri em março, no início da quarentena!  Nao poderia estar 
mais feliz com essa gravidez!!!  estou extremamente realizada e 
só quero que meu filho nasça com saúde!! mas se pudesse 
escolher, preferiria ter meu filho em outro momento! Além da 
questão da saúde, não temos ideia do que está por vir na 
questão econômica... minha perspectiva não é muito otimista 

com relação a isso 😕 então se eu estivesse tentando, daria 

uma pausa nas tentativas...  Além de ser recomendação das 
obstetras pois somos grupo de risco até no período  do 
puerpério... mas essa é apenas minha visão , cada um sabe da 
sua realidade. 
 
U5PT32: Diante do cenário que estamos vivendo, eu adiaria. 
Tenho um bebê de 1 ano e meio e não é fácil vê ele só em casa, 
crescendo longe da família, eu tenho medo. Imagina um recem 
nascido? (...) Devemos pedir a Ele sabedoria para tomar 
qualquer decisão. Seja qual for sua decisão, que Deus te 
abençoe! (Parte das interações do tópico 32) 
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O tópico “Aborto retido” (Apêndice II, tópico 22, p. 100) relata, de forma 

dolorida, a experiência de aborto (6) de uma usuária. A convocação da ‘rede de 

apoio’ se dá a partir das perguntas ‘alguém já passou por isso?’ e ‘como 

superaram?’. Este é um tópico que reúne usuárias tentantes, ou seja, que estão 

tentando engravidar. A barreira para a gravidez é o aborto, razão de medo 

para as usuárias. Há alguns relatos semelhantes ao da usuária (U1PT22) inicial 

nas interações, que descrevem a perda. O momento da curetagem é descrito a 

partir de dor/dói (7), não em relação ao procedimento em si, mas sim em relação 

à perda do bebê. 

Texto do tópico:  
U1PT22- Dia 20/07/2020 
Acabei de chegar da emergência e o exame mostrou que o 
coração do meu bebê parou com 8 semanas.  
estou com esse aborto retido e com a alma em pedaços da 
vontade de morrer de sumir do mundo, passei por uma gravidez 
química em dezembro e agora isso. Alguém passou por isso?? 
Como superaram?? 
 
Hoje no dia 05/05/2021  
Venho atualizar esse post e dizer que não desisti, perdi o meu 
bebê e logo em seguida o meu relacionamento. 
Mesmo assim eu continuei lutando e descobri a trombofilia e 
alteração de células Nks no endométrio, agora quase um ano 
depois de tudo que aconteceu estou felizmente concluindo meu 
diagnóstico e assim quem sabe um dia poder tentar ter o meu 
bebê arco íris. Digo a vocês meninas, sigam a intuição de vocês 
e não desistam de investigar uma perda e se cercarem do 
máximo de informações possíveis, seguirei atualizando essa 
tópico, pois tenho certeza que no futuro irá ajudar e inspirar 

muitas pessoas 🌸 

  
Comentários (8) 
U2PT22: Olá tudo bem? Eu acabei de ter um aborto retido, se 
eu estivesse grávida hoje estaria de 13 semanas, mas na 
segunda-feira passada dia 27 fiz ultrassom meu bebê estava 
sem batimentos e sem movimentos, então meu bebê parou na 
nona semana, ou seja o embrião estava sem vida dentro de mim 
quase 1 mês, não sentia nada, e então no dia 29 me internei 
para abortar e em seguida fazer a curetagem, dia 30 recebi alta 
, então hoje já quase 5 dias que estou de repouso e até hoje não 
consigo aceitar a perda, até hoje de manhã estava chorando 
porque hoje de manhã fui dar o fechamento do meu pré natal, 
pense na tristeza? Foi tudo planejado, com amor e carinho, nao 
esperava por isso estou de licença remunerada do trabalho e 
confesso que tenho que ser forte pra voltar a trabalhar, pois 
estou com vontade de pedir as contas... sem condições... não 
sei oque te dizer pois estou sentindo a mesma dor, mas uma 
coisa te digo; tudo tem um propósito, eu confio em Deus, e sei 
que Deus tem coisas mais lindas pra nós oferecer. Tenha fé e 
fique em paz minha querida . 
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U1PT22 [respondendo a U2PT22 – “Olá tudo...”]: Oii, se quiser 
podemos manter contato.  
Eu encontrei um grupo de ajuda que me acolheram e pude trocar 
muitas informações, acho que no nosso caso embora os 
médicos não investiguem em uma primeira perda é a gente 
investigar uma possível trombofilia.  
Outro bebê nunca vai apagar o que vivemos e tivemos com esse, 
eu escrevi uma carta e queimei hoje em uma cachoeira dizendo 
ao meu filho tudo que sentia e como ele já era amado, me ajudou 
muito.  
Hoje se passaram 11 dias do procedimento Amiu e confesso que 
é um dia de cada vez. Em relação ao seu trabalho se permita 
ficar esse tempo sozinha e descansar esse é um luto que a 
sociedade não entende e só quem passa sabe o tamanho da 
dor. Sinto muito, muito mesmo e me coloco a disposição caso 
queira conversar pois eu sei que dói muito, fique com Deus.  
 
U3PT22 [respondendo a U2PT22 – “Olá tudo...”]: Passei por isso 
2 vezes no ano passado. 
A primeira perda em Maio com 5 semanas, e a segunda no final 
de Agosto com 8 semanas. 
A Segunda vez foi mais dolorido, o inicio fiquei internada, meu 
hcg não dobrava a cada 24h, suspeita de gravidez ectópica...  
Depois o embrião apareceu no ultra, fiquei um tempo em casa 
de repouso, até que ouvi o coração bater, bem fraquinho e o 
olhar de preocupação da médica. 
Depois internei de novo para a curetagem. O coraçãozinho tinha 
parado de bater.  
Depois de quase um ano de todo o sofrimento, me vejo com 
coragem de tentar novamente, mas preocupada com a 
pandemia. Nos meus exames não apareceu  nada que 
justificasse as perdas. 
Mas posso dar um conselho... 
Enquanto estava no hospital me recuperando da curetagem, 
pensei... 
Preciso me agarrar em alguma coisa para não entrar em 
depressão. E foi o que eu fiz, decidi cuidar de mim.  
Renovei minhas luzes, coloquei aparelho nos dentes e comecei 
a fazer academia depois de exatamente 15 dias da curetagem. 
Me permiti, me olhar no espelho e me amar. Concentrei meus 
pensamentos em que não era para ser, e que Deus havia 
planejado a minha felicidade de outra forma. Dessa forma 
consegui superar, me neguei a ficar afastada do trabalho, 
percebi que sozinha em casa eu iria ficar pensando ainda mais, 
no trabalho iria me manter ocupada.  
Tenho uma filha de 8 anos, na gestação dela foi tudo tranquilo. 
Ela me pede muito uma irmã ou irmão. Acho que estou 
começando a me ver forte para tentar novamente.  
Fique com Deus, só quem passa por isso sabe o quanto dói, mas 
não se sinta culpada. Deixe o tempo passar, só ele cicatriza as 
feridas. Um beijo! (Parte das interações do tópico 22) 

 

A partir da pergunta ‘o hospital X é bom?’ no tópico 24 (Apêndice II, p.105), 

é convocada a rede de apoio a recomendar um hospital para parto. A usuária 

solicita ao grupo que expresse opiniões que validem ou não a qualidade do 

hospital e que também compartilhem experiência. Apesar de aparecer pouco 
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nesse grupo, o pedido de recomendação de hospital para parto é bastante 

comum em redes sociais. 

 

5.3.2 Subtema ‘Rede de Apoio de Parentes’ 

 

‘Rede de apoio de parentes’ reúne 35 interações em 2 tópicos (Apêndice 

II, tópicos, 19 e 27, p. 104 a 107) e que se desenvolvem no período de 09/06 a 

09/11 de 2020. Como mostrado na Figura 9. 

Figura 9: Palavras mais frequentes na Babycenter sobre o subtema ‘Rede de Apoio de 

Parentes’, na temática “Rede de Apoio”, extraídas no dia 27/06/2022  

 

 

A temática principal destes tópicos é a dúvida sobre permitir visitas (9) de 

parentes (5) em casa (10). São compartilhados relatos de usuárias com bebês 

(20) / bebe (4) que nasceram pouco antes, ou logo após o início da pandemia 

(5) e cujos familiares viram poucas vezes ou não conheceram. Expressões como 

“meu bebê tem x meses (16) e a família ainda não conhece” são usadas com 

frequência nos discursos para descrever a situação. Há desabafos de solidão 

materna e saudade de parentes. 
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 Dentre as interações, se destaca a conversa das usuárias em relação ao 

cumprimento do isolamento (5). Todas relatam permanecer em casa com o 

bebê e quase sempre sem receber ninguém (8), conforme recomendação da 

pediatra (8). A exceção se dá em familiares diretos, principalmente avós (8) e 

tios do bebê, os quais algumas usuárias relatam terem permitido a visita. Para 

tanto, descrevem que questionaram esses visitantes quanto a sintomas (10), 

assim como também relatam o aparecimento destes após a visita. 

Texto do tópico:  
U1PT19- Olá, como vcs estão fazendo com os bebês e as visitas 
nessa epoca de covid? Liberam os avós e tios?? Tem gente 
ajudando com os cuidados. Minha bb tem 1 mês e a pediatra 
proibiu as visitas só liberou 1 para as avós mais é tão dificil 
conter... dai a cada 15 dias as avós vem de mascara e pegam a 
bb um pouquinho 
 
Comentários (30) 
U2PT19: Boa noite U1PT19, meu medico foi pior não deixou 
nada sabe, até hoje minha mãe não conhece pessoalmente o 
neto, só de drive thru, meu filho nasceu em abril, ja vai fazer 2 
meses sábado, eu vou conversar com o médico de novo na 
sexta-feira, pq estou mt chateada, daqui a pouco eu fico louca.... 
Está pandemia acaba com nossas vidas! 
 
U3PT19: Aqui não tô liberando ninguém. Meu bebê nasceu um 
mês antes do boom da pandemia, nasceu em fevereiro, já vai 
fazer 5 meses. Em março já proibir todo mundo. Só está meu 
marido, meu filho e eu em casa. Morro de saudades, mas eu 
acho q é melhor assim. Tenho tios que não conhecem ele 
 
U4PT19 [respondendo a U3PT19 – “Aqui não tô...]: Vc está 
certíssima. Saúde em primeiro lugar, depois mata as saudades. 
Até pq coloca em risco não só a vida do bebê e dos pais, como 
também dos próprios avós que são grupo de risco. Todo cuidado 
é pouco e o pico vai começar agora que os comércios estão 
voltando! Façam videochamadas pra ajudar! (Parte da interação 
do tópico 19) 
 

 

 Percebe-se que, embora tenham tomado cuidados e medidas 

recomendados por profissionais de saúde, o desejo de interação, de estar perto 

de sua rede de apoio, colocou mães e parentes diante de um dilema: a exposição 

do bebê. Assim, o que se observou nas interações é que a ausência da rede de 

parentes denota a solidão da família e o medo de que o bebê não identifique os 

familiares mais próximos. 
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5.4  TEMA 3: ACOMPANHANTES 

 

5.4.1 Pandemia e a Lei do Acompanhante 

O tema “Acompanhantes” é o único que não se desdobrou em subtemas 

e reúne três tópicos (Apêndice II, tópicos 7, 9 e 18, p. 108 a 113) específicos em 

relação à presença de acompanhante no parto durante a pandemia. Foram 

encontradas 51 interações que aconteceram no período de 20/03/ a 26/07 de 

2020. 

Os tópicos são motivados pela dúvida e incerteza em relação à presença 

de acompanhante durante o parto. Em fevereiro de 2020, pouco antes da Covid-

19 alcançar o estágio de pandemia, o Ministério da Saúde publicou a Nota 

Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA nº 04/2020 e a 1ª edição do “Protocolo de 

Manejo Clínico da Covid-19 na Atenção Especializada”, nos quais recomendava 

a restrição da presença de acompanhante aos casos de extrema necessidade 

ou previstos em lei – como menores e pessoas com deficiência -, excluindo-se 

acompanhantes de grupo de risco ou que apresentassem síndrome gripal.  

Desse modo, quando foi decretado estado de pandemia, diversos 

hospitais e maternidades adotaram a proibição de presença de acompanhante 

no parto (ainda que este esteja amparado pela lei), tendo como justificativa estas 

recomendações. Em 10 de abril de 2020 foi publicada a Nota Técnica nº 9/2020-

COSMU/CGCIVI/DAPES/SAPS/MS que versou sobre recomendações para o 

trabalho de parto, parto e puerpério durante a pandemia da Covid-19. A nota 

indicava a garantia da presença de acompanhantes assintomáticos, como pode 

ser visto nas interações antes da publicação da mesma, as usuárias 

demonstraram preocupação em relação à presença de seus/suas 

acompanhantes.  

Neste período foram encontradas diversas notícias na mídia denunciando 

a proibição e sobre manifestações pela manutenção do direito ao acompanhante 

no parto, o que já era previsto na Lei Federal nº 11.108/2005. Nesse aspecto, 

destaca-se o trabalho de Vulcão, Gervásio e Cuenca (2021)  no qual em análise 

de notícias, evidenciaram do descumprimento à lei do acompanhante no parto 
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como uma prática que foi adotada em todo o país, principalmente, mas não 

apenas, no primeiro ano de pandemia.  

Diniz et al. (2014), no inquérito nacional “Nascer no Brasil”, já apontava 

que o acompanhante pode se apresentar como uma barreira ante violências no 

pré-parto, parto e pós-parto e que a própria ausência deste já configura, segundo 

documento da OMS (2014), uma prática de violência obstétrica. Desse modo, 

para além da carga emocional e psicológica impactada na experiência do ‘parir 

solitário’, o debate que se desenvolveu no tema “Acompanhantes” foi também 

sobre ter uma pessoa que amparasse parturiente e bebê no momento do parto.  

 

5.4.2 Nuvem de Palavras de “Acompanhantes” 

 

Pode-se observar, na Figura 10, o resultado da Nuvem de Palavras para 

o tema “Acompanhantes”. 

Figura 10: Palavras mais frequentes na Babycenter sobre o tema ‘Acompanhantes’, extraídas 

no dia 27/06/2022  

 

“Trabalho de Parto e Corona” é o primeiro tópico desse tema e foi postado 

no dia 20 de março de 2020 (Apêndice II, tópico 7, p. 108), no qual uma usuária 

(U1PT7) questiona o seguinte acerca do parto (21): “alguma mamãe já deu à luz 



63 
 

 
 

nesse momento de Corona Vírus? Alguma dica para a chegada na maternidade 

e cuidados especiais enquanto estiver no hospital? Além de lavar as mãos, 

manter distância mínima, etc(...)?”. A postagem inicial questionava apenas sobre 

cuidados dentro da maternidade (13), no entanto no dia 23 de março, outra 

usuária (U6PT7) responde, indicando a proibição de acompanhante (30): “Na 

maternidade daqui não vão deixar eu ter acompanhante. É uma medida 

preventiva contra o novo vírus. Estou mto apreensiva e com mto medo. Não 

poderá ninguém ir junto e ficar Comgo. Oque posso fazer pra mudar isso?”.  

Dentre todos os analisados, o tópico 7 é que reuniu mais interações, 45 

ao todo. Nele, o perfil mais comum de usuárias é o de gestantes e puérperas. 

Foram descritas por elas diversas medidas em relação a acompanhante no 

parto, tais como: a presença sem possibilidade de troca; de acompanhar (6) 

apenas a hora do parto; ter direito a presença só (11) do pai/companheiro e, o 

mais comum entre os relatos, a proibição total na maternidade ou hospital (15). 

Esta última é uma das situações temidas pelas usuárias gestantes e descritas 

por puérperas com as expressões “tive que parir” ou “tive que ficar” só. 

U2PT7: Boa pergunta! Tb estou com essa dúvida...  
U3PT7: Também quero saber  
U4PT7: Minha bebê chega 31/03.  Minha médica proibiu visitas 
no pós parto, até mesmilo dos avós. Como lidar com isso??! 
U5PT7: Boa noite! Meu bebê nasceu dia 20/03, porém a a 
maternidade onde ele nasceu proibiu visitas e trocas de 
acompanhante. Vim pra casa no domingo e  não estou 
recebendo visitas nem mesmo de familiares. Estamos com o 
cuidado redobrado. 
U6PT7: Na maternidade daqui não vão deixar eu ter 
acompanhante. É uma medida preventiva contra o novo vírus. 
Estou mto apreensiva e com mto medo. Não poderá ninguém ir 
junto e ficar Comgo. Oque posso fazer pra mudar isso? 
U7PT7: Os hospitais estão tomando medidas para não 
misturarem os pacientes. O que eu vou ter a bebê, a 
maternidade é separada. Liguei lá hoje e a moça me falou que a 
maioria dos pacientes que chegam são gestantes, são poucos 
casos de pessoas doentes. Lá pelo menos eles restringiram 
apenas um visitante, não pode ser maior de 60 anos e pode 
acompanhante normal. Acho que a melhor dica é quando entrar 
no hospital, evitar ficar encostando nas coisas até entrar no 
quarto.anter distância é éavar bem as mãos  
U8PT7 [respondendo a U6PT7 – “Na maternidade...”]: Eu vou ter 
cesariana, e conversei com o hospital que não tem como eu ficar 
sozinha, e meu marido que vai ficar acompanhante cmg! Só que 
ele não vai poder sair mas! Vai ter que ser só ele de 
acompanhante  
U9PT7 [respondendo a U4PT7 – “Minha bebê chega 31/03...”]: 
Oi tudo bem ? Mais você vai poder ficar com acompanhante na 
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hora de ter seu BB ,tô com medo de não deixarem meu marido 
entrar . 
U9PT7 [respondendo a U5PT7 –“ Boa noite! Meu bebê nasceu 
dia 20/03...”]: Mais na hora do parto vc pode ficar com alguém ? 
(Parte das interações do tópico 7) 

 

Observa-se que não houve um padrão de protocolos naquele momento e 

que, nos casos de proibição, não houve menção às exceções recomendadas 

pelo Ministério da Saúde. Mas cientes de seu direito (8), algumas usuárias 

fizeram postagens lembrando a lei (12) que garante a presença de 

acompanhante no pré-parto, parto e pós-parto. 

O tráfego de interações nesse tema é maior nos meses de março e abril de 

2020 e coincide com o período em que há recomendação de restrição de 

acompanhantes. O alto tráfego se encerra próximo à publicação da Nota Técnica 

nº 9/2020 que reiterava o direito à acompanhante de escolha. Outro aspecto 

descrito no tópico 7 foi a proibição de visitas (11), sugeridas pelas usuárias para 

o momento em que o bebê estivesse em casa (6), para evitar aglomeração na 

maternidade/hospital. 

O tema “Acompanhantes” também conta com mais dois tópicos, com bem 

menos interações. Em “o importante é a saúde do bebê e da mãe”, o tópico 9 

(Apêndice II, p.112), uma usuária sugeriu que, diante do cenário de pandemia, 

não acreditava que “andar com a lei da gestante embaixo do braço irá ajudar”, 

recomendando em sua postagem a aceitação da proibição. As interações nesse 

tópico se dão no sentido de concordar.  

Já o tópico 18 (Apêndice II, p. 113) se refere a uma dúvida sobre a 

presença de acompanhantes em hospitais e maternidades de um convênio 

médico, e as interações afirmaram que estava acontecendo normalmente. No 

levantamento feito por Vulcão, Gervásio e Cuenca (2021) não foram encontradas 

notícias acerca da proibição de acompanhantes em convênios médicos, e os 

relatos sobre a questão neste tema foram insuficientes para determinar como 

esse direito foi tratado na rede de saúde privada. 

No tema “Acompanhantes” sobressaem as preocupações acerca da 

presença de acompanhante no parto, direito garantido por lei, mas cujo 
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cumprimento esteve restringido, justificado pela má interpretação das 

recomendações do Ministério da Saúde. O medo e a apreensão pela 

possibilidade do parto solitário e desamparado, assim como as experiências de 

parir sem acompanhamento, foram relatados pela maioria das usuárias. Da 

mesma forma, os tópicos têm caráter informativo, ao contar com diversas 

interações informando sobre a lei, incentivo às gestantes para que 

reivindicassem seus direitos e apoio às parturientes que tiveram que passar por 

essa situação. 

 

5.5 TEMA 4: SERVIÇOS 

 

 

Em “Serviços” foram agrupados tópicos que abordam a manutenção dos 

atendimentos de saúde, seja por parte do usuário, seja por parte do sistema. O 

tema é composto por 4 tópicos, totalizando 39 interações, realizadas no período 

de 20/03 a 12/06 de 2020 (Apêndice II, tópicos 8, 3, 13 e 5, p. 113 a 116). Foram 

encontradas postagens de reclamação e denúncia sobre o cancelamento de 

consultas e exames, assim como de troca de mensagens sobre a desistência de 

comparecer às consultas e exames. Dessa forma, dividiu-se nos subtemas 

‘suspensão’ e ‘comparecimento’. 

 

5.5.1 Subtema ‘Suspensão’ 

 

Neste subtema foram analisados dois tópicos (Apêndice II, tópicos 8 e 3, 

p. 113 a 115), com atividade no período de 20/03 a 14/04 de 2020 e que 

somaram 23 interações acerca da suspensão de atendimentos de pré-natal e 

exames. A Figura 11 demonstra os resultados da Nuvem de Palavras. 
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Figura 11: Palavras mais frequentes na Babycenter sobre o subtema ‘Suspensão’, na temática 
“Serviços”, extraídas no dia 27/06/2022  

 

 

Em “Pré-natal suspenso” (Apêndice II, tópico 8, p. 113) a usuária 

questiona o grupo sobre a suspensão de consulta (9) /consultas (6) de pré-

natal (10) no sus (5): “Boa tarde Mamães, Sou moradora de Scs e faço meu 

pré-natal pelo SUS. Por aqui as consultas de pré-natal estão suspensas até 

segunda ordem. Mais alguém passando por isso?”. O tópico, postado em 20 de 

março de 2020, demonstra uma usuária preocupada (8) com a interrupção 

desse atendimento. A interação se dá com diversos relatos semelhantes, como 

por exemplo de uma outra usuária (U4PT8), que responde com o seguinte: “eu 

tinha uma consulta marcada para dia 20 que foi desmarcada... sem previsão de 

volta. e ai a gente fica sem fazer o pré natal? alguem tem alguma informação?”. 

Os relatos também contemplam o atendimento por convênio. 

U3PT8: Tô preocupada com o parto. O meu é para junho e tenho 
escutado tanta coisa sobre a proliferação do vírus que fico com 
medo de não conseguir ter vaga nos hospitais. Será que estou 
me preocupando à toa? 
 
U4PT8: eu tinha uma consulta marcada para dia 20 que foi 
desmarcada... sem previsão de volta. e ai a gente fica sem fazer 
o pré natal? alguem tem alguma informação? 
U4PT8 [respondendo a U2PG4PT8 – “Faço...”]: a minha 
consulta pelo convênio foi cancelada... e não tem previsão de 
volta. por enquanto ok, mas se continuar por muito tempo, 
fazemos como? 
 
U5PT8: Oi meninas boa noite, sou do estado do Pará, e aqui no 
hospital onde faço o pré Natal todas as consultas foram 
canceladas, com todos os médicos, estão atendendo apenas 
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grávidas no final da gestação q é o meu caso, meu parto já está 
agendado para o dia 30 q será na próxima semana... mas as 
demais eles só vão atender caso haja alguma intecorrencia, 
como sangramento, perda de líquido, dores e outras... 
 
U6PT8: Estou com 36 semanas +3 dias minha princesa e até dia 
17-04 a princípio não foi desmarcado nada faço pelo sus e pelo 
plano...Mais estou preocupada...Moro em Curitiba... 
 
U7PT8: Boa noite, sou de PE, moro em porto de galinhas, aqui 
está tudo parado, até os atendimentos de pre natal, minha 
morfológica estava marcada pra dia 27 já não vou fazer,  tudo 
muito complicado por aqui. 
 
U8PT8: Olá meninas. Eu estava com consulta marcada para 
ontem 23/03 e ligaram do consultório para desmarcar porque 
minha médica não iria atender o motivo= COVID-19 
Fiquei e Estou muito preocupada com toda essa situação, sobre 
meu parto que será em Julho e fico preocupada com todas nós 
gravidinhas. Estou com muito medo e assustada com isso 
sabe?!Como será tudo isso. Que Deus nos dê um bom parto e 
tudo dê certo em nome de Jesus.  
 
U9PT8 [respondendo a U3PT8 – “Tô preocupada...”]: Estou com 

a mesma preocupação o meu é para julho 😢 

 
U9PT8 [respondendo a U6PT8 – “Estou com...”]: Ainda bem que 
tá quase chegando seu parto, o meu só em julho e tô morrendo 
de medo de até lá estar pior, também moro em Curitiba! (Parte 
das interações do tópico 8) 

 

É possível observar a apreensão das usuárias no diálogo, que acontece 

praticamente ao longo de um mês. O cancelamento de consultas e exames é 

relatado por 8 usuárias de diversas localidades do país, junto a expressões como 

“angustiada” e “estou com medo”, utilizadas para descrever os sentimentos em 

relação ao futuro dos atendimentos de saúde e também do parto (5). Nesse 

tópico as usuárias também compartilham informações sobre sua localidade, 

permitindo uma compreensão de que a interrupção do atendimento pré-natal se 

deu em diversos municípios do Brasil. 

Já o tópico 3, “Cancelaram meu ultrasson” (p. 115), postado no dia 21 de 

março de 2020, uma usuária (U1PT3) relata igualmente o cancelamento de um 

exame do pré-natal. A resposta de outra usuária (U2PT3) condensa o sentimento 

de desamparo compartilhado no subtema: “Faço pré-natal pelo sus e foi 

suspenso tbm. Tbm estou preocupada, pois não disseram quando vão retornar 

os acompanhamentos das gestantes. Como ficamos?”. 
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O estudo de Chisini et al. (2021) sobre o impacto da pandemia de Covid-

19 no pré-natal, diabetes e consulta médica no SUS, apontou que houve redução 

de atendimento devido a sobrecarga do sistema público e a precarização da 

Atenção Primária à Saúde. A autora concluiu que essa redução poderia 

comprometer as condições de saúde da população e afetar negativamente a 

proteção à saúde materno-infantil, associando a precarização ao aumento da 

mortalidade neonatal, materna e à prematuridade, durante a pandemia. 

Sobre a deficiência na APS, Silva et al. (2021) destacam as barreiras 

encontradas na manutenção dos atendimentos em termos de logística, 

organização e de acesso às gestantes.   

“Assim, no contexto da APS, visando a adequada gestão do 
cuidado ao pré-natal, com vistas à redução da mortalidade 
materna e neonatal, ações foram implantadas e estratégias 
desenvolvidas para manutenção dos acompanhamentos das 
gestantes, sendo encontradas barreiras que dificultavam a 
gestão compartilhada, pois, embora seja ideal, é desafiadora no 
sentido da necessidade de contar com a colaboração e 
comprometimento de outros atores que, muitas vezes, não 
possuem as mesmas visões sobre o objeto a ser cuidado” 
(SILVA et al. 2021, p. 3) 

 

5.5.2 Subtema ‘Comparecimento’ 

 

Em ‘Comparecimento’ também foram analisados dois tópicos (Apêndice 

II, tópicos 13 e 5, p. 115 e 116), com atividade entre 24/03 a 12/06 de 2020 e 

que totalizaram 14 interações, sobre a dúvida das usuárias em comparecer às 

suas consultas, suspensão de atendimentos de pré-natal e exames, como 

mostra a Figura 12: 
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Figura 12: Palavras mais frequentes na Babycenter sobre o subtema ‘Comparecimento’, na 
temática “Serviços”, extraídas no dia 27/06/2022  

 

 

Em “Consulta rotina pediatra”, no tópico 13 (Apêndice II, p. 115), sobre as 

consultas (8) de rotina (3), uma usuária (U1PT13) questiona ao grupo o 

seguinte: “Bebês com menos de 01 ano: vcs estão levando pras consultas de 

rotina?”. As interações com esse tópico relataram uma rotina incerta das 

consultas do bebê (4), com relatos de cancelamento por algumas usuárias.  

Foram apontados também o medo de levar (5) o bebê até o consultório 

por receio de expô-lo ao vírus, e por essa razão as mães disseram que estavam 

alternando a presença nas consultas, levando mês sim, mês não. Também é 

descrito o uso de telemedicina para o acompanhamento, proposto pelo(a) 

pediatra (5) como uma alternativa melhor (5) e mais segura para a manutenção 

dessa rotina. 

O comparecimento de gestantes às consultas de pré-natal é o assunto 

abordado no tópico 5 (p. 116). Uma usuária (U1PT5) descreve que seu 

acompanhamento é feito em outra cidade e, além da distância, tem medo de 

contágio, e questiona se deve comparecer às consultas. “(...) já tenho uma pra 

quarta-feira que é depois de amanhã! Pré-natal é tão importante? Tenho medo 

de acontecer algo, principalmente agora que a minha baby tá mexendo mais 

pouco, e estou sentindo dores! Não sei oq fazer!”. Apesar das dificuldades 

relatadas e do medo, as interações geradas a partir desse tópico são de incentivo 

para que a usuária adote medidas de prevenção, mas que compareça, pois é 
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importante (3) para a saúde da gestante e do bebê. Em resposta, outras 

usuárias incentivaram a manutenção das idas às consultas. 

U2PT5: Sim È importante que você va as consultas aindaa mais 
agora que esta chegando a hora do parto ...voce deve se 
proteger usar mascara luvas, e assim que chegar em.casa tire a 
roupa e calçado no quintal mesmo e bote pra lavar , e va direto 
ao banho tenta nao escostar em nada dentro de casa antes do 
banho se lave bem igual ter os cuidados com as maos , os pre 
natais sao as unica consultas que nao estao cancelando entao 
sim è melhor ir , segue a dr januzzi no insta ela ajuda muito 
nessas perguntas sobre enpidemia na gravidez 
 

U1PT5 [respondendo a U2PT5 – “Sim...”]: Muito obrigada 🌼  

 
U3PT5: Neste momento, pelo que entendi, está sendo mantido 
as consultas e exames necessários, não os ideias. Os exames 
de rotina estão “suspensos”. Mas tem que avaliar com seu 
obstetra, ele saberá te orientar se no seu caso é melhor ir ou 
ficar. Pq imagino que as condições gestacionais (diabetes, 
pressão, peso) vão interferir nessa decisão de realização  ou não 
desta consulta.  
Eu estou de 26 semanas, e minha obstétrica de 27 semanas, 
tbm foi cancelada. @brauliozorzela_obstetra fez um vídeo sobre 
isso ontem, talvez possa ajudar!  
 
U4PT5: vá nesta semana e converse com a médica, melhor ir 
agora, pois depois não sabemos como será. (Parte das 
interações do tópico 5) 

 

Nesse subtema o discurso das usuárias desvelou o impacto da Covid-19 

nos atendimentos de Atenção Primária em Saúde, com o cancelamento e 

interrupção na assistência, cuidados e acompanhamentos pré-natal e de rotina 

dos bebês, desencadeados pela sobrecarga e precarização dos serviços de 

saúde.  

Mesmo cientes da importância do acompanhamento para a saúde da 

gestante, do feto e do bebê, e deste auxiliar na precoce detecção e manejo das 

situações de risco durante a gestação e no desenvolvimento dos bebês, as 

usuárias se mostraram hesitantes em comparecer às consultas por medo de 

contágio e de não serem atendidas, causando nelas sensação de desamparo e 

incerteza. Esse comportamento aponta a fragilidade do sistema de saúde de 

assistência aos cuidados pré-natais e do bebê, que podem ter impactado na 

saúde do parto, do binômio mãe-bebê, do bebê e ter contribuído para um 

aumento de mortalidade materna e neonatal, conforme apontado por Chisini et 
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al. (2021) e Silva et al. (2021). No entanto, isso só poderá ser confirmado no 

futuro com mais estudos sobre as consequências da Covid-19 nessa área. 

 

5.6 NOTAS DE OBSERVAÇÃO SOBRE O COMPORTAMENTO DO 

GRUPO 

 

 

Ao analisar o grupo “Preocupações sobre coronavírus (Covid-19)”, foi 

possível perceber uma construção ética e moral da cultura dessa rede social, 

carregada de uma gramática emotiva que rege os comportamentos das 

participantes (REZENDE, 2013). De modo geral, existe um acordo de 

cordialidade não dito entre as usuárias para além das normas de uso da rede 

social, pautado no respeito, solicitude e empatia, no qual o incentivo constante 

às práticas de cuidado com o bebê, amor e carinho dá a tônica.  

Não à toa a rede se chama Babycenter, pois esta é uma rede social na qual 

a vivência da maternidade é centrada no bebê desde antes da concepção. Por 

essa razão, os bebês são descritos muitas vezes como sendo uma 

dádiva/benção de deus.  

Ainda que haja discursos que indiquem a sobrecarga e a solidão no 

cuidado, foi comum encontrar postagens em que as usuárias declarem 

reconhecer esta função como inata a si, e se coloquem como as principais 

responsáveis pelos cuidados, como uma obrigação sua enquanto mulher. Esse 

discurso é reproduzido para si, mas também para as demais participantes, 

exemplificado no relato de uma usuária (U12PT14).  

Não trabalho fora então cuido da minha filha de 2 anos,  não vejo 
necessidade de por ela em escolinha. caso vc não trabalhe 
aconselho a tirar ela sim, pq vão me desculpar mais crianças que 
vão a escolinha estão mais suscetíveis a doenças sim e se a 
mãe não trabalha não vejo a necessidade de por para mim e 
como se estivessem terceirizando uma obrigação que é sua e 
questão de aprender é só deixarem a preguiça de lado e 
ensinarem em ksa, minha filha tem 2 anos e ela é super 
inteligente fala bastante coisas, conhece as cores e as vogais e 
não precisei de escolinha para isso, caso não trabalhem 
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aproveitem mais o tempo com os pequenos, o tempo passa 
rápido de mais depois lá no futuro não adianta reclamarem do 
tempo que perderam.#Ficaadica ( Trecho de interação, retirado 
do tópico 14 - Apêndice II, p.85) 

 
Descrita por Rezende (2013) como operadora da normalização de 

discursos, a gramática emotiva aponta uma linguagem que pretende e impõe a 

construção social e a adequação moral às regras daquilo que se considera a 

vivência de uma boa gravidez e da “mãe suficientemente boa”, ideal do papel de 

gênero performado, referido em Winnicott (1983), questionado e rejeitado em 

Beauvoir (2003); Butler (2008); Alcade (2019) e Rodrigues (2012).  

Desse modo, percebeu-se a preocupação e o cuidado diligente dedicado 

ao bebê, muito atencioso à manutenção da saúde e bem-estar de seus filhos, 

abnegado do cuidado de si (por vezes, inclusive, negligenciado), como apontado 

por Badinter (1985). A ausência de interações que questionem ou rompam essa 

lógica patriarcal, sobre o papel exclusivo da mulher no cuidado com os filhos, 

corrobora e contribui para a construção e manutenção de uma ideia de destino 

biológico de gênero no desempenho da função do cuidado parental enquanto 

sinônimo apenas da maternidade. Esse perfil mais conservador encontrado nas 

interações de usuárias pode ser uma contribuição para a não-participação de 

famílias homoparentais, transparentais e monoparentais que não se identifiquem 

com a heteronormatividade. 

As dinâmicas de interação e a forma como convocam a rede e a troca de 

informação denotam a busca da rede de apoio virtual como suporte emocional 

na tomada de decisões de saúde, mas também como escape para as angústias 

e medos ante a pandemia. Nesse sentido, há também a percepção de traços da 

solidão materna, apontada por Nascimento et al (2021) como um sentimento 

exacerbado durante a pandemia e que resultou em um gestar, parir, puerpério e 

maternar solitário.  

Nesse aspecto, a (co)parentalidade foi percebida como um efeito da 

interação, um produto da convocação dessa rede. Não porque essa convocação 

acarrete responsabilização da rede para com os filhos da usuária que a convoca, 

mas porque, para a usuária que convoca, as experiências da rede e a expertise 
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parental das demais são parâmetros de cuidado que ela está disposta a 

considerar. 

Assim, no distanciamento social, situação que já permeava as vivências de 

gestantes, puérperas e mães muito antes da pandemia de Covid-19, de acordo 

com Simioni e Geib (2008), o papel que as redes sociais ocupam no maternar 

destas mulheres, segundo Alzuguir e Nucci (2015), é de reforço de práticas, 

tomada de decisões e troca de informações. Ao trazer essa leitura das redes 

para este estudo, a repetição de relatos extensos e detalhados, em diferentes 

tópicos, sobre adoecimento de recém-nascidos e bebês por Covid-19 corrobora 

com essa percepção. 

As menções aos companheiros e o caráter transitório que estes ocupam 

nas postagens, aparecendo de forma pontual, quase como personagens 

coadjuvantes na vivência de mães e bebês, também aponta não só para a 

questão da solidão e sobrecarga materna, mas também reforçam o papel de 

gênero no cuidado. Além disso, há indícios de um possível recorte social das 

usuárias da rede estudada, posto que houve relatos de mulheres que narraram 

estar exclusivamente em casa, em distanciamento social, dedicadas ao cuidado 

do bebê e da família, enquanto seus companheiros mantinham a rotina de 

trabalho presencial, sendo ele o possível responsável pela produção da renda 

da família. Mais uma vez, essa atuação coadjuvante no cuidado também foi 

compreendida como sendo motivadora de um exercício parental em colaboração 

(co)parental com a rede de apoio virtual.  

Quanto ao perfil socioeconômico das usuárias da Babycenter, pode-se 

inferir que são componentes da classe média. Como uma análise feita a partir 

de interações disponíveis e acessíveis através da internet, considera-se aqui o 

acesso a essa ferramenta de comunicação como sendo, per se, um marcador 

de desigualdades e exclusão social.  

Segundo dados do Comitê Gestor de Internet do Brasil sobre o acesso à 

internet durante o primeiro ano da pandemia de Covid-19, mesmo que tenha 

havido neste período um aumento do uso de internet nos domicílios brasileiros, 

persistem as desigualdades no acesso, com classes mais altas, com maior 

escolaridade e mais jovens, ocupando as maiores proporções de usuários de 
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Internet. Enquanto a parcela com acesso à internet das classes A e B 

corresponde a mais de 90% da população, na classe C é de 85% e nas classes 

D e E aproximadamente 67%.  

Se para McLuhan (1964) a globalização dos meios de comunicação 

transformou o mundo em uma aldeia global, para Milton Santos (2000) essa 

proposição é uma fábula, posto que não houve uma democratização do acesso, 

apenas a acentuação das diferenças e desigualdades. Desse modo, ficaram de 

fora deste estudo toda a gama de pessoas, especialmente mulheres, cujas 

experiências e vivências socioeconômicas e sociopolíticas de maternidade e 

parentalidade sequer são acessíveis no mundo virtual, senão na dureza do real. 

Sobre o período de atividade no grupo, percebeu-se que no primeiro ano 

de pandemia houve um tráfego maior de interações, muitas dessas voltadas para 

dúvidas sobre contágio, sintomas e tratamentos da Covid-19, relatos de 

adoecimento em bebês e seus familiares, assim como de pedidos de opinião e 

convocação da rede de apoio. O tráfego diminui consideravelmente a partir de 

2021, possivelmente associado à evolução nas pesquisas e tratamentos, ao 

início da vacinação e ao afrouxamento das medidas de distanciamento social. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

Foram reiteradas no estudo do grupo as teorias feministas sobre a 

maternidade como performance de gênero, calcada na identidade da mulher-

mãe preocupada e abnegada e função da saúde dos filhos e família. Esse papel 

de gênero é reforçado nas práticas e discursos encontrados na gramática 

emotiva e no discurso religioso. 

A parentalidade como prática de cuidados para o desenvolvimento, 

sobrevivência e bem-estar, envolvendo os atores do par conjugal no núcleo 

familiar, apareceu como secundária, com pouco envolvimento de parceiros ou 

menções a outras modalidades de família, tendo familiares próximos ocupado o 

papel na constituição da rede de apoio, como avós, tios e tias do bebê. A 

dimensão do cuidado pautado no amor e no afeto, apartado das hierarquias de 

gênero, teve pouca representatividade. Ao contrário, foram encontradas 

descrições de famílias possivelmente heteronormativas cujo amor e afeto 

paterno é compreendido pela dedicação laboral do homem com impacto na sua 

posição moral e social de pai. O companheiro aparece de forma coadjuvante e 

é relatado principalmente como provedor, mas com pouca relação com o cuidado 

e preocupação direta com o bebê, mãe ou gestante.  

As interações geradas no grupo se voltaram quase sempre para a saúde 

do bebê, em formato de dúvida, relato e da convocação da rede de apoio. Medo, 

ansiedade e angústia foram sentimentos descritos de forma recorrente, sempre 

em relação à saúde e bem-estar do bebê, quando esta esteve ameaçada, 

impondo assim obstáculos aos projetos de felicidade das usuárias para com seus 

bebês. Também se desenhou um panorama sobre como a pandemia de Covid-

19 afetou a vida e a rotina dessas usuárias, dúvidas sob como lidar com o 

distanciamento social, uso de máscara, medidas de prevenção e rotinas médicas 

do bebê. 
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A rede de apoio virtual identificada no grupo é de suporte, empatia e 

acolhimento às mães e tem papel relevante na tomada de decisões em saúde, 

assim como de amparo à sobrecarga do cuidado e à solidão materna. Convém 

salientar o comportamento de compartilhar o mesmo relato (a mesma situação 

narrada, o mesmo texto, estilo ‘copia e cola’), em tópicos diferentes, com o 

objetivo de obter apoio, de desabafar e pedir orações em favor de seus filhos e 

familiares. A tomada de decisões, tais como engravidar na pandemia e a ida a 

consultas de pré-natal, reiteram o papel de importância que essa rede de apoio 

ocupou na vida das usuárias, exercendo o papel (co)parental. 

O grupo se apresentou como uma fonte de informações em saúde para as 

usuárias, com amplo compartilhamento e pedido de indicação de medicação e 

tratamentos para Covid-19 para bebês e gestantes. Recomendações de busca 

por assistência médica e relatos de diagnóstico e tratamento da doença foram 

mais frequentes quando se tratou do adoecimento de bebês. Também foram 

encontrados relatos de adoecimento de familiares próximos, incluindo os que 

compõem a rede de apoio de parentes. 

Os cuidados com a saúde das gestantes e mães apareceram em segundo 

plano. Foram poucas as interações em que houve relatos de mães adoecidas 

em que a rede demonstrou a mesma preocupação e vigilância que destinou aos 

bebês. Do mesmo modo, houve relatos significativos de interrupção e 

cancelamento de consultas e exames pré-natais, cujas consequências, para 

além do grupo, mas também nele, podem estar associadas a um aumento da 

mortalidade materna e neonatal. 

Ao finalizar esse estudo convém destacar que no desenvolvimento da 

interpretação, durante a leitura das postagens, percebeu-se que a interação com 

o grupo acrescentaria uma perspectiva importante à dissertação, ao trazer para 

a pesquisa as opiniões dessas usuárias. Desse modo, utilizar o lurking como 

método de observação, apesar de ter propiciado uma análise ampla, implicou 

em lacunas quanto ao entendimento e interpretações de certas falas e 

comportamento. Essas lacunas seriam preenchidas adotando um perfil 

participante do grupo, como sugere o método netnográfico de R. Kozinets, mas 

também poderiam ser compreendidas por meio do uso de outras metodologias, 
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como a Análise de Redes Sociais e a Teoria Ator-Rede, utilizando outras 

perspectivas para entender os fenômenos de comunicação desencadeados na 

rede estudada.  

 A troca e a busca de informação em saúde nas redes sociais evidenciadas 

no estudo superaram as expectativas, constituindo um arcabouço teórico-

metodológico reprodutível, representativo de um recorte histórico dos 

comportamentos maternos e parentais em saúde durante o primeiro ano da 

pandemia de Covid-19. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde – 

CONASS vem realizando estudo semelhante sobre redes sociais e Covid-19, 

analisando sintomas e comportamentos dos internautas22 dentro do Facebook, 

em escala maior. 

Os dados analisados resultaram muito ricos e demonstraram o quanto o 

ambiente virtual proporciona às mulheres, principalmente, espaços de 

experimentação e compartilhamento de suas vivências. Na mesma medida, é 

um ambiente que remonta à realidade, razão pela qual ainda é impregnada de 

papéis de gênero que teimam em limitá-las. Ademais, a internet se fortaleceu 

como ferramenta de comunicação e informação em saúde, e as redes sociais 

desempenharam função para além da comunicação, mas terapêuticas e de 

aproximação durante Covid-19. 

  

 
22 Disponível em: <https://www.conass.org.br/sintomascovid19/>. Acesso em: 03 jul 2022 
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APÊNDICE II - Tópicos organizados por tema e subtemas 

TEMA 1: A DOENÇA - COVID-19 (total de 114 interações entre tópicos e comentários) 

Subtema: dúvidas gerais  

Tópico 14  

Data: 09/03/20 Título: Tirar da creche por conta do Corona ? 

Texto do tópico:  
U1P14- Bom dia pessoal, estou com essa dúvida 
Minha filha tem 3 aninhos e tem rinite que evolui para sinusite rapidamente , e recorrente ...  Pela idade ela não é obrigada a estar na escolinha estou 
preocupada com este vírus não sei se tiro ela da escola pelas minhas pesquisas vi que as crianças parecem não estarem sendo muito prejudicadas pelo 
vírus aparentemente o imunológico reage bem não levando á estatísticas.  Oque as outras mamães aqui acham ? Também estão surtando?  rsrs  
Ou só eu sou a louca aqui ?  

Data Comentários (12) 

10/03/20 U2PT14: Não vejo necessidade de tirar a criança da escola.  
10/03/20 U3PT14: Mais então voce teria que se trancar dentro de casa.pq pode se contaminar no mercado,indo na pracinha etc.peça a Deus todo 

dia proteçao para sua filha.eu tenho filhos pequenos tenho medo de algo ruim acontecer com eles mais nao nem jeito ne,temos que 
viver.mais faça o que achar melhor.meu filho mais novo começou a estudar so esse ano que fez 4.como eu nao trabalho nao achei 
necessario por na escola.  

10/03/20 U4PT14: se tiver casos na sua cidade sim eu tiraria ate por que como vc mencionou ela tem problemas de alergia respiratoria... mas se 

nao tem nao vejo problema ....  
10/03/20 U5PT14: você tem necessidade de deixar sua criança na escola? Com essa dúvida que você tem, acredito que ir a creche não seja uma 

necessidade. Se não tem necessidade, eu tiraria e não só pela nova doença e sim pelas as doenças que ela já tem. Mas se você trabalha, 
precisa deixar sua criança, aí é outra coisa.  
meu bebê vai a creche também e me preocupo com essas coisas, se eu não trabalhasse, não iria expor meu filho as doenças que acabam 
sendo mais fácil de contrair em escola 

11/03/20 U6PT14: As crianças vão ficar doentes indo a escola, mas vão desenvolver imunidade também. E a creche não é feita pra cuidar dos filhos 
de quem trabalha e sim pra proporcionar escolarização, ensinar matemática, português, artes, e sim, isso é ensinado desde o berçário.  
Eu acredito que pelo fato da sua criança estar no grupo de risco, é importante você consultar o pediatra dele e juntos tomarem a melhor 
decisão, e avaliar os cuidados, não só na escola, mas em outros ambientes que vocês frequentam. Mas se a sua cidade ainda não tem 

casos, não tem motivos pra tirar ainda.  
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12/03/20 U7PT14: Eu acho que na escola existe risco de se pegar coisas mais graves do que o corona, pois cerca de 80% dos casos são leves, 
semelhantes a um resfriado. Geralmente os idosos são os mais susceptíveis a terem quadro respiratório grave, então eu não tiraria só por 
causa do CV não. 
Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. 
Efésios 2:8-9 

13/03/20 U8PT14:  https://vejario.abril.com.br/beira-mar/coronavirus-witzel-anuncia-paralisacao-aulas/ 

15/03/20 U9PT14: O que a escola tem feito? 
Na escola da minha filha, mesma idade, isolam i bico do.bebedouro, cada um com sua garrafinha. Na entrada fica.um 
funcionário.colocandi.alcoool. 
Tem Dispenser de álcool pela escola. Incentivam lavar as mãos e passar álcool e pediram para não levar criança doente. 
A gente não sabe qdo isso vai acabar.   Mas sua filha tem problema respiratório já... Então converse na escola primeiro...a escolinha é 
muito importante nessa idade. E siga seu coração.  
"Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá." Salmo 127,3 

15/03/20 U10PT14: não tira da escola , peça a deus proteção que nada vai acontecer.. sempre passa álcool em gel nas mãos dela e de bastante 
água a ela .. 

16/03/20 U11PT14: Na escola do meu filho, segundo ano, já suspenderam as aulas. Não dá pra ficar brincando com isso não 

16/03/20 U12PT14: Não trabalho fora então cuido da minha filha de 2 anos,  não vejo necessidade de por ela em escolinha caso vc não trabalhe 
aconselho a tirar ela sim, pq vão me desculpar mais crianças que vão a escolinha estão mais suscetíveis a doenças sim e se a mãe não 
trabalha não vejo a necessidade de por para mim e como se estivessem terceirizando uma obrigação que é sua e questão de aprender é 
só deixarem a preguiça de lado e ensinarem em ksa, minha filha tem 2 anos e ela é super inteligente fala bastante coisas, conhece as 
cores e as vogais e não precisei de escolinha para isso, caso não trabalhem aproveitem mais o tempo com os pequenos, o tempo passa 
rápido de mais depois lá no futuro não adianta reclamarem do tempo que perderam.#Ficaadica 

01/07/20 U13PT14: Vi os comentários no começo da epidemia no Brasil. E agora, aulas suspensas sabe-se lá até quando... as crianças como 
potenciais transmissores do vírus e embora haja poucos relatos de desenvolvimento da forma grave da doença,  aconteceram casos... 
enfim, não sei se a opinião de alguma mãe mudou. A minha e de meu esposo é que vamos analisar a situação quando as aulas 
retornarem, mas muito provavelmente,  nossa filha só volta para a escola no que  vem. Não está sendo fácil nem pra nós  nem pra ela, que 

entrou na escolinha esse ano. Mas seguimos nos adaptando. #vaipassar       

 

Tópico 16  

Data: 13/05/20 Título: Minha filha não quer usar máscara 

Texto do tópico:  
U1PT16- Minha filha tem quase 2 anos e 3 meses de idade. Vejo noticias direto que crianças menores de 02 anos não podem usar máscara. Mas, no 
caso da minha filha não consigo faze-la usar de jeito nenhum, já conversei, briguei e até deixei de castigo. Não teve jeito. 
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Conversei com a pediatra e ela disse que ela ainda não deve ter maturidade pra compreender, então era pra deixar sem e não tirar ela de casa. Mas fico 
constrangida com a situação. Vejo outras mães com crianças pequenas usando máscaras. 
Mas alguém passando por esse problema? 

Data Comentários (12) 

17/05/20 U2PT16: Meu menino de 4 anos não sai de casa desde o dia 13 de março. Assim é que resolvi o problema de máscara. Onde vc precisa 
levar sua bebê? Vacina? Enfeite a máscara. Caso não seja nada vital, apenas faça como eu, deixe em casa. 

23/05/20 U3PT16: Bom, penso que existem situações que seja necessário sair de casa. Sair para o supermercado e nao ter com quem deixar o 
filho. Sabemos que existe o delivery, mas nao sabemos se na região tem essa opção ou se tiver, se existe condições financeiras de arcar 
com a entrega. Esse é um exemplo, podem existir outros. A realidade de cada um é diferente. As situações são diferentes. Não sei se é o 
caso dessa mãe que fez a pergunta, mas pode ser de muitas outras. O fato é que ninguém quer colocar o filho em risco. Se ficar em casa é 
possível, que ótimo! Se tiver que sair, a máscara realmente é algo difícil de fazer crianças pequenas utilizarem. É recomendado para 
maiores de 2 anos, mas nessa fase tudo é complicado. Tente enfeitar a máscara como a mamãe acima sugeriu... Ou faça uma brincadeira 
de faz de conta antes de sair de casa, diga que a máscara é de super herói. Sei tb que tem vídeos no youtube para crianças que mostram 
a importância da máscara e de lavar as mãos, quem sabe isso ajuda? 

29/06/20 U4PT16: Minha filha tem a mesma idade da sua. Ela até aceita colocar a máscara, mas fica tirando e mexendo. Prefiro deixar sem. Mas 
também saímos muito pouco de casa. Somente dar uma volta quando vemos que ela está no limite dela e nosso,ou quando tive que levar 
tomar vacina 

29/06/20 U5PT16: Minha filha tem 1 ano, eu não coloco máscara nela. Porém evito o máximo sair de casa. 

30/06/20 U6PT16: Meu filho de 5 anos também não quer usar máscara. Paciência. Vou ter que ficar com ele em casa mesmo para não correr 
nenhum risco de pegar o vírus. Também é complicado evitar que toque no rosto enquanto brinca. Todo um desafio 

30/06/20 U7PT16 [respondendo a U5PT16 – “Minha filha...”]: Não pode acho que abaixo de dois anos não e?? Ou tô confundindo 

30/06/20 U7PT16: Aqui tb é assim , daí não posso sair com ele nem pra caminhar no quarteirão... É difícil ne. 

02/07/20 U8PT16: Bom dia a respeita das máscaras em crianças pequenas não podem ser usadas por causa dos pulmões que são frágeis a 

respiração de uma criança é diferente de um adulto e poderá causar problemas respiratórios futuro  
03/07/20 U9PT16: Tem aquelas mascaras de plástico que vem o personagem tipo mulher Maravilha, homem aranha etc.. quem sabe ela gosta,. 

07/07/20 U10PT16: Crianças até aos 3 anos não devem usar máscara porque sufocam. Na Europa é proibido. Gente vamos seguir a Europa porque 
se seguir esse governo brasileiros nóis morre. 

07/07/20 U11PT16 [respondendo a U6PT16 – “Meu filho...”]: Verdade meu filho tem 5 anos tbm , até coloca mais deixa o nariz de fora pq diz 
q.nao consegue respirar com máscara. Mais ele como não tá saindo de casa então é de boa. 

07/07/20 U12PT16: A pediatra do meu filho ao recomenda mascara para as crianças.  É até pior,  pq eles ficam colocandona mao,  cai np chão,  tira 
toda hora. Ela falou pra nao usar. Quando sair com sua filha,  só tente que ela não mexa nas coisas da rua e se mexer ja passa lenço 
umedecido. 
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Tópico 40  

Data: 10/06/20 Título: Bebê com covid 19. Corona . Alguém?? Como foi? Medo 

Texto do tópico:  
U1PT40- Tenho muito medo. Meu vizinho testou positivo. Tivemos contato, mas estamos sem sintomas. 

Data Comentários (9) 

09/07/20 U2PT40: Mas o bebê também teve contato ? Ou só está gestante? 

31/08/20 U3PT40: boa tarde!meu bebê de 1 ano e 11 meses pegou covid19 ,ficou com febre baixa e muita coriza e falta de ar levei logo ele pra 
fazer o teste e deu positivo isso dia 12/08/20 passaram um remédios ele tá melhor só que agora notei que tem várias bolhas na mãozinha 
dele e nos pés levei já a dois médico e dizem que e alergia fico preocupada alguém passou por isso e detalhe eu meu esposo e minha filha 
fizemos o exame deu negativo só meu filho deu positivo até agora tô sem entender pois ele ainda mama e mantenha contato direto com ele 
mesmo e também nem sei como meu filho contraiu isso ele só saiu pra ir ao médico e tomar sua vacina nos aqui em casa estávamos 
mantendo todo cuidado com ele .  

05/09/20 U4PT40 [respondendo a U3PT40]: Olá U3PT40, se eu fosse vc faria o teste novamente.  
pois não há razão para o seu filho ter testado positivo. Repetiria nos demais da sua casa tbm 

07/09/20 U5PT40: Oi mamãe , Meu bebê testou positivo com apenas 7 dias de vida. Tomei um susto,fiquei desesperada,porém ele apesar do 
resultado ficou bem. Eu que tive complicações, mais graças a Deus fiquei bem depois de uns 15 dias. 
Pegamos eu acho na maternidade. Mais vencemos com a graça de Deus. Amanhã ele completa 2 meses. Está saudavel. 
Graças a Deus. 

08/12/20 U6PT40 [respondendo a U3PT40 – “boa tarde...”]: Como foi a recuperação do seu bebê? O que etam as bolhas? 

22/04/21 U7P40: Meu bebe pegou de mim com 23 dias eu testei positivo mais já estava contaminada a uma semana sem sintomas, Ele ficou nos 
primeiros dias bem,mas precisou ser transferido para UTI e ser intubado pois comprometeu de 50 a 75% do pulmão o que agravou para 
uma hipertensão pulmonar. Agora estamos rezando pra que ele melhore mais só o tempo para os pulmões dele se recuperaram O que me 
deixa mais triste e que nós estávamos nos cuidando. 
Eu peguei quando levei ele na consulta no posto. Minha mãe tbm pegou e precisou ser hospitalizada, mas ja está bem. 
Eu tbm tive sintomas leves E só o bebê agravou Tenho um filho de dois anos que não teve nada e teve contatado direto comigo,com o 
bebê e com minha mãe. O caso do bebê é gravíssimo, mas temos fé em Deus que ele pode fazer o milagre. 
Se puder rezem por ele o nome dele é XXXXX 

25/04/21 U8P40 [respondendo a U7PT40 – “Meu bebê...”]: Vou orar por ele,se Deus quiser logo estará bem,vamos colocar nas mãos de Deus. 

      

02/06/21 U9P40 [respondendo a U7PT40 – “Meu bebê...”]: Olá! Seu bebê está bem? 

10/10/21 U10PT40: Paguei covid a 7 dias, meus gêmeos de 11 meses também. Estamos bem na medida do possível. Eles tiveram 3 dias de febre e 
dois dias com temperatura baixa de 34°.  Estamos ainda nos recuperando mas eles ja estão quase 100%. 
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Tópico 23  

Data: 24/03/20 Título: Afastamento 

Texto do tópico:  
U1P23- Mamães me ajudem!!! Com essa pandemia fui afastada do meu serviço, estou trabalhando em casa. Mas meu marido continua saindo todos os 
dias para trabalhar, será que meu médico consegue afasta lo da empresa? Porque não adianta eu ficar em casa e ele continuar se expondo... Aconteceu 

com alguém? Alguém entende de leis trabalhistas? Me ajudem...                              

Data Comentários (5) 

01/07/20 U2PT23: Que bom que você foi afastada. Meio caminho andado, cai pela metade o risco de infecção. Infelizmente as coisas no Brasil 

estão longe do ideal, né?        Por aqui nem eu que estou gestante consegui afastamento.  Mas vou consultar um advogado trabalhista. Se 

eu souber de algo novo te falo. 

02/07/20 U1PT23 [respondendo a U2PT23 – “Que bom...”]: Obrigada mãezinha        

07/07/20 U3PT23: Depende das empresas. O médico só conseguiria afasta-lo se ele tivesse o vírus dai ele daria a baixa médica para ele.  
16/07/20 U4PT23: Não tem como afastá-lo. Ele tem que ser responsável e se cuidar ao máximo enqto estiver fora de casa.  

Ao chegar em casa, deixar o sapato do lado de fora e ir direto para o banheiro tomar banho. As roupas dele da rua devem ser colocadas 
em um saco plástico e fechá-lo até a hora de lavar. Maçanetas, chaves, carteira e etc devem ser higienizadas com alcool 70. 
Assim q estamos fazendo aqui em casa. 

19/08/20 U5PT23: Até agora eu não consegui afastamento médico, trabalho em loja (comércio) e ninguém respeita nada. Estou com muito medo       

 

Tópico 2  

Data: 19/03/20 Título: Sintomas corona X Gripe 

Texto do tópico:  
U1PT2- Os sintomas são basicamente os mesmo, devemos ter todos pra permitir ser suspeitos do Corona? Estou de 31semanas praticamente todos os 
sintomas exceto febre, meu marido teve contato com uma pessoa que veio da Bélgica. Estamos em quarentena aqui em Goiânia, acho que é o máximo 

que possamos fazer       

Data Comentários (2) 

19/03/20 U2PT2: Olha geralmente grávidas ficam gripada no final da gestação. Isso pq abaixa msm a imunidade. Se vc não tem febre não mprecisa 
se preocupar. Mas o governo tem um telefone pra ligar e tirar dúvidas. Vê na net qual é. E liga lá perguntando. 

20/03/20 U3PT2 [respondendo a U2PT2 – “Olha...”]: Oi esse telefone é o 136 
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Tópico 6  

Data: 22/03/20 Título: Como isolar uma criança com suspeita ... 

Texto a tópico:  
U1PT6- Fico pensando como isolar uma criança totalmente dependente da gente, isso e impossível ,já pesquisei como as mães devem proceder mas 
não tem nada sobre isso na Net bjs fiquem com deus e que ele proteja nos e nossos pequenos 

Data Comentários (2) 

23/03/20 U2PT6: Eu tbm penso a mesma coisa! Como proceder? Como saber se é corona vírus ou gripe? Complicado... 

30/03/20 U3PT6: Eu acho que não tem como isolar uma criança não, o melhor a se fazer é isolar as outras pessoas da casa e manter apenas um 
cuidador em contato direito com ela 

 

Subtema: sintomas em bebê  

Tópico 35  

Data: 04/03/21 Título: Alguem que o Bebê teve covid? 

Texto do tópico:  
U1PT35- Gente, acho que minha bb de 9 meses tá com covid. Num período de 3 dias.. Hj é o terceiro. Tô com medo de sintomas mais sérios. Até 
agora ela teve febre, coriza e diarreia. Qnto tempo será que isso dura em bbs? Alguém que o bebe teve covid e melhorou? Pode descrever como foi e 

qnto tempo durou? 

Data Comentários (13) 

10/03/21 U2PT35: Acho q a minha filha também está. Estou no primeiro dia de febre, mais ela só abaixa com remédio. Como está sua filha? 
Melhorou? 

10/03/21 U3PT35: Meu bebê está. Está no quarto dia de febre, diarréia e coriza. Não sei o que fazer. Ele fez um ano. 

14/03/21 U4PT35: Como estão os bebês de vcs? Foram ao médico? Eles passaram o q? 

16/03/21 U5PT35: Minha bebe de 1 ano comecou febre de 38.5 ha 72 horas. Nao tem nenhum outro sintoma. Fez exame de urina na emergência 
e está tudo normal. Não sei o que pode ser. Aqui na família estão todos bem e não teve contato com ninguém infectado até o momento. 
Que aflição. Que Deua cure nossos bebês 

18/03/21 U1PT35 [respondendo a U2PT35 – “Acho q...”]: Melhorou. Ela só teve febre por 10 dias. .o que tava me preocupando era a diarreia q 
passava co o remédio é depois voltava. Ela já tá com 16 dias desde o início dos sintomas. A pediatra pediu exames de sangue, fezes e 
urina e o de covid 
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18/03/21 U1PT35 [respondendo a U3PT35 – “Meu bebê...”]: A pediatra da minha bb.. Me indicou dipirona pra febre, só dei 2dias e melhorou. 
Enterogemina pra diarreia. E me aconselhou a lavar o narizinho dela com salsep q eu já tinha em casa. Conforme foi passando , eu 
parava de usar os remédios. 

18/03/21 U1PT35 [respondendo a U4PT35 – “Como estão...”]: Oi..melhorou sim. Mas a pediatra pediu exames. Além do de covid rã confirmar 
se era mesmo. 

18/03/21 U1PT35 [respondendo a U5PT35 – “Minha bebê...”]: Eu senti medo...mas so vou ficar totalmente tranquila depois do resultado de 
todos s exames. 
Minha sorte foi ela ao ficou molinha , não teve perda de apetite e nem falta de ar, se não a médica me orientou a corre para uma 
emergência. 

21/03/21 U2PT35: A minha teve febre 2 dias.. como minha família testou positivo, o pediatra pediu o exame p ela.. o PCR deu positivo tbm.. agora, 

no 12 dia do início do sintoma, ela está dando febre de novo!!       

03/04/21 U6PT35: Minha bebê completou 6 meses dia 22/03, minha família testou positivo, hj a Maria está no 5 dia do início dos sintomas, fiz o 
exame p covid com ela na última sexta-feira, dia 02/04, no 3 dia de sintomas, testou positivo. Fiz exames de sangue e raio x pulmão, 
médica viu uma manchinha, disse que é uma pequena infiltração normal do covid, q não chega a ser pneumonia, sangue tudo normal. 
Maria tinha iniciado a IA, estava indo bem, mas c isso, não aceitou comer mais nada, graças a Deus ainda mama no peito, e isso ela não 
parou, mama super bem e aceita água também. Maria não ficou amuada em momento algum, mas notei ele mais cansadinha, não a 
respiração, essa tbm continuou normal graças a Deus, mas digo de querer dormir, lutando menos contra o sono... Agora pouquinho notei 

ela quentinha, chegou a 38,1, coloquei na banheira e agora liguei o ar um pouco, chegou a 37, mas está subindo, 37.6     . Então vou dar 

remédio. Deus está conosco! Vai ficar tudo bem! Mãezinhas que tiveram bebê com covid, q já passou, pode relatar como foi? Qdo 

passou? Como bebe está hj? Eu agradeço de           

14/04/21 U7PT35 [respondendo a U6PT35 – “Minha bebê...”]: Oii minha bebê é prematura nasceu de 33 semanas ... Ae ficou na UTI depois 
OCI depois foi pro quarto .. e eu ficava 24 horas com ela lá . E meu marido ia 2 horas por dia lá . E comecei a sentir os sintomas achava 
que era do ar condicionado pois ficava ligado direto . Meu marido em casa ruim também minha menina mais velha não pegou pois ficava 
com a vó( o dela deu negativo) . Enfim a bebê ganhou alta e viemos pra casa no domingo .. na terça ela começou com febre achei que 
era por causa da vacina bcg que ela tinha tomado de manhã . ( Só que não) ficou terça quarta e quinta com febre 38 meu marido ruim na 
sexta foi fazer teste . Positivo .. na mesma hora fui fazer e positivo também fiquei desesperada pois a bebê com febre ( ela não tinha nem 
um mês de vida , não tinha nem feito uma semana que saímos do hospital ... Meu pai levou ela pro hospital . Ela ficou internada eu fiquei 
no hospital isolada com ela ... Ficamos 2 dias ela fez o teste positivo tbem .graças a Deus no sábado saímos febre controlada e ela teve 
infecção devido ao covid ... Ae cuidei em casa dela ... o único que teve falta de ar foi meu marido . Graças a Deus todos recuperados 

            e minha bebê agora dia 22 já vai fazer 3 meses firme e forte .. meu bebê milagre      

22/04/21 U8PT35: Meu bebe pegou de mim com 23 dias eu testei positivo mais já estava contaminada a uma semana sem sintomas,Ele ficou nos 
primeiros dias bem,mas precisou ser transferido para UTI e ser intubado pois comprometeu de 50 a 75% do pulmão o que agravou para 
uma hipertensão pulmonar.Agora estamos rezando pra que ele melhore mais só o tempo para os pulmões dele se recuperarem 
O que me deixa mais triste e que nós estávamos nos cuidando.Eu peguei quando levei ele na consulta no posto.Minha mãe tbm pegou e 
precisou ser hospitalizada, mas ja está bem.Eu tbm tive sintomas leves. E só o bebê agravou. 
Tenho um filho de dois anos que não teve nada e teve contato direto comigo,com o bebê e com minha mãe.O caso do bebê é gravíssimo, 
mas temos fé em Deus que ele pode fazer o milagre.Se puder rezem por ele o nome dele é xxxxx 



90 
 

 
 

25/04/21 U9PT35: Estarei orando pelo seu BB, logo ele vai sair daí eu creio       

 

Tópico 17  

Data: 17/04/20 Título: Pode ser um síntoma incomum de Covid-19? 

Texto do tópico:  
U1PT17- Em casa todos ficamos doentes no mesmo tempo, nunca aconteceu de meu marido, meu menino de 4 anos e eu pegarmos um resfriado 
juntos. Nos adultos começou com dor de garganta, tosse e foi mudando, dando cansaço, coriza, muco com pus e dor ao tossir e ausência de olfato por 
mais de 14 dias. Ninguém teve febre. Meu menino teve tosse e coriza por 3 dias. Já meu bebê de 4 meses teve caquinha, e teve também convulsão 
sem febre, duas vezes num período de mais ou menos 15 dias. Li que em alguns casos houve alteração neurológicas. Fico me perguntando se essa 
convulsões não foram resultado de Covid-19?. Será? 

Data Comentários (9) 

17/04/20 U2PT17: Não quero te assustar , te aconselho a irem logo para o hospital, mas não fique muito preucupada pode ser uma gripe normal  
17/04/20 U1PT17 [respondendo a U2PT17 – “Não quero...”]: Indicam hospital só com febre e falta de ar, justamente para não correr o risco de 

contaminação caso não seja covid. Estamos em tempos difíceis. :-/ 

06/06/20 U3PT17: Era covid19? Vcs melhoraram? 

12/06/20 U1PT17 [respondendo a U3PT17 – “Era covid...”]: Não fomos a nenhum hospital. Como contei, após 14 dias eu melhotei e meu 
esposo após 17 dias.  Graças a Deus melhoramos e o bebê nunca mais teve convulsões após esse tempo. Eu continuo achando que foi, 
mas não fizemos exames pois na época só fazia exame com febre e falta de ar  (dependo do SUS). 

18/06/20 U4PT17: Nossa maezinha,  que tenso hein, obrigada por relatar sua experiência! Muita saúde para vcs   

27/06/20 U5PT17: Graças a Deus vcs estão bem e com saúde! 

27/06/20 U6PT17: A covid tbm pode afetar a estrutura cerebral, mas nunca li nada associando a convulsão, de qualquer forma se seu bebê teve 2 

convulsões sem febre é importante passar por avaliação médica.  
29/06/20 U7PT17: Bebê convulsionou tem que ir para o hospital e fazer exames.  

16/07/20 U8PT17:Tem que ser avaliado por um neurologista. 
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Tópico 25  

Data: 03/09/20 Título: Minha filha é recem nascida e está com gripe o que eu faço 

Texto do tópico:  

U1PT25- Minha filha tem 1 mês de vida está com gripe não sei o que fazer não sei o que da pra ela alguém pode me ajuda  
Data Comentários (3) 

03/09/20 U2PT25: Quais são os sintomas? Medicar só com orientação médica. Oq vc pode fazer é limpeza nasal com soro e inalação. Se tiver 
febre di ficuldade de respirar leve ao médico 

03/09/20 U1PT25 [respondendo a U2PG2PT25 – “Quais são...”]: O sintomas é nariz escorrendo tosse  e tem dificuldade de respirar parece q o 

nariz ta entupido  
03/09/20 U2PT25 [respondendo a U1PG2PT25 – “O sintomas...”]: Faz a lavagem nasal. Até limpar bem toda secreção. Se ela continuar com 

dificuldade leva no médico 

 

Tópico 33 

Data: 24/11/20 Título: Recém nascido com suspeita de Covid 

Texto do tópico:  
U1PT33- Boa tarde mamães!  
Domingo meu marido passou o dia inteiro comigo e com meu bebê, domingo anoite começou com febre alta e segunda de manhã testou positivo pra 
Covid. Meu bebê tem 17 dias, mas nem eu e nem ele apresentamos sintomas até agora. Alguma mamãe passou por uma situação parecida? A 

pediatra dele disse que os sintomas normalmente são bem leves em Rn.  
Data Comentários (3) 

24/11/20 U2PT33: Se mantenha isolada do seu esposo. 
A maior das crianças não tem sintomas graves. Mas isso depende da resposta ao vírus. Conheço várias crianças e bebês q ficaram super 
ruins. E dps tiveram até sequelas. 

29/11/20 U3PT33: Estou com rn de 5 dias e meu marido está isolado, em outra casa, por apresentar todos os sintomas de covid. 
Problema é que antes dele se isolar, foi comigo pra maternidade, passamos dois dias juntos, e só depois que ele apresentou sintomas e 
iniciou quarentena com medicação. Estou na casa da minha mãe, com meu bebê e meu filho de 3 anos, rezando todos os dias pra 
ninguém aqui apresentar sintomas! 

14/04/21 U4PT33: Oii minha bebê é prematura nasceu de 33 semanas ... Ae ficou na UTI depois OCI depois foi pro quarto .. e eu ficava 24 horas 
com ela lá . E meu marido ia 2 horas por dia lá . E comecei a sentir os sintomas achava que era do ar condicionado pois ficava ligado 
direto . Meu marido em casa ruim também minha menina mais velha não pegou pois ficava com a vó( o dela deu negativo) . Enfim a bebê 
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ganhou alta e viemos pra casa no domingo .. na terça ela começou com febre achei que era por causa da vacina bcg que ela tinha 
tomado de manhã . ( Só que não) ficou terça quarta e quinta com febre 38 meu marido ruim na sexta foi fazer teste . Positivo .. na mesma 
hora fui fazer e positivo também fiquei desesperada pois a bebê com febre ( ela não tinha nem um mês de vida , não tinha nem feito uma 
semana que saímos do hospital ... Meu pai levou ela pro hospital . Ela ficou internada eu fiquei no hospital isolada com ela ... Ficamos 2 
dias ela fez o teste positivo tbem .graças a Deus no sábado saímos febre controlada e ela teve infecção devido ao covid ... Ae cuidei em 

casa dela ... o único que teve falta de ar foi meu marido . Graças a Deus todos recuperados             e minha bebê agora dia 22 já vai fazer 

3 meses firme e forte .. meu bebê milagre      

 

 

Subtema: relatos  

Tópico 34  

Data: 18/01/21 Título: 35 semanas e positivo Covid! Muito medo 

Texto do tópico:  
U1PT34- Oi mamães! 
eu estou com 35 semanas hoje e descobri hoje que estou com Covid... estou com sintomas desde de sábado... parecia ser uma gripe bem forte, tive 
pouca febre... hoje estou melhor mais me sinto cansada e com o nariz bem entupido... se paro para pensar entro em desespero!! 

alguém passou por isso? Conhecem alguém? Preciso de notícias boas        eu me cuidei tanto, não sai de casa, fiz até inimizades na família por não 

participar de nenhum evento e agora estou aqui, positiva                

Data Comentários (8) 

18/01/21 U2PT34: Pelo que relatou, vc está com sintomas leves. Vc já está se sentindo melhor, isso mostra que seu corpo está se recuperando..  
05/02/21 U3PT34: Também estou muito preocupada !! Já chorei , já rezei           ...colhi meu exame hoje ! Meus sintomas são leves: congestão 

nasal , coriza, perda do olfato e perda do paladar ! Estou com 26 semanas e 4 dias 

17/02/21 U4PT34: Boa noite, como vocês estão e os bebê? Estou com 11 semanas e suspeita de covid, fiz exame hoje, já chorei demais! Eu tive 
em junho de 2020 e desde lá vinha acompanhando com exames de sangue os anticorpos, sempre dava igG reagente e IgM não 
reagente, hoje fiz nova sorologia a pedido da obstetra e pra minha surpresa deu igG reagente e IgM reagente o que pode indicar uma 
infecção ativa, mas não saio de casa, não vou a nenhum lugar, estou cumprindo o isolamento desde que fui afastada do trabalho por que 
descobri a gestação, fico só em casa com o meu filho de 2 anos e meio e a minha sogra, infelizmente ela sim sai sem necessidade e não 
sei se toma os cuidados necessários, meu marido sai para trabalhar dia sim dia não e sempre se cuida além de trabalhar sozinho e ir e 
voltar de carro justamente para não correr riscos. O meu filho e meu marido também coletaram exame de sangue e ambos deu negativo, 
minha sogra teve covid em dezembro e já tomou as duas doses da vacina, se o PCR der positivo não sei como isso pode ter acontecido, 
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tô apavorada. Estou a mais ou menos 2 semanas com coriza interna, ardência no nariz, nariz e garganta coçando, não tive febre ou falta 
de ar ou qualquer outro sintoma da primeira vez, a médica e eu pensamos ser uma crise de rinosinusite que estou desde outubro que ela 

vai e volta. Estou apavorada                       

U4PT34 

01/03/21 U5PT34 [respondendo a U4PT34 – “Boa noite...”]: Oi como voce esta? Descobriu oq pode ser? 

01/03/21 U4PT34 [respondendo a U5PT34 – “Oi...”]: Por causa da crise de rinosinusite a sorologia deu falso positivo, o PCR deu negativo graças 

a Deus! Agora estamos bem       

U4PG1PT34 

13/03/21 U6PT34: Estou com covid, 32 semanas.. na inicio so o meu marido deu positivo aí após uma semana em isolamento começou meus 
sintomas (segunda passada) e são bem parecidos com os seus, começou com a garganta arranhando, ai depois me trancou 
completamente o nariz q eu achei ate que tinha me intoxicado devido meu marido estar higienizando tudo com lisoform, ai fiquei assim 
uma semana, ontem foi o pior dia.. ia comer me faltava o ar, mais hj graças a Deus estou melhor, ja consegui dormir melhor e respirar 

50% pelo nariz... nao drixe seu emocional te atacar, vai dar tudo certo       

14/04/21 U7PT34: Vocês estão tomando algum medicamento? Como está sendo o tratamento? 

17/04/21 U8PT34: Boa noite meninas testadas com Covid!!! Como vcs estão hj???  

Eu estou com suspeita, meu marido pegou infelizmente e acabei me contaminando tbm              vou fazer o teste na segunda 19/04 para 

confirmar ou não !! Hj tive muita dor no peito e nas costas, além da tosse, coriza e dor no corpo! Estou preocupada, mas com muita fé 

que vamos vencer isso! Estou com 29 semanas!  
 

Tópico 37  

Data: 26/02/21 Título: Covid em bebê 

Texto do tópico:  
U1PT37- MINHA BEBE TEM 1 ANO E ESTÁ COM COVID, O FILHO DE ALGUÉM AQUI PEGOU ? COMO FOI O TRATAMENTO. PREOCUPADA PQ 
ELA TEM CRISE CONVULSIVA 

Data Comentários (5) 

01/03/21 U2PT37: Minha bebê pegou no começo de dezembro ela tinha 10 meses tomou azitromicina e prelone a azitromicina não fez efeito teve 
que tomar clavulim depois teve as manchas do covid ai tomou um antialérgico ( teve uma leve pneumonia) não teve febre só uma coriza 
em excesso se recuperou super bem faz acompanhamento pq a mancha do covid demora um pouco a sumir do pulmão 

25/05/21 U3PT37 [respondendo a U2PT37 – “Minha bebê...”]: Como tá sua bebé mamãe? Minha filha tbm pegou.. 

24/06/21 U4PT37: Mamaes como estao os bebes? A minha tem um ano, tivemos contato com a madrinha dela a 5 dias que e testou positivo. 
minha bebe esta febril 37g e com coriza 

06/08/21 U5PT37 [respondendo a U4PT37 – “Mamães...”]: Como sua filha ficou,recupecou rapido? 
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09/08/21 U4PT37 [respondendo a U5PT37 – “Como sua...”]: Oiii foi apenas um dia ruim graças a Deus! No dia seguinte acordou bem! 

 

Tópico 26  

Data: 03/07/20 Título: Estou de 29 semanas e com COVID 

Texto do tópico:  

U1P26- Ola, Eu Moro em 🇺🇸 e acabei de receber meu resultado positivo do COVID, estou sem chão e com muito medo        ... estou em casa, meu 

marido tem cuidado de mim e meu casal de gêmeos de 10 anos foram para casa dos meus sogros... as consultas pré natais estão suspensas pq eles 

alegam não saberem como proceder no meu caso sendo gestante... alguém passou por isso? Obrigado        
Data Comentários (4) 

07/07/20 U2PT26: Evite sair de casa. Nem os médicos sabem o q medicar aos doentes porque esse vírus constantemente sofre mutações. Mas 
das pessoas que se curaram pelo menos aqui onde moro elas trataram como se fosse uma gripe normal mesmo. E não saíram de casa 
para nada. Faça o mesmo. Se cuide evite sair ao máximo. E daqui a um tempo volte a fazer o teste. Eu também estou grávida de 36 
semanas, sem sintomas e aqui eles só fazem teste se houver indicação médica. Só fazem mesmo o teste quase na hora de parir. Oro a 
Deus que também nao tenha esse droga de vírus. Eles não deixam nem ver a criança quando nasce levam ela direto para as enfermeiras 

cuidar. Aff um dos segredos eu sei q é evitar sair. Que Deus cuide de você e seu bebê. Um beijo  
07/07/20 U3PT26: Calma até lá vc fica curada, tome bastante líquido, água ,  suco de laranja e evite sair de casa só se for caso grave. Bjs se cuida 

07/07/20 U4PT26: Oi como está ? já se recuperou ? Eu espero que sim 

20/10/20 U5PT26: Boa noite! 
Nos conte como progrediu a sua gestação. Como você e seu bebê estão após o Covid? 

 

Tópico 38  

Data: 16/08/21 Título: Sequelas de Covid após 1 ano - bebe 1 ano e 1 mês 

Texto do tópico:  
U1PT38- Olá, meu filho positivou para COVID em julho de 2020, com 15 dias de nascido, a principio sem sintomas aparentes, eu tive apenas perda de olfato 
e paladar. Porém algumas coisas foram acontecendo e algumas pessoas dizem que pode ser sequelas como: 
Ele largou o peito com 3 meses, e desde então é uma luta para mamar, ja troquei leite, mamadeira, mas nada resolve.. 
A Introdução alimentar tem sido desafiadora pq ele não demonstra muito interesse em comer (seja o modo tradicional ou blw) ultimamente tem recusado a 
colher e com a mão quer só jogar tudo no chão.. Por fim, ele ainda não anda sozinho 100%, da uns passinhos mas ainda temos que dar o apoio para ele. 
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Resumindo, alguem que teve o bebe com covid RN tem passado por alguma coisa parecida com isso? 
Aceito dicas gerais para fazer ele se interessar por comida tbm, pq ja tentei de várias formas, alimentos e horários e nada... 
Por fim agora ele teve a sindrome mão-pe-boca, esta com a boca cheia de aftas e agora que não aceita o mama mesmo, desde ontem cedo até agora 
consegui dar apenas uma mamadeira para ele... 

Data Comentários (1) 

16/08/21 U2PT38: Aqui a minha pegou em março, ficou muito mal, tinha 3 meses. E desde lá virou uma luta para mamar. Tentei de tudo e nada 
nunca resolveu. A IA apesar dela não demonstrar interesse, com eu empurrando, ela come. 
Agora, pro meu desespero, na nossa única saída, no dia dos pais, minha cunhada pegou ela sem máscara (a unica), e no outro dia testou 
positivo. 
Desde ontem ela tá com muita coriza e febre. Os sintomas estão diferentes do primeiro contagio. Orando a Deus que dessa vez os 

sintomas sejam leves       

 

Subtema: sintomas em adultos 

Tópico 10  

Data: 23/03/20 Título: Dor de garganta, espirros e nariz entupido 

Texto do tópico:  
U1PT10- Dor de garganta, espirros e nariz entupido Seriam sintomas de coronavírus? 

Data Comentários (4) 

29/03/20 U2PT10: Pode ser. 
Porém é normal na gravidez ficar com nariz intupido devido a rinite gravídica que se dá pelo aumento dos vasos sanguíneo do nariz por 
causa dos hormônios. ( Os espiros podem ser fator relacionado ao nariz intupido). 
A questão é a dor de garganta...  
Lembrando TB que estamos na fase de viroses no Brasil e outras gripes. 

30/03/20 U3PT10: Por aqui meu bebê (11 meses) e todos na casa estão com esses mesmos sintomas, com o adendo que ele estava com febre 
leve e eu com dor no peito. Liguei na central de dúvidas do corona e a indicação foi permanecer em casa e ir pra emergência apenas se a 

febre de alguém aqui passasse de 39 graus ou tivesse muita dificuldade de respirar  
14/04/20 U4PT10 [respondendo a U3PT10 – “Por aqui...”]: Olá, tudo bem? Vocês estão melhor? 

    U4PG4PT10      
25/04/20 U5PT10: Olá. Tbm gostaria de saber como estão? 
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Tópico 29  

Data: 14/12/20 Título: Covid positivo 

Texto do tópico:  
U1PT29- Meninas que tiveram Covid, com quantos dias vcs deixaram de apresentar os sintomas? 

Data Comentários (3) 

04/01/21 U2PT29: Up - também gostaria de saber alguém pegou grávida e se aconteceu alguma coisa referente a gestação. 

12/01/21 
 

U3PT29: Gostaria de saber também, estou com sintomas e super preocupada. Peguei uma gripe do meu filho, estamos em isolamento 
mas estou com medo que seja corona. Queria mais informações  

05/02/21 
 

U4PT29: Oi boa tarde , estou com 26 semanas e 4 dias e com suspeita de COVID       

colhi exame hoje , após 3 dias de sintomas !! Embora estou com muito medo , meus sintomas são leves: congestão nasal , perda do 
olfato e paladar e dor de cabeça !! Só colhi o exame pq meu marido teve mais sintomas e tudo indica que o dele seja positivo !! Mas 

vamos aguardar e que Deus nos proteja sempre             

 

Tópico 12  

Data: 26/04/20 Título: Dúvidas sobre Corona x Gravidez 

Texto do tópico:  

U1PT12- Olá! queria ouvir de vocês! estou com 21 semanas de gestação. 

estou com tosse a 20 dias praticamente. comecei a tomar xarope de própolis com mel e fazer nebulização.  essas tosses na gravidez é normal? Meu 
psicológico está fraco e tudo acho que são sintomas!  
minha médica disse que emergência só em caso de febre.  

Data Comentários (2) 

18/05/20 
 

U2PT12: Nao lembro de ter tido tosse na gravidez, mas fala com sua médica, ela que vai saber dizer... tem q lembrar tb q essa época tb 
ten gripe e resfriado por ai 

23/05/20 
 

U3PT12: Eu tenho tosse, principalmente de noite ao deitar, desde o início da gestação. Hoje estou com 18s5d.  
 
Há mais de 50 dias, tomei a vacina contra a gripe. E na semana do dia 14/maio, tive diversos sintomas do covid-19 (um cansasso 
absurdo, dor de cabeça constante, dor no corpo, muitos espirros, com olfato, mas com redução do paladar, ausência de fome). 
Conversei com minha obstetra por telefone  (ela é especialista em gestação de alto risco... infelizmente já tive alguns abortos e sou 
diabética) e as recomendações dela foram: 
-> Me isolar por 14 dias; 
-> Dobrar a ingestão de água; 
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-> Descansar o máximo possível; 
-> Evitar fazer esforço físico; 
-> Me alimentar o melhor possível; 
-> Só ir ao hospital caso eu tenha febre (a partir de 37,5°), dor de garganta ou falta de ar/dificuldade para respirar. 
Ainda estou mantendo distância do meu esposo (somos só nós 2 na mesma casa), e os sintomas duraram com mais força por 1 semana 
+/-. Não fui ao hospital, então não fiz teste pra saber se realmente é covid-19... 
Mas penso assim como minha obstetra: ir somente em caso de emergência  (febre, falta de ar ou dor de garganta, que são sintomas que, 
com ou sem covid-19, qualquer gestante deve procurar o hospital). Pois os hospitais são os locais com maior concentração de pessoas 
contaminadas. Posso ir porque apresentei alguns sintomas (não graves) e não ser covid-19, mas acabar sendo contaminada por alguém 
lá que está com covid-19. 

 

TEMA 2: REDE DE APOIO (total de 72 interações entre tópicos e comentários) 

Subtema: virtual 

Tópico 32  

Data: 31/07/20 Título: Engravidar ou não na pandemia? 

Texto do tópico:  
U1PT32- Boa tarde! meninas, o que vocês acham sobre engravidar na pandemia? Tive ectopica a 9 meses atrás, ia começar agora o processo de 
tentar. O que vocês aconselham? 

Data Comentários (24) 

01/08/20 U2PT32: Engravide! Passei 6 meses da gravidez na pandemia. Meu pequeno ta recem nascido. A minha gravidez foi mais que 
planejada. Fiz FIV. Esperei 10 anos pelo momento certo pra engravidar. Depois de 3 meses de gravidez veio a covid. Nao deixe de 
engravidar por causa disso. Hoje é a Covid.. amanha pode ser outra coisa. Se eu tivesse esperado teria me arrependido. Va em frente! 

02/08/20 U1PT32 [respondendo a U2PT32 – “Engravide...”]: Verdade! Obrigada      Aproveite seu neném       

04/08/20 U3PT32: Realize seu sonho e seja muito feliz,como a mãezinha a cima disse hoje é covid-19 amanhã só Deus sabe. Não deixe passa 

as oportunidades,siga seu coração ❤          .Sua ectópica teve que passar por cesárea?Me conte como foi?Passei por isso na minha 

primeira gestação à 10 anos atrás e tive que fazer cesárea       

04/08/20 U4PT32: Eu sempre sonhei em ser mãe, sempre foi meu maior desejo e projeto de vida...tenho SOP e engravidei em fevereiro, 
descobri em março, no início da quarentena!  
Nao poderia estar mais feliz com essa gravidez!!!  estou extremamente realizada e só quero que meu filho nasça com saúde!! 
mas se pudesse escolher, preferiria ter meu filho em outro momento! Além da questão da saúde, não temos ideia do que está por vir na 

questão econômica... minha perspectiva não é muito otimista com relação a isso      então se eu estivesse tentando, daria uma pausa 



98 
 

 
 

nas tentativas...  Além de ser recomendação das obstetras pois somos grupo de risco até no período  do puerpério... 
mas essa é apenas minha visão , cada um sabe da sua realidade. 
 

05/08/20 U5PT32: Diante do cenário que estamos vivendo, eu adiaria. Tenho um bebê de 1 ano e meio e não é fácil vê ele só em casa, 
crescendo longe da família, eu tenho medo. Imagina um recem nascido? Pq qdo fiquei grávida morria de medo de pegar zika, imagina 
com esse covid. O amanhã pertence a Deus, concordo com essa frase, mas não tira de nós a nossa responsabilidade nas escolhas, os 
cuudados que devemos tomar, etc. Devemos pedir a Ele sabedoria para tomar qualquer decisão. Seja qual for sua decisão, que Deus 

te abençoe!  
05/08/20 U6PT32: Eu engravidei na pandemia, assim que começou eu descobri, amo minha bebe,mas se eu pudesse não teria engravidado 

nesse período. É muito difícil, pq precisamos sempre ter que estar indo a consultas fazer o pré natal, exames e estando em contato com 
postos de saúde. É muito difícil, pq acabamos nos tornamos de risco e também nosso bebê. Quem não está grávida, pode 
simplesmente fazer o isolamento normal (se quiser e PUDER), abastece tudo e tá tudo bem, só vai se por em risco daqui a semanas. 
mas, nós gestantes não: estamos sempre que estar correndo o risco, as vezes nos cuidamos muito, mas saímos na rua e nos 
deparamos com uma pessoa que não se importa nada com as restrições. Meu conselho é: não engravide agora, é muito difícil estar 
assim em um período como esse 
Muito mesmo. Filhos são bençãos, mas não podemos decidir ter eles sem pensar e pesar muito bem as coisas na balança. Mas, vc que 
sabe, minha linda. Essa é uma opinião minha. Somente. beijos e boa sorte 

06/08/20 U7PT32: Minha primeira consulta com a obstetra após descobrir a gravidez foi quando os jornais anunciaram o primeiro caso de Corona 
na minha cidade, no começo de março. 
Fui em pânico para a consulta, ainda sem máscara, perguntei muito sobre isso, mas as respostas eram "ainda não se sabe, se 
cuida". No outro dia fui para o laboratório fazer exames e estava lotaaado e com portas e janelas todas fechadas, pois ainda não se 
tinha a noção e regras atuais de procedimento. Passei mal de nervosa de estar ali, grávida, num ambiente fechado, cheio de gente indo 
fazer exame de sangue que poderia estar doente. Quase desmaiei. 
Enfim, foi horrível o medo de estar grávida em meio a pandemia. 
Porém, perdi meu bebê em abril. As coisas estão muito piores relacionadas a doença e ainda há muitas dúvidas. Hoje há milhares 
de  casos aqui em POA e, mesmo assim, estou doida para engravidar novamente. Morri de medo, mas foram os melhores 2 meses da 
minha vida (depois que fui dispensada e pude trabalhar de casa). Já tenho 33 anos, quero muito ser mãe, e não sei se quero esperar vir 
a vacina sabe-se lá quando para começar a tentar novamente. 
Logo, não tenho uma resposta se vale a pena tentar agora ou não, haha. Vim só contar minha experiência e ver a opinião de vocês. 

06/08/20 U6PT32 [respondendo a U7PT32 – “Minha primeira...”]: Acho que cada mulher sabe de sua situação, eu imagino sua ansiedade por 

um nenêm,        filhos são maravilhosos. Mas, que não é fácil estar gravidinha numa pandemia semelhante a essa, isso é verdade. 

Muito difícil e apavorante, cabe a você ser sincera com vc e saber se quer correr todos os riscos. Como vc ainda não tem nenhum 
bebezinho dentro de vc, se torna mais fácil pensar. Reflita bastante, minha linda, muito muito. Pq depois que estamos grávidas é aquilo: 
não tem como voltar atrás e tudo muda, mais difícil ainda viver tudo isso com toda essa pressão e essa carga que o mundo vive hoje. 
Talvez esperar seja uma boa opção, daí vc poderia ter uma gestação, mais normal... digamos assim. Se é que se pode dizer dessa 

forma rs. Boa sorte na escolha.        

06/08/20 U8PT32: Depende, vc tem alguma doença  respiratória? Que possa ser um agravante? Como está sua saúde? O covid me 
preocupa  bem menos do que a zika por exemplo  que é  um risco bem maior, estou grávida  de 8 semanas e acho que as vezes 
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planejamos o melhor  momento,  melhor época  financeira, mas no fim nada disso importa,  acredito  que tudo é  no tempo  de Deus, se 
não for da vontade  Dele, podemos tentar,  mas talvez não conseguir engravidar,  tudo no tempo  certo,  eu entreguei o tempo a Ele e 

agradeço  por ter sido este o tempo escolhido,  e o que tiver que passar confio Nele       

07/08/20 U7PT32 [respondendo a U8PT32 – “Acho que...”]: Verdade... você está certa!!  
É aquela luta de o coração quer tentsr, mas a cabeça manda esperar.. Por enquanto a cabeça está ganhando,  mas o coracao ta vindo 
com tudo, hahah. Lembro a tristeza que fiquei de ter que contar pra todos sobre a gravidez por Whatsapp, nao pude abracar minha avó, 
minhas amigas.. Fora a primeira eco que fui com meu marido para ouvir o coracaozinho e nao deixaram ele entrar na sala comigo. 
Fiquei muito triste. Adoraria uma gravidez normal.. Vou marcar consulta esse mês pra ver se está tudo certo comigo. Minha 
menstruação se desregulou toda depois da curetagem. Vou "arrumando a casa" aqui pra conter a ansiedade, acalmando o coração 
antes que ele vire o jogo.. hehe  Obrigada, linda.. Toda sorte do mundo pra vcs e muita saude pro seu bebezinho.. beijão! 

07/08/20 U9PT32: Eu acho de depende muito do seu emocional. Eu não queria engravidar agora, ter o bebê agora. O risco de contaminação é 
grande. Uma hr falam q a gravidez já é considerada de risco pro covid. Dps não, ngm sabe. Eu esperaria pra ter. Pq vai q não pode 
vacinar grávidas, ou o RN. Dps tem q proibir visitas e ngm entende. Eu não queria lidar com esses problemas agora. Mas se vc tem o 
emocional preparado. Tem apoio em casa e quer. Tenta 

07/08/20 U6PT32 [respondendo a U7PT32 – “Verdade...”]: Obrigada, minha linda. Que Deus abençoe vc sempre!            

07/08/20 U10PT32: É muito difícil uma gravidez em meio a pandemia, não ter certeza do que será o amanhã.  
Ter que contar para as pessoas por chamada de vídeo, sem poder dar um abraço na sua mãe ou na sua família, masss ..... para mim 
que sou tentante a quase 3 anos, que tive um AE em setembro do ano passado, que foi encaminhada pelo GO para clinica de 
fertilização, não poderia estar mais feliz com o meu positivo, sim estou grávida de 8s e muito, muito feliz. 
Medo eu tbm tenho, estou em casa, me cuidando mais do que nunca, só saio para os exames e médico. 

Tudo é no tempo de Deus e eu acredito que ele esta cuidando de todas              

07/08/20 U7PT32 [respondendo a U10PT32 – “É muito...”]: Com certeza... Parabéns pela gravidez..        
07/08/20 U11PT32: Acho ótimo kkkkk marido em quarentena você prepara o território o dia todo e o baby vem cheio de carinho e amor. Kkkk  
07/08/20 U10PT32 [respondendo a U7PT32 – “Com certeza...”]: Obrigada ❤❤❤ 

07/08/20 U12PT32: Eu e meu marido tinhamos planos de aumentar a familia este ano e quando iamos tentar, comecou o lockdown... 
conversamos muito e decidimos manter os planos! Hj estou de 20 semanas e tudo indo bem!! Como ja falaram aqui, agora eh covid, 
antes era zika, dengue, nao se sabe o dia de amanha! Eh claro que gravida precisa tomar mais cuidados ainda... e tb eh bom gerenciar 
as expectativas que provavelmente vc nao tera um cha revelacao com pessoas, cha de bebe, talvez fotos de gestantes, estas coisas... 
visitas na maternidade, mesversario com a familia, presenca do pai nas ultras (algum laboratorios aceitam e outros nao), e coisas 
assim! Para mim isto nao eh importante entao nao me importo, mas eh bom pensar tb pq para algumas mulheres eh super 
importante....! 
obs: Li os comentarios anteriores, muitas dizendo que preferem nao engravidar agora, a decisao eh mto pessoal, mas a verdade eh que 
o tempo nao para e a vida nao espera....! Veja sua idade, quanto tempo demorou para engravidar do primeiro bebe, sempre pode haver 
complicacoes e a tb ninguem sabe quando e se havera vacina para o covid! Talvez ele venha para ficar conosco por mtos anos.... se 
sabe muito pouco sobre o virus ate o momento.. isto fez eu e meu marido querer manter os planos sabe... nao se sabe quando esta 
pandemia ira terminar e se ira....! 
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10/08/20 U13PT32: Esse também é o meu dilema .... Vou fazer 34 anos e já tinha planejado as tentativas para 2020 , antes dos 35, mas 

com  toda essa pandemia estou na dúvida .  Além de ter endometriose e a possibilidade da infertilidade , de não conseguir engravidar.  
21/09/20 U14PT32 [respondendo a U8PT32 – “Depende...”]: Concordo plenamente! Deus sabe de todas as coisas. 

05/10/20 U15PT32: Bom dia, meninas! Adorei as mensagens do tópico, vcs são maravilhosas. Complicado conversar com outra pessoa q não 
tenha o interesse de engravidar, muito julgamento.  
Tenho 32 anos, tive um aborto em outubro de 2019. Em março tinha planejado engravidar, mas o covid chegou e a médica orientou a 
esperar até final do ano p saber mais sobre o vírus ou ter vacina. Chegamos no final do ano, parece q o avanço foi pouco hahahaha 
Ainda to sem saber o que fazer, mas já arrisquei um sexo sem proteção ai kkkkkkk posso ta gravida (risos nervosos). Tenho notado q o 
risco maior na covid esta atrelado a mãe, diferente da zica q o bebe tem o maior risco de vida. As vezes concordo que é melhor 
esperar, mas tenho medo de demorar muito em engravidar, ou ter outro aborto e a investigação apontar uma dificuldade maior. Ou que 
depois da covid apareça outra doença... ou perder o emprego próximo ano.  

Basta pensar engravidar pra ter a sensação que o mundo piorou.  
06/10/20 U16PT32 [respondendo a U15PT32 – “Bom dia...”]: Estou exatamente na mesma.. 

Como tive um aborto e já estou com 33, queria tentar logo novamente. A gente vê tantas mulheres engravidando nessa época que já 
estou pensando que devo tentar e confiar. Mas o medo permanece.. 
Por aqui também esse mês rolou sem proteção. Não estamos tentando, mas esse mês não evitamos. Estou deixando para o destino 
decidir. Nervosa, mas esperançosa.. kkk 

09/11/20 U15PT32 [respondendo a U16PT32 – “Estou exatamente...”]: Wuando comentei aqui, minha M desceu 6 dias depois. No período 
fértil seguinte a gente tentou de verdade.  
Acho q estou grávida. Minha menstruação era pra chegar ontem, na quinta fiz exame de farmácia e deu um risco bem fraco. Não 
acreditei. Aí ontem fiz outro e o risco apareceu mais forte, mas sei lá.. Não tô acreditando muito. Vou aguardar uma semana pra fazer o 
beta, muito medo de ser gravidez química ou de não evoluir como em 2019.Tendo muita cólica, na primeira gravidez foi assim, já fico 

nas paranoias. Tentando não pensar muito, meu marido tá todo eufórico.. Estou tentando ter o pé no chão. .  
24/02/21 U17PT32: Estou com esta duvida também... até já iniciei os exames pré-gestacionais com minha médica, mas não tive coragem de 

começar a tentar efetivamente. O que mais me atinge nesse momento é que minha família sempre foi muito de estar junto, e não sei se 
quero passar por uma gestação sem poder estar com eles. No meu caso, acho que vou esperar ao menos a pandemia acalmar um 
pouco, o que se Deus quiser, vai acontecer logo!! 

13/03/21 U18PT32: Minha bb nasceu no início da pandemia. É horrível ficar trancada em casa sem ter uma vida normal. Eu adiaria pelo menos 

um ano até normalizar  
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Tópico 22  

Data: 20/07/20 Título: Aborto retido 

Texto do tópico:  
U1PT22- Dia 20/07/2020 
Acabei de chegar da emergência e o exame mostrou que o coração do meu bebê parou com 8 semanas.  
estou com esse aborto retido e com a alma em pedaços da vontade de morrer de sumir do mundo, passei por uma gravidez química em dezembro e 
agora isso. Alguém passou por isso?? 
Como superaram?? 
 
Hoje no dia 05/05/2021  
Venho atualizar esse post e dizer que não desisti, perdi o meu bebê e logo em seguida o meu relacionamento. 
Mesmo assim eu continuei lutando e descobri a trombofilia e alteração de células Nks no endométrio, agora quase um ano depois de tudo que 
aconteceu estou felizmente concluindo meu diagnóstico e assim quem sabe um dia poder tentar ter o meu bebê arco íris. Digo a vocês meninas, sigam 
a intuição de vocês e não desistam de investigar uma perda e se cercarem do máximo de informações possíveis, seguirei atualizando essa tópico, pois 

tenho certeza que no futuro irá ajudar e inspirar muitas pessoas        
  

Data Comentários (8) 

04/08/20 

 

U2PT22: Olá tudo bem? Eu acabei de ter um aborto retido, se eu estivesse grávida hoje estaria de 13 semanas, mas na segunda-feira 
passada dia 27 fiz ultrassom meu bebê estava sem batimentos e sem movimentos, então meu bebê parou na nona semana, ou seja o 
embrião estava sem vida dentro de mim quase 1 mês, não sentia nada, e então no dia 29 me internei para abortar e em seguida fazer a 
curetagem, dia 30 recebi alta , então hoje já quase 5 dias que estou de repouso e até hoje não consigo aceitar a perda, até hoje de 
manhã estava chorando porque hoje de manhã fui dar o fechamento do meu pré natal, pense na tristeza? Foi tudo planejado, com amor e 
carinho, nao esperava por isso estou de licença remunerada do trabalho e confesso que tenho que ser forte pra voltar a trabalhar, pois 
estou com vontade de pedir as contas... sem condições... não sei oque te dizer pois estou sentindo a mesma dor, mas uma coisa te digo; 
tudo tem um propósito, eu confio em Deus, e sei que Deus tem coisas mais lindas pra nós oferecer. Tenha fé e fique em paz minha 
querida . 

04/08/20 

 

U1PT22 [respondendo a U2PT22 – “Olá tudo...”]: Oii, se quiser podemos manter contato.  
Eu encontrei um grupo de ajuda que me acolheram e pude trocar muitas informações, acho que no nosso caso embora os médicos não 
investiguem em uma primeira perda é a gente investigar uma possível trombofilia.  
Outro bebê nunca vai apagar o que vivemos e tivemos com esse, eu escrevi uma carta e queimei hoje em uma cachoeira dizendo ao meu 
filho tudo que sentia e como ele já era amado, me ajudou muito.  
Hoje se passaram 11 dias do procedimento Amiu e confesso que é um dia de cada vez. Em relação ao seu trabalho se permita ficar esse 
tempo sozinha e descansar esse é um luto que a sociedade não entende e só quem passa sabe o tamanho da dor. Sinto muito, muito 
mesmo e me coloco a disposição caso queira conversar pois eu sei que dói muito, fique com Deus.  

06/08/20 U3PT22 [respondendo a U2PT22 – “Olá tudo...”]: Passei por isso 2 vezes no ano passado. 
A primeira perda em Maio com 5 semanas, e a segunda no final de Agosto com 8 semanas. 
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 A Segunda vez foi mais dolorido, o inicio fiquei internada, meu hcg não dobrava a cada 24h, suspeita de gravidez ectópica...  
Depois o embrião apareceu no ultra, fiquei um tempo em casa de repouso, até que ouvi o coração bater, bem fraquinho e o olhar de 
preocupação da médica. 
Depois internei de novo para a curetagem. O coraçãozinho tinha parado de bater.  
Depois de quase um ano de todo o sofrimento, me vejo com coragem de tentar novamente, mas preocupada com a pandemia. Nos meus 
exames não apareceu  nada que justificasse as perdas. 
Mas posso dar um conselho... 
Enquanto estava no hospital me recuperando da curetagem, pensei... 
Preciso me agarrar em alguma coisa para não entrar em depressão. E foi o que eu fiz, decidi cuidar de mim.  
Renovei minhas luzes, coloquei aparelho nos dentes e comecei a fazer academia depois de exatamente 15 dias da curetagem. Me 
permiti, me olhar no espelho e me amar. Concentrei meus pensamentos em que não era para ser, e que Deus havia planejado a minha 
felicidade de outra forma. Dessa forma consegui superar, me neguei a ficar afastada do trabalho, percebi que sozinha em casa eu iria 
ficar pensando ainda mais, no trabalho iria me manter ocupada.  
Tenho uma filha de 8 anos, na gestação dela foi tudo tranquilo. Ela me pede muito uma irmã ou irmão. Acho que estou começando a me 
ver forte para tentar novamente.  
Fique com Deus, só quem passa por isso sabe o quanto dói, mas não se sinta culpada. Deixe o tempo passar, só ele cicatriza as feridas. 
Um beijo!  

06/08/20 U1PT22 [respondendo a U3PT22 – “Passei…”]: Oi U3PT22,  
obrigada por compartilhar sua história. 
É sim, na verdade uma dor sem fim.  
Eu estou entrando nessa fase de começar a me permitir as coisas e fazer por mim, porque eu só pensava em formas de engravidar, 
remédios, médicos tudo se torna uma tortura. 
Caso eu engravide novamente a primeira coisa que preciso é de um terapeuta até o final da gestação, porque só Deus sabe os medos 
que vou sentir. 

06/08/20 

 

U3PT22: Nossa, sinto muito. 
Também engravidei esse ano.. Planejei 2019 inteiro que engravidaria esse ano e peguei meu positivo dia 28/02. Infelizmente 2 meses 
depois, dia 28/04, fui fazer a translucência e descobri, também, que meu amorzinho estava sem batimentos já fazia 3 semanas. 
Aguardei algumas semanas, mas não aguentei esperar e fiz curetagem dia 14/05. Sofri e chorei muito. A pandemia ainda aumenta nossa 
dor, parece. Me senti só, vazia, sem ver sentido para nada.. 
O tempo vai passando e vamos aceitando. Mas às vezes, como hoje, a saudade aumenta, o coração dói, aí venho aqui de novo no 
Babycenter desabafar. Ainda conto as semanas.. hoje estaria fazendo 27. 
Já faz 3 meses da curetagem, mas ao mesmo tempo que estou louca para engravidar de novo, estou sem coragem de tentar novamente 
no meio da pandemia. Mas, mesmo assim, esse mês vou marcar uma consulta para ver se está tudo bem e recomeçar com vitaminas, 
dieta, ácido fólico e tal... Quando a coragem vier, estarei pronta. 
Muita força para todas!! 

06/08/20 U1PT22 [respondendo a U4PT22 – “Nossa…”]: Oi U4PG3PT22, boa tarde! 
voce chegou a fazer algum exame pra saber o motivo, eu comecei a fazer e estou morrendo de medo de ter sido algum problema 
comigo.  
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É trauma pra vida inteira é algo que sempre teremos medo.  
beijos!  

07/08/20 U4PT22 [respondendo a U1PT22 – “Oi…”]: Oie!! 
Ainda não. Minha antiga obstetra diz que é normal e para eu tentar de novo. 
Estou procurando alguma outra para ir para investigar também.  
Sua médica mesmo quem pediu os exames ou você procurou um outro especialista? 
Bjs!! 

07/08?20 U1PT22 [respondendo a U4PT22 – “Oie...”]: Bom dia!  
no meu caso a minha médica passou muitos exames antes de engravidar e estavam ok.  
Agora com a perda ela também disse que era normal e muito mais comum do que a gente imagina. Mas que eu poderia investigar com 
uma hematologista a possibilidade de trombofilia. 
Minha consulta será agora no final do mês e estou morrendo de medo, é muito importante que o hematologista seja um médico muito 
bom, temos que pesquisar muito, porque tem médicos que não dão importância ao nosso sofrimento e tem exames básicos que podem 
salvar nossos bebês.  
Eu optei por investigar, porque quero muito tentar novamente e acho que isso me deixaria mais segura.  
caso você seja do Rj eu posso te indicar a médica, ela foi super humana e já tem especialidade em grávidas e tentantes.  
beijos!  

   

Tópico 24  

Data: 11/06/20 Título: Hospital e Maternidade Vitória em Sp é bom 

Texto do tópico:  
U1P24- Olá meninas estou de 35 semanas e meu convênio mudou,iria ganhar meu bebe no santa Joana em Sp porém meu atual convênio não atende. 
E a minha médica realiza parto também no Hospital Vitória na analia franco,já este meu convênio atende. 
Nunca passei lá,sabem me dizer se é bom? 

Data Comentários (2) 

20/07/20 U2P24: Olá,tive meu filho no hospital Vitória em 2015. Foi tudo maravilhoso. Gostei bastante! Agora meu plano mudou,quero o segundo e 
infelizmente não poderei ter lá. 

25/08/20 U3P24: Tive minha bebê lá dia 1/6 e super recomendo, além dos profissionais serem bem atenciosos a estrutura e segurança são 

excepcionais  
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Subtema: parentes  

Tópico 19  

Data: 09/06/20 Título: Visitas e Rede de Apoio x Covid19 

Texto do tópico:  
U1PT19- Olá, como vcs estão fazendo com os bebês e as visitas nessa epoca de covid? Liberam os avós e tios?? Tem gente ajudando com os cuidados. 
Minha bb tem 1 mês e a pediatra proibiu as visitas só liberou 1 para as avós mais é tão dificil conter... dai a cada 15 dias as avós vem de mascara e 
pegam a bb um pouquinho 

Data Comentários (30) 

10/06/20 U2PT19: Boa noite U1PT19, meu medico foi pior não deixou nada sabe, até hoje minha mãe não conhece pessoalmente o neto, só de 
drive thru, meu filho nasceu em abril, ja vai fazer 2 meses sábado, eu vou conversar com o médico de novo na sexta-feira, pq estou mt 
chateada, daqui a pouco eu fico louca.... 
Está pandemia acaba com nossas vidas! 

07/07/20 U3PT19: Aqui não tô liberando ninguém. Meu bebê nasceu um mês antes do boom da pandemia, nasceu em fevereiro, já vai fazer 5 
meses. Em março já proibir todo mundo. Só está meu marido, meu filho e eu em casa. Morro de saudades, mas eu acho q é melhor 
assim. Tenho tios que não conhecem ele 

08/07/20 U4PT19 [respondendo a U3PT19 – “Aqui não tô...]: Vc está certíssima. Saúde em primeiro lugar, depois mata as saudades. Até pq 
coloca em risco não só a vida do bebê e dos pais, como também dos próprios avós que são grupo de risco. Todo cuidado é pouco e o 
pico vai começar agora que os comércios estão voltando! Façam videochamadas pra ajudar! 

08/07/20 U5PT19: A minha bebê ja tem 6 meses, passamos a ficar em isolamento uma semana antes dela completar 3 meses e seguimos assim 
ate hoje. Minha mãe mora no mesmo quintal que eu, ja os pais e os irmãos do meu marido só a viram 2x nesse período. Mas percebi que 
devido a esse isolamento, minha bebe não vai com ninguém. Minha sogra veio ve-la semana passada e quando tentou pega-la no colo, 
ela se desesperou, não aceitou nem que o pai a pegasse, só acalmou comigo (e sempre fazemos video chamada com eles). Até na 
pediatra, quando a medica a pegou ela, chorou ao ponto de perder o ar, tadinha. Na recepção do consultório quando falavam com ela, 
mesmo de longe, ela chorava. Eu falo q ta virando um bichinho do mato por causa desse corona 

08/07/20 U6PT19: Aqui na minha casa parecer a prefeitura,de tanta gente + família e colegas dos sobrinhos,eu controle que pega se sinão vira 
bagunça ,as vezes minha  irmã acha esajeiro,+ nu nem aí,e meu bebê eu q tenho que cuida e protejer dele da forma + correta. 

09/07/20 U7PT19: Minha bebê fez 2 meses e tb nao conheceu ninguém da família, nem os avós. estamos só eu o pai dela e ela em casa direto. 
Tem q cuidar eles são muito pequenos... 

09/07/20 U8PT19: Aqui em casa os únicos que visitaram foram os avós que moram perto de nós na mesma rua. Mais ninguem, nem amigos nem 
parentes de segundo grau. Já vieram no portão mas eu pedi para irem embora e expliquei. 

10/07/20 U1PT19: Por aqui tbm liberamos os avôs e titios de forma bem espaçada... mas ai eles começaram a furar a quarentena e nós 
proibimos visitas... seguimos só papai, mamãe e Mariana e o papai que sai para ir no mercado quando precisa. 

10/07/20 U9PT19: Liberei a avó paterna com 30 dias. 
Veio, trouxe roupas e chinelo separados, higienizados. Tomou banho na minha casa. Trocou de roupas. Passou álcool e ainda ficou de 
máscara pra segurar o bebê. E, mais ninguém. O bebê fará em 5 dias, 2 meses. 



105 
 

 
 

11/07/20 U10PT19 [respondendo a U9PT19 – “ Liberei a avó...”]: Por aqui foi assim tbm com as minhas 2 irmãs mais velhas. Tá bem difícil 
manter esse distanciamento. Nós perdemos nossa mãe quando eu estava com 5 meses de gestação. Tudo que queríamos era estar 

juntinhas agora       

11/07/20  U11PT19: Aqui em casa optamos por não ter contato com ninguém. Esposp só sai pra comprar comida e nem as consultas do pediatra 
fizemos nesses 3 meses de isolamento. Só fomos na semana passada pq meu bebê completou 6 meses e vai começar a introdução 
alimentar. Esses dias meus pais e irmão vieram aqui e como a portaria do prédio eh de vidro, ficamos do lado de dentro e eles do lado 
de fora concersando e vendo o bebê. Foi uma choradeira só. Mas eh necessário cuidarmos de nós e dos nossos pequenos. 

11/07/20 U9PT9 [respondendo a U10PT19 – “Por aqui foi...”]: Pois eh. E agora a bivó dela , tá intubada. 
O mais estranho. . É que viria aqui pra conhecê-la. Estava sem sintomas. E de repente perdeu a memória. N reconhecia ninguém. 
A levaram pra emergência, lá descobriram que era covid. Foi intubada ontem. Ainda estou sem acreditar . Então, voltei atrás e não 
permiti mais ninguém. 

13/07/20 U12PT19 [respondendo a U5PT19 “A minha bebê...”]: Tadinha... Deve estar sendo péssimo para eles tmb, por mais q não 
entendam, já nasceram isolados do mundo. Sem contar, q sabemos q passeio, ir na rua, muitas das vezes "acalma" o bebê. Só q 
estamos limitadas. Eles cansam do mesmo ambiente todos os dias. Não vejo a hora disso acabar! Que Deus nos abençoe! 

14/07/20 U13PT19: Minha bebê tem 40 dias, só o avô e os padrinhos de vez enquanto, restringe que fiquem pegando e lavam as mãos sempre, 
morro de medo mas não consigo ser muito radical, fico sozinha pois meu marido trabalha fora, esta difícil essa situação, minha médica 
não chegou a proibir nada 

15/07/20 U14PT19: Aqui a pediatra proibiu, mas deixei minha irmã ver minha bebê com 2 meses, no mesmo dia minha irmã começou a perder 
olfato e paladar, e 3 dias depois testou positivo pra Covid. Agora sigo a risca a recomendação, pra não brincar com a sorte 2 vezes.  
Mas acho que não tenho escapatória, pq meu marido tá trabalhando e tem contato com pessoas infectadas que nem sabiam que 
estavam, fazemos a higiene, mas o vírus não fica só na pele né.  
E se for pensar bem, quantas crianças o pediatra atendeu que tava com o vírus, a enfermeira que aplica a vacina...  

Deus queira que não aconteça nada, mas se pegarmos que os sintomas sejam brandos.  
15/07/20 U15PT19: Meu pequeno tem 1 ano e 6 meses. Estou afastada do trabalho pra ficar com ele, mas o papai tá trabalhando. Ele toma 

todos os cuidados qdo chega em casa. De fora, NINGUEM chega perto!! 
Minha mãe e pai ficam com ele enquanto trabalho, então eles estão morrendo de saudades já q ficavam todos os dias juntos. Mas por 
segurança deles mesmo estamos afastados. Vamos de carro lá então descemos. Eles ficam longe, no portão e conversamos de longe. 
Eles brincam com o bebê de longe, e as vezes vão no vidro traseiro do carro pra brincar. Acho q isso tudo vai passar, e enquanto não 
passa, temos q nós precaver. Pra uns é só uma gripezinha, pra outros é morte. Não dá pra arriscar, testar a sorte . 
SE CUIDEM!!! CUIDEM DOS SEUS FAMILIARES!! ELES TERAO A VIDA TODA PRA SE CURTIREM. MAS NAO HOJE!! 

17/07/20 U16PT19: Vi um bebê que foi visitado por vizinhos assintomáticos e morreu de covid. Tenho 6 crianças a menor com 1 ano. Estou grávida 
e ninguém está vindo aqui, ninguém mesmo. Prefiro passar por mal educada que carregar a culpa se algo der errado. 

20/07/20 U17PT19: Aqui moro com duas tias e minha mae . Ele so tem contato com elas  e é pq elas estao de quarentena tambem . Ate pq com 
esse vírus todo cuidado é pouco . Se cuide vc e o bebê e não se preocupe que quando essa onda de pandemia passar logo estarao 
podendo vê seu bebê e vc também.  Mais por enquanto se mantenham seguros abraços.  

20/07/20 U18PT19: Aqui meu bebe vai fazer 3 meses e os avós e tios não conhecem. 

20/07/20 U19PT19: Meu bebê tem 12 dias e deu positivo para Covid,e creio que eu também estou      
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20/07/20 U20PT19 [respondendo a U19PT19 – “Meu bebê...”]: Mas e aí, qual o processo agora? 

20/07/20 U21PT9 [respondendo a U19PT19 – “Meu bebê...”]: Nossa q difícil!! E como vcs estão? Ele está bem? 

23/07/20 U22PT19: Aqui nao ta vindo ninguem e eu tbm nao estou visitando ninguém. Cada um no seu canto. E olha que pegamos o vírus em 
junho. Foi tenso. Se a gente tivesse visitando e recebendo visitas. Provavelmente tinhamos contaminado muitos parentes. E quem sabe 

algum deles teria falecido. A gente nao tem garantia de quem vai pega fraco ou forte. Quem vai ficar internado ou assintomáticos          

23/07/20 U23PT19: Meu bebê está com 2 meses e 21 dias. Minha mãe,meus irmãos e as tias avós não conhecem ainda,ontem a pediatra liberou 
para visitar.Na casa da minha mãe estão em isolamento total desde 12/03 moro com meus sogros eles trabalham então o risco aqui e 
maior do que ir visitar minha família. A pediatra falou que precisamos tomar td cuidado porém temos que começar a sair de casa. 
Obs:Ela nas primeiras consultas era totalmente contra a sair e visitas. 

23/07/20 U24PT19 [respondendo a U19PT19 – “Meu bebê...”]: Poxa, como vcs estão? 

23/07/20 U25PT19 [respondendo a U19PT19 – “Meu bebê...”]: Mande notícias de vcs. Espero que estejam bem. Vou pedir a Deus pela saúde 
de vcs. 

23/07/20 U26PT19 [respondendo a U19PT19 – “Meu bebê...”]: Vcs estão bem ?E seu bebê está bem? 

25/07/20 U19PT19: Oi meninas desculpe as vezes dar uma sumida,é que ainda estamos aqui em fase de recuperação. 
Quero agradecer a preocupação é orações de todas . 
Então meu bebe graças a Deus está melhorzinho a cada dia,os sintomas nele foram leves ,só percebi algo errado nos primeiros dias 
com ele que foi a temperatura mais quente e mais irritadinho ,daí me deu um sexto sentido e levei ao médico para ver se estava tudo 
bem com ele pois eu já estava tendo os sintomas como febre e tosse a uns dois dias e fiquei com medo.Chegando no hospital coletará 
sangue dele, fizeram raio x,mais não deu alteração, daí colheram o teste para Covid também. 
Daí depois de 3 dias me ligaram e como haviam feito além de todos os exames o de Covid,me ligaram e falaram que justamente este 
deu positivo. 
Fiquei desesperada ,daí passei ele por consulta e como ele já não estava mais com febre e nem sintomas graves a médica me orientou 
a observar e caso tivesse alguma alteração voltar,se não ficar de quarentena e caso desse febre ou dor Tylenol.Neste meio termo eu 
estava tendo sintomas mais esqueci de mim e foquei nele.Depois que descobri que ele estava,daí passei por consulta. 
Eu Fiquei mal,acho que por conta de já estar com a imunidade baixa e também pela cesarea. 
Na primeira semana tive febre alta,falta de ar,dor no corpo. 
Porém também fiquei em casa ,estou me tratando com azitromicina,Inalação e até invermectina tomei também,o segundo pra verme foi 
o que me melhorou mais. 
Hoje estou melhorando, a febre e falta de ar cessou graças a Deus. 
Porém ainda estou com tosse e um pouco de dor no corpo. 
Mais estou melhor que a semana passada, estou tomando muito suco de limão, laranja.Hoje acho que estou com uns 9 dias ou 
10,comecei a ter uma melhora depois acho que dos 7,mais ainda estou com alguns sintomas porém não muito pesados. 
Creio que Deus tem me ajudado. 
Não é fácil. 
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Só Deus. 
Obrigado pela preocupação, vou atualizando aqui se Deus quiser até nos curarmos. 

26/07/20 U27PT19 [respondendo a U19PT19 – “Meu bebê...”]: Como ficou sabendo ele teve algum sintoma? 

26/07/20 U28PT19: Tudo o que eu queria era qur minha família o conhecesse. Ele está com 3 meses,  é uma situação angustiante. Mas sabemos 
que todo cuidado é pouco depois de ter ido tomar vacina (3 dias depois) ele apresentou sintomas de covid, fiquei muito abalada pois só 
levamos ele para tomar vacina, mas ele vem sido tratado e está melhorando,  é melhor deixar tudo passar para que a gente fique em paz 

 

Tópico 27  

Data: 08/09/20 Título: Visitas de parentes a crianças de 2 meses 

Texto do tópico:  
U1PT27- Olá! 
Gostaria de saber como estão lhe dando com essa pandemia. 
Tenho um bebê de 2 meses, e até agora, restringi as visitas. Somente meus sogros vieram visitar e algumas tias (que não foram convidadas, e 
ignoraram meu pedido de não vir) 
Ocorre que, ja faz tempo que essa pandemia está acontecendo e vários amigos e parentes estão pedindo para liberar a visita... 
O que acham? Estão passando por isso também? 

Data Comentários (3) 

23/08/09 U2PT27: Acho que você precisa estar em paz com a sua decisão de liberar ou não. Aqui mantenho o isolamento. 

24/09/20 U3PT27: O meu beve tambem tem 2 meses. Liberei a visita so para avos e meus irmaos e cunhandos. Todos tiram o sapato, usam 
mascaras e usam um avental q fiz pra pegarem ele no colo. A pediatra disse q o corona virus da leves sintomas nos bebes . Mas ca pra 
nos, ninguem quer que o bebe tenha febre ou outros sintomas. E se tiver q levar ao hospital ainda e um foco de doenças. E quanto aos 
adultos da casa.. bem..ja imaginou a mae amamentando e com dinyomas de corona?? Ninguem merece. Acho q esta certa. Pelo 
menos ste ele criar um.pouco mais de anticorpo. Quem ama espera. 

09/11/20 U4PT27: O covid em bebês pode ser fatal sim. Tenho amigas q perderem os filhos. Outros q chegaram a ficar internados. 
O problema é que ngm leva a sério a pandemia. Por isso ela dura tanto tempo. Eu não liberaria visitas pra pessoas q não chamasse e 
nem amigos. Se vc se sente confortável, faça. Mas é sempre um risco. Veja como estão as pessoas q querem ver o bebê. Se estão 
ficando em casa. Saindo só pro necessário etc. 
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TEMA 3: ACOMPANHANTE (51 interações entre tópicos e comentários) 

Tópico 7 

Data: 20/03/20 Título: Trabalho de Parto e Corona 

Texto do tópico:  
U1PT7- Olás, alguma mamãe já deu a luz nesse momento de Corona Vírus? Alguma dica para a chegada na maternidade e cuidados especiais enquanto 
estiver no hospital? Além de lavar  as mãos, manter distância mínima, etc. Força para todos!!  

Data Comentários (45) 

23/03/20 U2PT7: Boa pergunta! Tb estou com essa dúvida...  

23/03/20 U3PT7: Também quero saber  

23/03/20 U4PT7: Minha bebê chega 31/03.  Minha médica proibiu visitas no pós parto, até mesmilo dos avós. Como lidar com isso??! 

23/03/20 U5PT7: Boa noite! Meu bebê nasceu dia 20/03, porém a a maternidade onde ele nasceu proibiu visitas e trocas de acompanhante. Vim 
pra casa no domingo e  não estou recebendo visitas nem mesmo de familiares. Estamos com o cuidado redobrado. 

23/03/20 U6PT7: Na maternidade daqui não vão deixar eu ter acompanhante. É uma medida preventiva contra o novo vírus. Estou mto apreensiva 
e com mto medo. Não poderá ninguém ir junto e ficar Comgo. Oque posso fazer pra mudar isso? 

23/03/20 U7PT7: Os hospitais estão tomando medidas para não misturarem os pacientes. O que eu vou ter a bebê, a maternidade é separada. 
Liguei lá hoje e a moça me falou que a maioria dos pacientes que chegam são gestantes, são poucos casos de pessoas doentes. Lá pelo 
menos eles restringiram apenas um visitante, não pode ser maior de 60 anos e pode acompanhante normal. Acho que a melhor dica é 
quando entrar no hospital, evitar ficar encostando nas coisas até entrar no quarto.anter distância é éavar bem as mãos  

24/03/20 U8PT7 [respondendo a U6PT7 – “Na maternidade...”]: Eu vou ter cesariana, e conversei com o hospital que não tem como eu ficar 
sozinha, e meu marido que vai ficar acompanhante cmg! Só que ele não vai poder sair mas! Vai ter que ser só ele de acompanhante  

24/03/20 U9PT7 [respondendo a U4PT7 – “Minha bebê chega 31/03...”]: Oi tudo bem ? Mais você vai poder ficar com acompanhante na hora 
de ter seu BB ,tô com medo de não deixarem meu marido entrar . 

24/03/20 U9PT7 [respondendo a U5PT7 –“ Boa noite! Meu bebê nasceu dia 20/03...”]: Mais na hora do parto vc pode ficar com alguém ?  

24/03/20 U10PT7 [respondendo a U6PT7 – “ Na maternidade...”]: Oi mãezinha. Por lei é obrigatório a presença de um acompanhante. O que os 
hospitais estão aderindo é não ter a troca de acompanhante, E não ter visitas alguma. Para evitar aglomeração e mais riscos de 
contaminação. 

24/03/20 U11PT7[respondendo a U6PT7- “Na maternidade...”]: "Lei do Acompanhante. A Lei Federal nº 11.108, de 07 de abril de 2005, mais 
conhecida como a Lei do Acompanhante, determina que os serviços de saúde do SUS, da rede própria ou conveniada, são obrigados a 
permitir à gestante o direito a acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto." 
Tu pode sim ter um acompanhante, só não pode receber visitas porque as pessoas precisam estar em quarentena para evitar que o virus 
se propague. Boa sorte amiga! 

24/03/20 U11PT7[respondendo a U4PT7 – “Minha bebê chega 31/03...”]: Amiga, o bebê terá todos os dias da vida para receber amor e carinho 
dos familiares, mas este é um momento bastante critico para saúde da sociedade em geral. As pessoas que podem, devem ficar em casa 
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para evitar que o vírus se propague sim, ainda mais quando se trata de bebês recém nascido, e não se tratando apenas do teu, mas dos 
que estarão no mesmo ambiente de recuperação. São apenas 2/3 dias no hospital com teu acompanhante, logo passa e tu pode ir pra 
casa ficar com teus familiares. Boa sorte, bjokas! 

24/03/20 U12PT7[respondendo a U6PT7 – “Na maternidade...”]: Onde é essa maternidade?? Não aceite moça, é direito nosso, imprime a lei e 
leva na maternidade. Você tem direito a um acompanhamento no pré parto, parto e pós parto. Achei um absurdo. 

24/03/20 U13PT7: Mãe podem sim ter uma pessoa com vc!. Mas n poderá fazer a troca p não arriscar né vdd?! Vai na fé e segurança que td dará 

mais que certo . Depis manda fotinhas p gente vê família feliz                      

24/03/20 U14PT7[respondendo a U6PT7 – “Na maternidade...”]: A maternidade é particular/convênio ou SUS? 

24/03/20 U6PT7[respondendo a U9PT7 – “Mais na hora do parto...”]: Nao. Eles falaram q ninguém. Hr nenhuma. Todas as gestantes estão em 
pânico aqui. 

24/03/20 U6PT7[respondendo a U14PT7 – “A maternidade é…”]: Sus 

24/03/20 U6PT7[respondendo a U13PT7 – “Mãe podem sim...”]: Fizeram um post a santa casa de irati. Falando q esta proibido. Falaram q as 
enfermeiras q vao ajudar todas. 

24/03/20 U6PT7[respondendo a U12PT7 – “Onde é essa maternidade...”]: Estão todas assustadas aqui. Irati Paraná. Oq eu faço? Brigo? meu 
deus! 

24/03/20 U6PT7: ontm olhei tinham mais comentários dizendo da lei da gestante e tal q o hospital nao podia fzer isso mais daí o hospital 
respondeu q devido aos acontecimentos tem um protocolo q libera isso. E agora? Estou num nervo meu Deus 

24/03/20 U6PT7[respondendo a U14PT7 – “A maternidade é particular...”]: Sus 

24/03/20 U6PT7: É sus. Mas a maternidade atnd convênios e particulares e tbm vai ser tudo igual. Sem acompanhante. Isso ta mto errado. Não sei 
oq fazer. 
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24/03/20 

U6PT7:                                                            

24/03/20 U14PT7[respondendo a U6PT7 – *imagem*]: É só um comunicado, isso não muda a lei. Você tem direito sim a um acompanhante. 
Caso o hospital se negue a permitir a entrada da pessoa que você escolher, pode chamar a polícia. 

25/03/20 U15PT7: Eu ganhei dia 15/03 e já estavam com medidas protetivas contra o covid-19. 
Meu esposo não pôde acompanhar o parto no centro cirúrgico e teve que ficar me aguardando no quarto, não pôde trocar de 
acompanhante, não pôde ter horário de visitas e procuraram colocar cada mãe em um quarto separado, embora tenha sido pelo SUS e 
em cada quarto tivesse dois leitos eles só usavam um e separavam as mães em cada quarto para evitar. 

25/03/20 U15PT7[respondendo a U6PT7 – “É sus. Mas...”]: Igual aqui, tbm atende convênios e particular... Mas teve acompanhe só não pôde 
trocar e nem o esposo pôde assistir o parto como antes podia. 

25/03/20 U6PT7: Felizmente hj a santa casa fez outra postagem. Agora com novas regras. Voltaram a permitir os acompanhantes mas não poderá 
trocar igual algumas de vcs falaram aqui. Estou mto mais aliviada agora. Obg a todas pelas msgs de apoio. 

26/03/20 U16PT7: Dei a luz no dia 20/03. O caos lá fora e o meu bebê me trouxe esperança de um mundo melhor. A maternidade não recebia 
visitar, apenas o acompanhante  
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26/03/20 U17PT7[respondendo a U12PT7 – “Onde é essa maternidade...”]: Realmente é num absurdo, o pai tem que acompanhar o bebê até o 
berçário, e verificar que estão colocando a indentificão no bebê! Isso é para a segurança do seu bebê tbm! Se é lei é lei!! Não precisa os 
visitantes belezinha mas um acompanhante para acompanhar o bebê! É essêncial!  

26/03/20 U18PT7 -------------------- COMENTÁRIO DESPREZADO POR CONTER FOTO E INFORMAÇÃO PESSOAL------------------------ 

26/03/20 U19PT7: Meninas , tive consulta hoje , e questionei sobre ter o pai como acompanhe pois sei que visitas já estão proibidas , tenho 
convênio da Unimed , e ele me disse que o hospital ainda tá vendo isso , que ele não sabe se vou poder ter , fiquei bem chateada com 
isso sou de Gravataí RS , tentei ligar pra o hospital e ninguém atendeu , vou fechar 34 semanas , vamos ver como vai ser as próximas 
semanas , se nescessário irei trocar de hospital , apesar de querer ganhar com o meu obstetra . 

26/03/20 U19PT7[respondendo a U6PT7 - *imagem”]: Guria , em consulta até entendo , hoje fui sozinha , mas na hora do parto       

26/03/20 U19PT7[respondendo a U6PT7 – “Felizmente hj...”]:       aí graças , vou ficar atenta a isso 

26/03/20 U20PT7: por aqui proibiram acompanhante no parto, em todas as maternidades da região... estou inconformada... já falei com advogado 
e tudo... mas tá complicado... 

26/03/20 U21PT7[respondendo a U6PT7 – “Na maternidade...”]: Não podem, 1 acompanhante é garantido por lei.  

27/03/20 U22PT7[respondendo a U6PT7 – “Na maternidade...”]: Alguns hospitais estao se aproveitando desse periodo para infringrir  uma lei 
federal, cuidado com isso, abra uma reclamação antecipada na OMS e veja o que eles dizem. Imprima a lei e a resposta da OMS e leve 
contigo. 

27/03/20 U23PT7: Hoje tive consulta com a médica que fará meu parto,além de atender na clínica, também atende nos hospitais. Ela falou que só 
o pai poderá me acompanhar, tanto no parto quanto na recuperação no quarto. Sem direito a visitas. 
Eu me sinto aliviada, não saberia proibir a família de ir e não quero colocar a vida da minha filha e a minha em risco por algo que pode 
ser feito depois. 

28/03/20 U24PT7[respondendo a U6PT7 – “Na maternidade...”]: Moça procure seus direitos certinho antes de ir. Acompanhante é um direito 
essencial da gestante, se vc já tem contato diário com seu acompanhante n tem motivos pra barrarem a presença. 

29/03/20 U25PT7: Gente, conversei com a maternidade e médico, os partos estão ocorrendo sem acompanhante (durante o parto). Acompanhante 
na maternidade sim, mas sem direito a troca - entra e sai junto com a mãe. Alguem comentou que legalmente existe o direito a 
acompanhante no parto, o que é verdade, porém por se tratar de uma situação excepcional (caso de pandemia mundial), os hospitais 
podem e devem adotar medidas próprias - no caso o Brasil todo está seguindo esta recomendação. É muito angustiante, mas a 

informação correta ajuda a nos preparar melhor       

29/03/20 U26PT7[respondendo a U6PT7 – “ontm olhei...”]: É exatamente isso!! A lei acaba sendo "inválida" quando corre um risco maior pro 
coletivo do que pro individual!! Proibindo acompanhante, diminui o fluxo de pessoas na maternidade, uma indicação de evitar 
aglomerações. Aqui onde vou ganhar só deixam acompanhar o parto e depois de uns 10/15min ele deve ir embora e só retornar no dia da 
alta! 

29/03/20 U26PT7[respondendo a U25PT7 – “Gente, conversei...”]: Não é o Brasil todo não!! Onde vou ganhar só podem acompanhar o parto! 
No pós estarei sozinha!! Cada região e cada hospital/maternidade está fazendo do seu jeito! 

29/03/20 U27PT7: Mandei um e mail,para o hospital que terei a minha bebe,informei que o mês previsto será junho.Quis saber a respeito da 
epidemia e seria possível realizar o parto.Em resposta me informaram que não tem como prever se haverá leito 
Agora não sei o que fazer,isso porque o parto é para junho ainda,senti na resposta um certo descarte...Até porque acredito que ate junho 
essa maldita epidemia ja esteja mais controlada... 
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29/03/20 U28PT7[respondendo a U5PT7 – “Boa noite! Meu bebê nasceu dia 20/03...”]: Na maternidade que o meu vai nascer me informaram 
que estão agindo assim tbm!! 

30/03/20 U29PT7[respondendo a U6PT7]: Eu ganhei minha bebê no dia 20/03, foi cesariana porém meu marido não pode ver o parto, pode ficar 
de acompanhante comigo até domingo na hora do almoço, depois o hospital proibiu acompanhante, visitas já estava proibida. Recebi alta 
na segunda e não estou recebendo visitas em casa. 

04/04/20 U30PT7[respondendo a U6PT7]: Na maternidade JJM Guarulhos/SP, até onde estou sabendo meu marido não vai poder entrar... 
Estou chateada, porém entendo as medidas que estão sendo tomadas são necessárias,ainda que tenha lei, vale lembrar que estamos 
em estado de calamidade e infelizmente esse vírus é destruidor de muitas coisas inclusive de vidas e não podemos expôr ngm... 

Bjos e ânimo meninas      

 

Tópico 9  

Data: 26/03/20 Título: O importante é a saúde do bebe e da mãe! 

Texto do tópico:  
U1PT9- vou ter meu parto em aproximadamente 20 dias. Mas se o estado decreta estado de emergência. Muitas leis podem ser reinterpretadas. A 
começar Pelo Direito de ir e vir - garantido pela constituição em tempos de paz, que simplesmente está restrito. 
Não sou perita em leis, mas nesse momento não estamos em tempo de paz, temos estado de emergência decretado em quase todo o território, devemos 
estar preparadas para mais imprevistos. Acho que qualquer hospital pode mudar essa questão do acompanhante a qualquer momento se a situação 
apertar mais. 
Não acho que se tivermos em meio ao caos irão liberar a entrada de mais pessoas como acompanhantes em um hospital. Lembre-se em países 
desenvolvidos pessoas estão morrendo sem ter a chance de receber visitas. Isso tb fere questões legais 
Nesse cenário devemos estar preparadas para tudo,  não acho que andar com a lei da gestante embaixo do braço irá ajudar. Se for proibido, será, pois o 
que é realmente importante no parto, é a mae e bebê saírem do hospital vivos e saudáveis, o resto é luxo. Essa será a prioridade nas maternidades! 
Reflitamos e estejamos preparadas! 

Data Comentários (2) 

14/04/20 U2PT9: Faço minha suas palavras.  

20/04/20 U3PT9: Concordo plenamente , no momento e o melhor a se fazer . 
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Tópico 18  

Data: 14/07/20 Título: Pode ficar acompanhante depois dessa pandemia ? 

Texto do tópico:  
U1PT18- Vou ganha na unimed e gostaria de saber se pode ficar algum acompanhante comigo depois dessa pandemia como sera que está funcionando? 

Data Comentários (1) 

26/07/20 U2PT18: Na minha cidade pelo convênio pode sim, só não pode visitas 

 

TEMA 4: SERVIÇOS (total de 39 interações entre tópicos e comentários) 

Subtema: suspensão 

Tópico 8  

Data: 20/03/20 Título: Pré-natal suspenso 

Texto do tópico:  
U1PT8- Boa tarde Mamães, 
Sou moradora de Scs e faço meu pré-natal pelo SUS. Por aqui as consultas de pré-natal estão suspensas até segunda ordem. Mais alguém passando 
por isso? 

Data Comentários (20) 

21/03/20 U2PT8: Faço pré-natal pelo convênio e Sus (com esse vírus, a partir de agora só continuarei pelo convênio). Tive minha última consulta 
pela UBS em São Bernardo do C. essa quarta passada normalmente. 
Agora tô preocupada de ir na consulta que tenho segunda no convênio, não sei se devo ir, ou se é melhor ficar em casa mesmo! 

22/03/20 U1PT8: Liga no consultório, veja se consegue conversar com o médico por telefone mesmo, já que vc passou em uma consulta na 
semana passada. Talvez seja melhor já marcar para o próximo mês. 

23/03/20 U3PT8: Tô preocupada com o parto. O meu é para junho e tenho escutado tanta coisa sobre a proliferação do vírus que fico com medo 
de não conseguir ter vaga nos hospitais. Será que estou me preocupando à toa? 

23/03/20 U4PT8: eu tinha uma consulta marcada para dia 20 que foi desmarcada... sem previsão de volta. e ai a gente fica sem fazer o pré 
natal? alguem tem alguma informação? 

23/03/20 U4PT8 [respondendo a U2PG4PT8 – “Faço...”]: a minha consulta pelo convênio foi cancelada... e não tem previsão de volta. por 
enquanto ok, mas se continuar por muito tempo, fazemos como? 
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23/03/20 U5PT8: Oi meninas boa noite, sou do estado do Pará, e aqui no hospital onde faço o pré Natal todas as consultas foram canceladas, 
com todos os médicos, estão atendendo apenas grávidas no final da gestação q é o meu caso, meu parto já está agendado para o dia 
30 q será na próxima semana... mas as demais eles só vão atender caso haja alguma intecorrencia, como sangramento, perda de 
líquido, dores e outras... 

23/03/20 U6PT8: Estou com 36 semanas +3 dias minha princesa e até dia 17-04 a princípio não foi desmarcado nada faço pelo sus e pelo 
plano...Mais estou preocupada...Moro em Curitiba... 

23/03/20 U7PT8: Boa noite, sou de PE, moro em porto de galinhas, aqui está tudo parado, até os atendimentos de pre natal, minha morfológica 
estava marcada pra dia 27 já não vou fazer,  tudo muito complicado por aqui. 

23/03/20 U8PT8: Olá meninas. Eu estava com consulta marcada para ontem 23/03 e ligaram do consultório para desmarcar porque minha 
médica não iria atender o motivo= COVID-19 
Fiquei e Estou muito preocupada com toda essa situação, sobre meu parto que será em Julho e fico preocupada com todas nós 
gravidinhas. Estou com muito medo e assustada com isso sabe?!Como será tudo isso. Que Deus nos dê um bom parto e tudo dê certo 

em nome de Jesus.  
24/03/20 U9PT8 [respondendo a U3PT8 – “Tô preocupada...”]: Estou com a mesma preocupação o meu é para julho        

24/03/20 U9PT8 [respondendo a U6PT8 – “Estou com...”]: Ainda bem que tá quase chegando seu parto, o meu só em julho e tô morrendo de 

medo de até lá estar pior, também moro em Curitiba!  
24/03/20 U10PT8: boa noite sou de sao paulo sp. Do bairro proximo a itaquera por aqui esta tendo consultas ao pre natal normal (foi as unicas 

consultas que nao cancelaram) e tenho uma duvida minha amiga quer fazer ultrassom pago e nao esta encontrando laboratorio aberto 
alguem conhece algum ? 

29/03/20 U10PT8 [respondendo a - conteúdo apagado da página]: Obrigada ela conseguiu fazer na avenida campanella. conseguiu ver o 

sexo è um menino        

29/03/20 U11PT8 [respondendo a U3PT8– “Tô preocupada...”]: Eu tbm tenho em junho         

31/03/20 U12PT8 [respondendo a U9PT8 – “Estou com...”]: O meu é pra Maio. Tô muito angustiada, estou em casa, mas meu marido e minha 
irmã trabalham. Ontem precisei sair pra ir na consulta do pré natal, chegando lá o médico já tinha ido embora. No SUS, onde tbm faço 
acompanhamento, não consigo marcar a consulta. Moro em Dias d'Ávila- BA. Aqui na minha cidade até agora tem somente 1 caso 
confirmado, mas é muita gente descumprindo o isolamento social, isso me deixa apreensiva. Fico em pânico toda vez que preciso ir a 

uma consulta porque na clínica terão outras pessoas que podem não estar seguindo o isolamento           

31/03/20 U10PT8: Nao deixe de ir nas consultas , nòs todas estamos na mesma sobre medo de pessoas nao estar cumprindo .. estou indo  as 
minhas consultas . Tento nao encostar tocar sentar em quanto estou no posto . Peço pra dr com o meu proprio gel vou limpar a cadeira 
dr nao me leve a mau.sempre com a mascara nao tiro pra nada quando saio da sala vou la no banheiro lavar as maos ate o cutuvelo e 
passo gel , quando eu chego em.casa tiro toda a roupa sapato e deixo la fora ou na maquina de lavar , entro em casa e vou direto pro 

banho .  
03/04/20 U10PT8 [respondendo a – conteúdo apagado da página] : Não è meu è da minha amiga sim se chama xxxxx ... O MEU nao sei o 

que è e estou super nas duvidas de nome 

06/04/20 U11PT8 [respondendo a U3PT8 – “Tô preocupada...]: também estou preocupada pois o.meu é de junho para julho. Mais alguém pra 
esses meses??? 
Super aflita..... 
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14/04/20 U12PT8 [respondendo a U8PT8 – “Olá meninas...”]: Amém  

14/04/20 U13PT8 [respondendo a U9PT8 – “Estou com...”]: O meu tbm é para 1o de julho, Ctba. Mudei de hospital para fazer em uma 

maternidade porque sou preocupada com a situação.  
 

Tópico 3  

Data: 21/03/20 Título: Cancelaram meu ultrasson 

Texto do tópico:  
U1PT3- Nossa gente, eu tinha um ultrassom marcado para dia 30, o de translucencia nucal e foi desmarcado. 

Estou muito preocupada com o ultrassom morfológico.  
Data Comentários (1) 

21/03/20 U2PT3: Faço pré-natal pelo sus e foi suspenso tbm. Tbm estou preocupada, pois não disseram quando vão retornar os 
acompanhamentos das gestantes. Como ficamos? 

 

Subtema: comparecimento 

Tópico 13  

Data: 24/05/20 Título: Consulta rotina pediatra 

Texto do tópico:  
U1PT13- Bebês com menos de 01 ano : vcs estão levando pras consultas de rotina? 

Data Comentários (10) 

25/05/20 U2PT13: Sim. Meu bebê vai fazer 4 meses, o acompanhamento é muito importante nessa fase. 

26/05/20 U3PT13: Minha bebê está com 10 meses e estou levando . 

26/05/20 U4PT13: Fiquei 2 meses sem levar! Mas agora tô levando sim 

27/05/20 U5PT13: Estou com uma recem nascida e as 1as consultas fizemos por telemedicina, tudo online mesmo. 
O pediatra mesmo recomendou assim e deu certo, nos nos viramos aqui pra pesa-la, medi-la, e íamos mostrando no vídeo no celular 

27/05/20 U6PT13: Aqui nao consigo levar. Ja desmarcaram 4 vezes! Aí adiam e desmarcam de novo. 

28/05/20 U7PT13:O pediatra do meu bebê não atende durante a pandemia.  

28/05/20 U8PT13: Mesma coisa o pediatra não atende em época de pandemia e não indicam levar também. 
Graças a Deus os bebês estão saudáveis segundo os próprios médicos melhor evitar levar.  
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29/05/20 U9PT13: Tem 2 meses que não levo. Melhor n arriscar. Eu peso e meço, acompanho no cartão. Qualquer coisa ligo pra pediatra.  

29/05/20 U10PT13: Sim, todo mês ! 

12/06/20 U11PT13: Levei anteontem após 3 meses. Como o bebê está bem prefiro assim. Mês que vem não vou levar. Ele nasceu de 34 
semanas, mas graças a Deus não teve complicações, ficou 6 dias internado (entre UTI neonatal e patológico) quando nasceu mas 
depois ficou super bem. A última consulta tinha sido com 4 meses. 

 

Tópico 5  

Data: 24/03/20 Título: Socorroooo ! CONSULTAS X CORONAVIRUS 

Texto do tópico:  
U1PT5- Meninas me dêem conselhos; eu estou grávida de 33 semanas e minhas consultas já são quinzenais e eu faço meu pré natal em outra cidade 
que é pelo convênio e fica a 250km ... Mas a distância não importaria muito , o problema é esse coronavirus ! Vcs acham q devo comparecer às 
Consultas??? Pois já tenho uma pra quarta-feira que é depois de amanhã!!! Pré natal é tão importante?? Tenho medo de acontecer algo , 
principalmente agora que a minha baby tá mexendo mais pouco , e estou sentindo dores ! Não sei oq fazer !!!!! 

Data Comentários (4) 

24/03/20 U2PT5: Sim È importante que você va as consultas aindaa mais agora que esta chegando a hora do parto ...voce deve se proteger usar 
mascara luvas , e assim que chegar em.casa tire a roupa e calçado no quintal mesmo e bote pra lavar , e va direto ao banho tenta nao 
escostar em nada dentro de casa antes do banho se lave bem igual ter os cuidados com as maos , os pre natais sao as unica consultas 
que nao estao cancelando entao sim è melhor ir , segue a dr januzzi no insta ela ajuda muito nessas perguntas sobre enpidemia na 
gravidez 

24/03/20 U1PT5 [respondendo a U2PT5 – “Sim...”]: Muito obrigada        
25/03/20 U3PT5: Neste momento, pelo que entendi, está sendo mantido as consultas e exames necessários, não os ideias. Os exames de rotina 

estão “suspensos”. Mas tem que avaliar com seu obstetra, ele saberá te orientar se no seu caso é melhor ir ou ficar. Pq imagino que as 
condições gestacionais (diabetes, pressão, peso) vão interferir nessa decisão de realização  ou não desta consulta.  
Eu estou de 26 semanas, e minha obstétrica de 27 semanas, tbm foi cancelada.  
@brauliozorzela_obstetra fez um vídeo sobre isso ontem, talvez possa ajudar!  

25/03/20 U4PT5: vá nesta semana e converse com a médica, melhor ir agora, pois depois não sabemos como será. 
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APÊNDICE III - Dados e informações mencionadas por usuárias 

USUÁRIA POST GESTANTE BEBÊ (ATÉ 

 2 ANOS) 

IDADE 

USUÁRIA 

TENTANTE OUTROS 

FILHOS 

PARCEIRO REDE DE 

APOIO 

TRAB. LOCAL SERVIÇO COVID DIAGNÓSTICO 

U1PT2 2 31 semanas     X     gestante com 
sintomas 

marido contato c\ 
positivado 

U2PT2 
U2PT25 
U4PT27 
U9PT32 
U2PT33 

2\25 
\27\3
2\33 

            

U3PT2 2             
U1PT3 3 não 

especificado 
           

U2PT3 
U1PT8 

3\8 não 
especificado 

       São Caetano 
do Sul/SP 

SUS   

U1PT5 5 33 semanas         convênio   
U2PT5 
U10PT8 

5\8         São Paulo/SP    

U3PT5 
U13PT8 

5\8 26 semanas        Curitiba/PR    

U4PT5 5             
U1PT6 6             
U2PT6 6             
U3PT6 
U3PT10 

6\10  11 meses         bebê com sintomas Disque 136 

U1PT7 7 não 
especificado 

           

U2PT7 7 não 
especificado 

           

U3PT7 7             
U4PT7 7 não 

especificado 
           

U5PT7 7  3 dias           
U6PT7 7 não 

especificado 
       Irati/PR SUS   

U7PT7 7 não 
especificado 

           

U8PT7 7 não 
especificado 

    X       

U9PT7 7 não 
especificado 

    X       

U10PT7 7             
U11PT7 7             
U12PT7 7             
U13PT7 7             
U14PT7 7             
U15PT7 7  10 dias    X    SUS   
U16PT7 7  6 dias           
U17PT7 7             
U18PT7 7  5 meses           
U19PT7 7 34 semanas        Gravataí 

/RS 
convênio   

U20PT7 7 não 
especificado 
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USUÁRIA POST GESTANTE BEBÊ (ATÉ 

 2 ANOS) 

IDADE 

USUÁRIA 

TENTANTE OUTROS 

FILHOS 

PARCEIRO REDE DE 

APOIO 

TRAB. LOCAL SERVIÇO COVID DIAGNÓSTICO 

U21PT7 7             
U22PT7 7             
U23PT7 7 não 

especificado 
           

U24PT7 7             
U25PT7 7 não 

especificado 
           

U26PT7 7 não 
especificado 

           

U27PT7 7 não 
especificado 

           

U28PT7 7 não 
especificado 

           

U29PT7 7  10 dias    X       
U30PT7 7 não 

especificado 
    X    SUS   

U2PT8 8 não 
especificado 

       São Bernardo 
do Campo/SP 

SUS/ 
convênio 

  

U3PT8 8 não 
especificado 

           

U4PT8 8 não 
especificado 

        convênio   

U5PT8 8 não 
especificado 

       Pará    

U6PT8 8 36 semanas        Curitiba/PR    
U7PT8 8 não 

especificado 
       Porto de 

Galinhas/PE 
   

U8PT8 8 não 
especificado 

           

U9PT8 8 não 
especificado 

           

U11PT8 8 não 
especificado 

           

U12PT8 8 não 
especificado 

    X X  Dias Dávila/ 
BA 

SUS   

U11PT8 8 não 
especificado 

           

U12PT8 
U2PT9 
U4PT10 
 

8\9\1
0 

            

U1PT9 9 não 
especificado 

           

U3PT9 9             
U1PT10 10             
U2PT10 10             
U5PT10 10             
U1PT12 12 21 semanas          gestante sintomas  
U2PT12 
U5PT13 
U7PT19 

12\1
3\19 

 2 meses    X       

U3PT12 12 18 semanas     X     gestante sintomas  
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USUÁRIA POST GESTANTE BEBÊ (ATÉ 

 2 ANOS) 

IDADE 

USUÁRIA 

TENTANTE OUTROS 

FILHOS 

PARCEIRO REDE DE 

APOIO 

TRAB. LOCAL SERVIÇO COVID DIAGNÓSTICO 

U1PT13 13  não 
especificado 

          

U2PT13 13  4 meses           
U3PT13 13  10 meses           
U4PT13 13  não 

especificado 
          

U6PT13 13  não 
especificado 

          

U7PT13 13  não 
especificado 

          

U8PT13 13  não 
especificado 

          

U9PT13 13  não 
especificado 

          

U10PT13 13  não 
especificado 

          

U11PT13 
U2PT16 
U1PT17 

13\1
6\17 

 4 meses   X X    SUS família e bebê com 
sintomas 

 

U1PT14 14     X        
U2PT14 14             
U3PT14 14     X        
U4PT14 14             
U5PT14 14  não 

especificado 
     X     

U6PT14 14             
U7PT14 14             
U8PT14 14         Rio de 

Janeiro/RJ 
   

U9PT14 14             
U10PT14 14             
U11PT14 
U2PT40 

14\4
0 

 não 
especificado 

          

U12PT14 14  2 anos           
U13PT14 
U2PT23 

14\2
3 

não 
especificado 

    X  X     

U1PT16 16  2 anos e 3 
meses 

          

U3PT16 
U5PT17 
U2PT34 

16\1
7\34 

            

U4PT16 
U7PT17 

16\1
7 

 2 anos           

U5PT16 16  1 ano           
U6PT16 16     X        
U7PT16 16             
U8PT16 16             
U9PT16 16             
U10PT16 
U3PT23 
U2PT26 

16\2
3\26 

36 semanas            

U11PT16 
U3PT26 

16\2
6 

    X        
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USUÁRIA POST GESTANTE BEBÊ (ATÉ 

 2 ANOS) 

IDADE 

USUÁRIA 

TENTANTE OUTROS 

FILHOS 

PARCEIRO REDE DE 

APOIO 

TRAB. LOCAL SERVIÇO COVID DIAGNÓSTICO 

U12PT16 16  não 
especificado 

          

U2PT17 17             
U3PT17 17             
U4PT17 17             
U6PT17 17             
U8PT17 
U4PT23 

17\2
3 

            

U1PT18 
U1PT25 

18\2
5 

 1 mês        convênio bebê com sintomas  

U2PT18 18 não 
especificado 

        convênio   

U1PT19 19  1 mês    X X      
U2PT19 19  2 meses     X      
U3PT19 19  5 meses    X       
U4PT19 19             
U5PT19 19  6 meses    X X      
U6PT19 19       X      
U8PT19 19      X X      
U9PT19 19  2 meses    X     bisavó hospitalizada 
U10PT19 19       X    avó materna (do bebê) óbito 
U11PT19 19  6 meses    X       
U12PT19 19             
U13PT19 19  40 dias    X       
U14PT19 19  2 meses    X     tia teste + 
U15PT19 19  1 ano e 6 

meses 
   X  X     

U16PT19 19 não 
especificado 

   X        

U17PT19 19  não 
especificado 

    X      

U18PT19 19  3 meses           
U19PT19 
U1PT24 
U5PT40 

19\2
4\40 

 12 dias       São Paulo/SP convênio mãe e bebê teste + 

U20PT19 19             
U21PT19 19  não 

especificado 
          

U22PT19 19  não 
especificado 

        toda a família não especificado 

U23PT19 19  2 meses e 21 
dias 

   X X      

U24PT19 19             
U25PT19 19             
U26PT19 19             
U27PT19 19             
U28PT19 19  3 meses         bebê com sintomas  
U1PT22 22             
U2PT22 22             
U3PT22 22     X        
U4PT22 
U7PT32 

22\ 
32 

  33 X     Porto 
Alegre\RS 
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USUÁRIA POST GESTANTE BEBÊ (ATÉ 

 2 ANOS) 

IDADE 

USUÁRIA 

TENTANTE OUTROS 

FILHOS 

PARCEIRO REDE DE 

APOIO 

TRAB. LOCAL SERVIÇO COVID DIAGNÓSTICO 

U1PT23 23  não 
especificado 

   X  X     

U5PT23 23 não 
especificado 

      X     

U2PT24 24    X X    São Paulo\SP    
U3PT24 24  2 meses       São Paulo\SP    
U1PT26 26 29 semanas    X X   EUA  gestante teste + 
U4PT26 26             
U5PT26 26             
U1PT27 27  2 meses           
U2PT27 27             
U3PT27 
U2PT32 

27\3
2 

 2 meses           

U1PT29 29  não 
especificado 

        mãe com sintomas  

U2PT29 29             
U3PT29 29  não 

especificado 
  X      mãe com sintomas  

U4PT29 29 26 semanas     X     gestante com 
sintomas 

 

U1PT32 32    X         
U3PT32 32  não 

especificado 
          

U4PT32 32 6 meses            
U5PT32 32  1ano e 6 m           
U6PT32 32 não 

especificado 
        SUS   

U8PT32 32 8 semanas            
U10PT32 32 8 semanas            
U11PT32 32             
U12PT32 32 20 semanas     X       
U13PT32 32   34 X         
U14PT32 32             
U15PT32 32   32 X         
U16PT32 32   33 X         
U17PT32 32    X         
U18PT32 32  não 

especificado 
          

U1PT33 33  17 dias    X     marido teste + 
U3PT33 33  5 dias   X X     marido com sintomas  
U4PT33 
U7PT35 

33\3
5 

 3 meses   X X     família e bebê família teste + 
bebê hospitalizado  

U1PT34 34 35 semanas          gestante teste + 
U3PT34 34 26 semanas          gestante com 

sintomas 
aguarda resultado 

U4PT34 34 11 semanas    X X X X     
U5PT34 34             
U6PT34 34 32 semanas     X     gestante com 

sintomas 
contato com positivado 

U7PT34 34             
U8PT34 34 29  semanas     X     marido positvado 

gestante com 
sintomas 

aguarda resultado 
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USUÁRIA POST GESTANTE BEBÊ (ATÉ 

 2 ANOS) 

IDADE 

USUÁRIA 

TENTANTE OUTROS 

FILHOS 

PARCEIRO REDE DE 

APOIO 

TRAB. LOCAL SERVIÇO COVID DIAGNÓSTICO 

U1PT35 35  9 meses         bebê teste + 
U2PT35 35  não 

especificado 
        família e bebê teste + 

U3PT35 35  1 ano         bebê não especificado 
U4PT35 35 não 

especificado 
           

U5PT35 35  1 ano         bebê com sintomas  
U6PT35 35  6 meses         família e bebê teste + 
U8PT35 
U7PT40 

35\4
0 

 23 dias   1     SUS avó +bebê ambos hospitalizados 

U9PT35 35             
U1PT37 37  1 ano         bebê não especificado 
U2PT37 
U6PT40 

37\4
0 

 1 ano         bebê não especificado. 

U3PT37 37  não 
especificado 

          

U4PT37 37  1 ano         bebê com sintomas contato com positivado 
U5PT37 37             
U1PT38 38  1 ano         bebê hospitalizado 
U2PT38 38  8 meses         bebê teste + 
U1PT40 40  não 

especificado 
          

U3PT40 40  1 ano e 11 
meses 

        bebê teste + 

U4PT40 40             
U8PT40 40             
U9PT40 40             
U10PT40 40  11 meses         mãe e bebês 

(gêmeos) 
não especificado 

TOTAL DE MENÇÕES: 

194 29 52 66 4  7 14 31 10 6 16 15 36 26 
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ANEXO 1 - CURRÍCULO LATTES DA AUTORA 
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ANEXO 2 - CURRÍCULO LATTES DA ORIENTADORA 
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ANEXO 3 - COMPROVANTE DE SUBMISSÃO  
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ANEXO 4 - PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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