
E-mail para contato: vetere.renata@gmail.com IES: UNESA

Autor(es): Tricia Vieira Ataide; Renata Vetere; Bruna Juliana Pinto; Thayna Trindade da Silva de Andrade; Rafael da Silva Schimite

Palavra(s) Chave(s): representação social, zika virus, psicologia social, aborto

Título: INTERROMPER OU NÃO A GESTAÇÃO PERANTE CONFIRMAÇÃO DO ZIKA VÍRUS? UM ESTUDO DE REPRESENTAÇÕES 
SOCIAIS COM PUÉRPERAS DO RIO DE JANEIRO

Curso: Psicologia

Saúde

RESUMO

Recentemente, a incidência de casos de infecção pelo vírus Zika impôs a intensificação do cuidado da gestante durante o acompanhamento pré-
natal, devido a associação com os casos atuais de microcefalia em recém-nascidos. Mulheres em diversos momento da gravidez foram infectadas 
e convivem com a possiblidade de terem seus bebês afetados por alguma complicação. Trata-se de uma doença nova, com estudos ainda iniciais, 
portanto, há muitas dúvidas e poucas certezas. Em função dessas dúvidas e das associações já comprovadas entre a infecção e as sequelas nos 
bêbes, as mulheres que foram infectadas pelo vírus durante a gestação vivenciam diversas emoções negativas como angústia, medo, insegurança 
e impotência.  Tais emoções e dúvidas vivenciadas por essas mulheres enquanto gestantes podem suscitado nelas questionamentos acerca da 
interrupção da gravidez. O objetivo geral desta investigação consiste em analisar as representações sociais acerca do Zika Vírus construídas por 
mulheres que tiveram confirmação do vírus durante a gestação na população no Estado do Rio de Janeiro. Trata-se, de um estudo exploratório e 
descritivo de cunho qualitativo, tendo sido aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Foi realizado através de entrevistas semi-estruturadas 
com aplicação de um breve questionário com dados sócio demográficos. Os participantes da pesquisa foram 19 (dezenove) puérperas moradoras 
no Estado do Rio de Janeiro, que tiveram confirmação laboratorial para o Zika durante a gestação. Os dados foram coletados no Ambulatório de 
Hepatites Virais da Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP) em parceria com outros pesquisadores da FIOCRUZ. Para o presente trabalho serão 
apresentados os resultados das perguntas referentes aos questionamentos acerca da interrupção da gestação, ou seja, se pensaram em algum 
momento em interromper a gestação, se gostariam de ter esse direito, como foi isso para elas quando tiveram a confirmação do vírus. A maioria 
das mães relatou que em nenhum momento passou pela cabeça delas realizar a interrupção da gestação, especialmente em função das suas 
crenças religiosas. Mas, três mães relataram que elas e seus parceiros pensaram sim na possibilidade de interromper a gestação, uma delas tendo 
relatado inclusive ter sido incentivada não só pelo marido, mas por outros familiares. A maioria das participantes relatou ser contra a realização 
do aborto em qualquer circunstância e que a interrupção da gestação não deveria ser direito de nenhuma mulher independente da vontade dela. 
Todas as respostas contrárias à mulher poder ter liberdade em escolher o que deseja fazer estão ancoradas em fortes crenças religiosas, em 
argumentos como “Deus é o dono da vida e só ele que tira”. Conclui-se que a maioria das mulheres se mostrou com medo do desconhecido ao 
encontrarem-se gestando e tendo sido infectadas pelo zika vírus, mas não pensaram em interromper a gravidez. Embora a maioria tenha sido 
contrária, uma pequena parte delas gostaria de ter o direito de fazê-lo caso desejasse. A problemática do aborto não se desvencilhou das 
questões ético-morais que decorrem de valores universalmente reconhecidos de que a vida humana é inviolável.  A escolha moral tem como 
influência a família, o matrimônio, a religião.
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