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OBJETIVO

Comparar o conhecimento que as gestantes do Serviço

têm em relação à Zika nos meses de março de 2016 e

janeiro de 2018.

O Zika vírus é um arbovírus transmitido por mosquitos do

gênero Aedes.¹ A doença, cuja maioria dos casos é

assintomática², caracteriza-se por quadro viral agudo.³ Assim, é

relevante identificar o conhecimento materno acerca da Zika

para promover discussão sobre o assunto, bem como estimular

reflexão sobre a educação popular em saúde.

INTRODUÇÃO

Embora o número de casos tenha diminuído, a discussão acerca da zika faz-se

pertinente, visto que a não orientação acarreta danos sociais.

CONCLUSÃO

É válido ressaltar que o surto de zika ocorreu principalmente em 2015-2016.

Comparando-se os dados desse período aos de 2018, foi notado que a aquisição

de conhecimentos pelo público-alvo diminuiu em relação à mídia e não se alterou

quanto aos profissionais de saúde, sugerindo a falta de continuidade na

veiculação das informações sobre o tema bem como dificuldades na

comunicação entre o profissional de saúde e a população. Notou-se também que

a precaução do público foi reduzida em 2018, ratificando a necessidade de

medidas de conscientização. Verificou-se, ainda, que o conhecimento acerca do

meio de transmissão foi modificado, uma vez que o contato físico não foi

considerado uma opção, sendo uma alteração acerca de conhecimentos básicos

sobre o tema.

MÉTODO
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Utilizou-se método quantitativo por aplicação de questionário a

uma amostra de 100 gestantes nos meses de março de 2016 e

janeiro de 2018 após assinatura do TCLE e do termo de

assentimento, quando necessário.

RESULTADOS

Observou-se a mudança na escolaridade das gestantes: em

2016, a maioria possuía ensino médio completo, já em

2018,ensino fundamental. Em relação aos meios de obtenção

dos conhecimentos sobre zika, em 2016, 84% adquiriu a partir

da mídia, enquanto que em 2018,um quantitativo de 70%. Não

houve mudanças quanto a informações através de

profissionais de saúde. Quanto às medidas preventivas, em

2016,72% afirmaram existir, já em 2018, 88%.Em ambas as

coletas, a maioria afirmou não existir vacina para a doença.

DISCUSSÃO

A respeito de condutas para evitar a infecção, em 2016,80% referiu que sim,

enquanto que em 2018, 68%. Em 2016, a prevalência dos meios de

transmissão foi de 14% para contato físico e 68% para picada de mosquito, já

em 2018,foi de 0% e 94%,respectivamente.


