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RESUMO

Atualmente, temos visto a incidência de vários casos de infecções decorrentes de picadas dos mosquitos Aedes contaminados, dentre elas o Zika 
Vírus que afetou grande parte da população, incluindo gestantes, que não só são afetadas pela doença, como também podem passar a infecção 
para o bebê podendo acarretar sequelas para esta criança influenciando assim, na qualidade de vida do filho, da mãe e consequentemente da 
família. Posto isto, esse trabalho busca a compreensão inerente à construção de representações sociais de puérperas que tiveram os sintomas 
enquanto gestantes em relação ao Zika Vírus, bem como servir como uma contribuição para o desenvolvimento científico na área de saúde 
pública. Sendo assim, trata-se de um estudo exploratório e descritivo de cunho qualitativo, realizado através de entrevistas semi-estruturadas 
com aplicação de um breve questionário sócio demográfico 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 (dezenove) delas tiveram confirmação laboratorial para o Zika e 13 (treze) permaneceram como 
suspeitas. Os dados foram coletados no Ambulatório de Hepatites Virais da Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP) em parceria com outros 
pesquisadores da FIOCRUZ. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa e respeita os princípios éticos fundamentais para a 
realização de pesquisa com seres humanos. Para o presente trabalho serão apresentados os resultados da pergunta aberta referente às imagens 
que vem a mente dessas mães quando elas pensam no Zika Vírus, ou seja, de que forma elas objetificam tal fenômeno e como isso é trazido para 
a realidade delas de forma mais concreta. Após categorização das repostas, as imagens evocadas pelas mães que não tiveram confirmação do 
Zika foram agrupadas nas seguintes temáticas: microcefalia, tensão/medo, mosquito e sintomas. Já as respostas das mães que tiveram a 
confirmação do Zika durante a gestação foram agrupadas nas seguintes categorias temáticas: microcefalia, tensão/medo, tristeza/choro, 
mosquito, sintomas, grávida/rotinas médicas e outros. Para ambos os grupos, as categorias de maior frequência foram microcefalia e 
tensão/medo. Microcefalia refere-se às imagens de crianças com microcefalia e tensão/medo à imagem de pessoas com expressões faciais de 
medo e preocupação, estes, derivados justamente da possibilidade das crianças serem afetados pelas sequelas do vírus – especialmente a própria 
microcefalia. Não houve grande diferença entre as imagens evocadas pelos dois grupos, mas, nota-se que as mães que tiveram a doença 
confirmada citaram ainda outras imagens. A categoria grávida/rotinas médicas representa a imagem delas grávidas indo constantemente em 
médicos, realizando exames e algumas citam a expressão de espanto dos profissionais quando elas mencionavam que tinham sido infectadas pelo 
vírus como uma imagem bastante marcante. A categoria tristeza/choro refere-se à imagem de pessoas tristes, chorando, que se mostra 
fortemente aliada à categoria tensão/medo, que por sua vez, liga-se à imagem microcefalia. Conclui-se que todas as participantes invocaram 
imagens negativas em relação ao vírus e estas foram compartilhadas tanto pelas entrevistadas que tiveram a confirmação laboratorial do vírus 
quanto pelas que não tiveram.
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