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RESUMO

Recentes descobertas relativas à novas complicações além da microcefalia nos bebes que nasceram de mães infectadas pelo Zika vírus enquanto 
gestantes, indicam que as preocupações com os sintomas dessas crianças permanecem após o nascimento e que ainda há muito o que se 
investigar. Crianças que aparentemente não teriam sido afetadas pelo vírus podem a qualquer momento desenvolver algum sintoma. Logo, fica 
claro que estamos vivendo um momento ideal para a formação de representações sociais do Zika vírus, especialmente entre as puérperas 
afetadas por ele – por isso este foi o grupo escolhido para o presente estudo. Este trabalho quer, pois, se caracterizar como uma possível 
contribuição da psicologia social ao domínio da saúde pública. Isto no sentido de fornecer uma análise das ideias, juízos, reações afetivas, 
representações sociais enfim, construídas e mobilizadas por mães infectadas pelo Zika durante a gestação acerca do vírus nos dias de hoje. A 
definição dos métodos de coleta e análise dos dados está articulada à fundamentação teórica escolhida para estudar o objeto, ou seja, à teoria 
das representações sociais, em sua versão geral, como proposta por Serge Moscovici. Trata-se, portanto, de um estudo exploratório e descritivo 
de cunho qualitativo que foi realizado através de entrevistas semi-estruturadas precedidas por uma tarefa de evocação livre ante o termo indutor 
“Zika Virus” com 10 (dez) puérperas que tiveram confirmação de Zika durante a gestação moradoras no Estado do Rio de Janeiro. Os dados foram 
coletados no Ambulatório de Hepatites Virais da Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP) em parceria com outros pesquisadores da FIOCRUZ. A 
presente pesquisa atende a Resolução Nº 196/96 versão 2012 foi submetida via Plataforma Brasil ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e obteve 
parecer favorável. Os resultados da pergunta que indagava sobre quais imagens elas relacionavam ao Zika, indicam que a maioria mencionou a 
microcefalia, seguido por mosquito e pelas expressões faciais de espanto dos profissionais de saúde ao saberem que elas tinham sido infectadas 
pelo vírus. A maioria das participantes relataram terem pensado em interromper a gestação quando tiveram confirmação do diagnóstico do vírus 
e metade delas disseram que gostariam de ter esse direito caso realmente decidissem por isso. Embora a maioria tenha relatado ter pensado 
nisso, elas também relataram que isso só passou pela cabeça delas em um momento de desespero, não tendo sido algo que de fato colocariam 
em prática – grande parte disso, em função de questões religiosas. Todas ainda se sentem afetadas de alguma forma pelo vírus, tendo a maioria 
relatado perceber isso de forma muito negativa. Embora relatem se sentirem agradecidas pelo fato de seus bebes não terem nascido com 
nenhuma sequela, ainda vivenciam uma forte expectativa de que eles não apresentem nenhuma consequência da doença. Essa expectativa foi 
relatada como sendo reforçada a cada três meses quando as mães são solicitadas a retornarem ao Ambulatório da FIOCRUZ para que seus filhos 
sejam reavaliados pela equipe interdisciplinar. Esse acompanhamento é relatado como algo que gera muita ansiedade e medo em função da 
possibilidade de descobrirem alguma sequela nos seus bebês, mas também relatam o vínculo e a confiança estabelecida com a equipe como 
sendo algo que gera conforto e confiança. Diante do exposto, conclui-se que se trata de uma representação social majoritariamente composta 
por elementos negativos. Isso se dá, especialmente pelo fato de ser uma doença nova e enigmática, que gera sentimentos de angústia frente a 
esse desconhecido, e até mesmo de culpa, tanto por terem contraído a doença como por terem pensado em interromper a gestação quando 
tiveram a confirmação dela. Essas representações, impregnadas por sentimentos e crenças negativas geram prejuízos para suas relações 
cotidianas, especialmente para a relação delas com seus bebes, impedindo-as de vivenciar a maternidade de forma plena.
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