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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. O objetivo geral desta investigação consiste em analisar as representações sociais acerca do Zika 
Vírus construídas por mulheres que tiveram sintomas 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 precedido por uma tarefa de evocação livre. Os dados das questões abertas foram 
analisados de acordo com a análise temático-categorial proposto por Bardin. Os participantes da pesquisa foram 32 (trinta e duas) puérperas 
moradoras no Estado do Rio de Janeiro, onde 19 (dezoito) delas tiveram confirmação laboratorial para o Zika e 13 (quatorze) permaneceram 
como suspeitas. A confirmação do vírus aconteceu para quase a totalidade das participantes através de exames de sangue e/ou urina, com 
exceção de uma puérpera em que foi realizado o exame no leite materno.  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 da pergunta aberta referente aos sentimentos e pensamentos que a puérpera apresentou quando surgiram os primeiros sintomas da 
infecção quando ainda estavam grávidas. As categorias mencionadas foram: desespero, microcefalia, medo, expectativa/incerteza, choro, 
preocupação, angustia, fé, susto. A maioria relatou ter sentido muito desespero no momento em que teve os sintomas, tendo chorado bastante e 
sentido muito medo e angustia. Muitas informaram que o maior medo era que a criança nascesse com alguma má formação, especialmente a 
microcefalia, ou que ficasse com alguma sequela causada pela doença. Relatam que sentiram um susto muito grande quando notaram as manhas 
vermelhas e que os sentimentos negativos vivenciados se relacionam com a incerteza do que podia acontecer ao bebe. Nesse momento, algumas 
apegavam-se à fé e ansiavam para que nada de ruim acontecesse. Concluímos através dos dados coletados que essas puérperas se sentiram 
muito impotentes durante o ocorrido, que a falta de informações sobre a doença provocou muito desespero, apreensão e sensação de 
desamparo. O fato de não saberem exatamente quais são os prejuízos que a criança poderia ter, gerou um grande temor em função da 
possibilidade de a criança nascer com microcefalia, alguma má formação congênita ou ficar com alguma sequela que prejudicasse o seu 
desenvolvimento. Trata-se, portanto, de uma representação social permeada por conteúdos e afetos bastante negativos.
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