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INTRODUÇÃO

As arboviroses se tornaram um problema de saúde pública em todo
mundo, levando a uma grande parte da população a adoecer por
dengue, chikungunya e zika (ZIKV). A confirmação da síndrome
congênita causado pelo ZIKV na vida de mulheres grávidas, e a certeza
que causa microcefalia e outras alterações no Sistema Nervoso
Central de recém-nascidos de mães que adoeceram no período
gestacional pôs a gestante como alvo de preocupação no combate
contra o Aedes aegypti em todo o mundo.

RESULTADOS

A categoria de conhecimento sore as arboviroses as gestantes relataram que tiveram
um familiar que já adoeceu por dengue, zika ou chikungunya. Referiram que os sintomas
eram parecidos, não conseguindo distingui-las. Relataram ter medo da ZIKV por
apresentar maiores problemas para o feto. Sobre a transmissão uma delas referiu ser
também por transmissão sexual por ter visto na televisão. A maioria afirmou que a única
forma de transmissão é através da picada do mosquito, algumas referiram ser também
por contato direto. Houve relato de adoecimento dengue e zika fora da gestação estas
eram conhecedoras dos sintomas. A maioria referiu dúvida sobre como diferenciar os
sintomas das três arboviroses, mas acham que os sintomas de dengue e zika são
semelhantes. Muitas delas desconheciam especificidades da chikungunya. Sobre como o
casal grávido poderia se proteger dos arbovírus, a maioria refere que é não deixando
água acumulada, usando repelentes, mantendo garrafas viradas para baixo.

OBJETIVOS

Descrever o conhecimento das gestantes e parceiros sobre
as doenças causadas por arbovírus.

MÉTODO

CONCLUSÃO
Pesquisa qualitativa, realizado em duas Unidades de Atenção
Primária à Saúde (UAPS) de dois bairros de Fortaleza-Ce, de abril
a junho de 2018, como parte do projeto “Ampliação de Ações
inovadoras para controlar doenças transmitidas pelo vetor
Aedes aegypti”, financiado pelo International Development
Research Centre (IDRC) que está acontecendo simultaneamente
no Brasil, Colômbia e México. Participaram do encontro 15
gestantes e um parceiro. Foi feita uma roda de conversa, uso de
gravador e análise de conteúdo. Dispõe-se de parecer do comitê
de ética sob n.º 2.248.326.

O conhecimento das gestantes e parceiros sobre a tríplice infecção viral, desde o que
são, como são transmitidas, risco para o feto e para a gestante e como podem fazer
para reduzir a exposição ao Aedes aegypti é de primordial importância para garantir
um cuidado mais efetivo no período gestacional.
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