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RESUMO

O presente trabalho trata das representações sociais de um problema atual de saúde pública atual, o Zika Virus (ZIKAV). Propõe, então, descrever 
os conteúdos das representações sociais do vírus citado segundo a teoria das representações sociais proposta por Moscovici, ou seja, estudar 
juízos, ideias e reações afetivas da população, que se incluam diferencialmente nas condições de puérperas com diagnóstico de Zika confirmado e 
puérperas com diagnóstico não confirmado durante a gestação no Estado do Rio de Janeiro, comparativamente. Pretende compreender melhor 
as relações da população alvo com o tema em questão, na perspectiva de como esse conhecimento socialmente compartilhado dá significado ao 
mundo delas e influencia nas suas relações, além de contribuir com o conhecimento científico em saúde pública.  Para isso, foi realizada uma 
pesquisa de cunho descritivo e natureza qualitativa utilizando como técnica de coleta de dados uma entrevista semiestruturada, composta por 14 
perguntas, precedida por uma tarefa de evocação livre além de um breve questionário com dados sócio demográficos. Para o presente trabalho 
serão apresentados os resultados da pergunta aberta referente a como essas mães se sentem atualmente em relação ao ZIKAV, ou seja, se após o 
nascimento de seus bebês o vírus ainda as afeta de alguma forma. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa e respeita os 
princípios éticos fundamentais para a realização de pesquisa com seres humanos. As entrevistas foram realizadas no Ambulatório de Hepatites 
Virais da Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP), FIOCRUZ, tendo participado do estudo 32 mães, sendo 19 com diagnóstico de Zika confirmado 
e 13 com diagnóstico não confirmado, de acordo com exames laboratoriais realizados pela unidade de saúde. Os dados foram analisados de 
acordo com a técnica de análise de conteúdo temático-categorial proposto por Bardin. Os resultados apontam para vinte e seis (26) repostas 
positivas e seis (6) respostas negativas, ou seja, 81% das entrevistadas ainda se sentem afetadas de alguma forma pelo Zika. Dessas, entre as mães 
que tiveram a confirmação laboratorial do vírus, 84% afirmaram que o ZIKAV ainda as afeta, ao passo que entre as entrevistadas que o exame 
laboratorial para detecção do vírus deu negativo o percentual foi de 77%. Além disso, a partir da análise dos dados das respostas positivas, foi 
possível elencar 5 categorias relativas a como o vírus ainda às afeta após o nascimento dos bebês. São elas: medo de sequelas, preocupação com 
novo contágio, gratidão, angústia e culpa – as duas últimas são relativas somente ao grupo que teve confirmação laboratorial. A categoria que 
apresentou maior frequência para ambos os grupos foi medo de sequelas, seguida por preocupação com novo contágio, não havendo diferença 
significativa entre os grupos. A partir dos resultados apresentados, pode-se inferir que o vírus da zika continua a afetar as mães 
independentemente da confirmação ou não do diagnóstico e que se trata de uma representação social com conteúdos majoritariamente 
negativos. Não houve diferenças significativas entre os grupos, mas percebe-se que as mães que tiveram a confirmação do vírus vivenciam de 
forma mais intensa a angustia derivada do medo de que a qualquer momento seus bebes possam apresentar alguma sequela da infecção. O único 
conteúdo positivo relatado foi gratidão, referindo-se ao alivio sentido pelo fato dos seus bebes não terem nascido com nenhuma má-formação. 
Conclui-se, então, que isso ainda afeta as relações cotidianas das mães, especialmente com seus filhos e com os serviços de saúde.
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