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RESUMO 

O presente estudo objetiva identificar os indícios para a construção da Educação Permanente a 

serem empregados junto à equipe de saúde que assiste o binômio mãe-bebê que convive com 

HIV/AIDS. Trata-se de uma pesquisa descritiva de natureza qualitativa, na qual entrevistas 

semiestruturadas e o acompanhamento de uma usuária-guia foram utilizados como método da 

pesquisa. Um quadro com alguns conceitos da Análise Institucional, Biopoder e Binômio Mãe-

Bebê foi estabelecido a fim de mediar a compreensão dos achados do estudo. A construção de 

espaços educativos com a equipe de saúde, usuárias, gestores e estudantes a partir da elaboração 

de um produto/projeto que incentive os encontros para discussões e enfrentamento das 

fragilidades da rede de cuidados pode ser um começo para novas apostas e propostas de cuidado 

ao binômio mãe-bebê que convive com HIV/AIDS. 

 

Palavras-chave: Relações mãe-filho, HIV, Equipe de assistência ao paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The present study aims to identify the signs for the construction of Permanent Education to be 

used by the health team that attends the mother-baby binomial that coexists with HIV/AIDS. It 

is a descriptive research of a qualitative nature, in which semi-structured interviews and the 

follow-up of a guide-user were used as a research method. A table with some concepts of the 

Institutional Analysis, Biopower and Mother-Baby Binomial was established in order to 

mediate the comprehension of the study findings. The construction of educational spaces with 

the health team, users, managers and students from the elaboration of a product / project that 

encourages the meetings to discuss and cope with the weaknesses of the care network can be a 

start for new bets and proposals of care to the mother-baby binomial that coexists with HIV / 

AIDS. 

Keywords: Mother-Child Relations, HIV, Patient Care Team.  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Motivação 

Na faculdade me identifiquei com a disciplina de obstetrícia (início da Década de 1990), 

a qual me sensibilizou e instrumentalizou para cuidar do pré-natal. Aliás a Saúde da Mulher 

como um todo foi muito bem esplanada pelas docentes da minha graduação, o que foi uma 

grande motivação pra mim que já me interessava pelo cuidado à população feminina. 

Ao assumir o plantão no meu primeiro emprego, sempre que podia visitava o alojamento 

conjunto onde podia ver mãe e bebê interagindo e se conhecendo, orientando os cuidados do 

puerpério imediato que se constituem da atenção com as mamas, lóquios, pontos da sutura da 

episiorrafia ou cesárea e cuidados com o recém-nascido como o aleitamento materno, 

antissepsia do coto umbilical e o banho. 

Depois de um período de trabalho na assistência hospitalar, fui remanejada para o 

Departamento de Saúde Coletiva, no qual tive a oportunidade de gerenciar o PAISMCA, 

Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, Criança e Adolescente no final da década 

de 1990. Simultaneamente lecionei em curso técnico em enfermagem, uma grata satisfação em 

poder compartilhar o que estava aprendendo na vivência do cuidar.  

Recém-casada, ainda cursando a Licenciatura, sofri um acidente com material biológico 

ao administrar uma medicação injetável em um amigo soropositivo ao HIV. Foi necessário 

fazer uso da quimioprofilaxia antirretroviral durante um mês, utilizar preservativos nas relações 

sexuais e realizar exames laboratoriais por um semestre inteiro. Senti na pele os efeitos 

colaterais das medicações e as dificuldades inerentes ao tratamento. 

Em 2002, após uma gestação com muitas cólicas possivelmente devido a uma carga 

horária de trabalho intensa, folgando apenas aos domingos, e de ser acometida pelo vírus da 

Dengue no 8º mês de gestação, com 36 semanas e 6 dias nasceu minha filha que fez meu coração 

transbordar de amor e alegria. Lembro-me de que eu mesma completava meu cartão de gestante 

com as informações que julgava imprescindíveis. 

Ao retornar ao trabalho, agora na Estratégia em Saúde da Família (meados da Década 

2000) tive a grata satisfação de realizar as consultas de acompanhamento do pré-natal e 

puericultura nas quais seguíamos os protocolos do Ministério da Saúde. Por meio de uma série 

de treinamentos e capacitações buscamos a qualidade e a segurança nas ações e serviços 

destinados ao cuidado mãe-bebê em nosso município. 

Precisei sair da Estratégia ao ser convocada em um concurso (pelo qual não tinha mais 

esperança de ser chamada) e por isso mudei meu local e horário de trabalho quando então fui 
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para o PASI, Programa de Assistência à Saúde do Idoso onde adquiri grande experiência em 

gerontologia, o que também me trouxe grande satisfação porque fui cuidada e criada pelos meus 

avós quando criança e cuidei deles na minha adolescência, quando já apresentavam debilidade 

devido ao avançar da idade e surgimento de doenças crônico-degenerativas. 

Por alguns anos fiquei distante das atividades laborais referentes ao pré-natal, digo 

laborais porque a nível pessoal vivenciei minha segunda gestação, agora um menino, quando 

um pensamento me veio: “agora me sinto plena pois tenho um casal de filhos; poderei vivenciar 

os dois universos, feminino e masculino, e permitir que as crianças tenham a experiência que 

eu não tive: ter um irmão/uma irmã. 

Em nosso período de residência em uma capital do norte do país, voltei a lecionar, 

estudei para ser especialista em Enfermagem Obstétrica e o desejo do Mestrado ardeu em meu 

peito. Ao realizar um seminário para uma disciplina da Especialização em Enfermagem 

Obstétrica, cujo tema sorteado foi Transmissão Vertical do HIV, inquietei-me durante a 

elaboração do mesmo com a “gestação e infecção”. A gravidez, o parto, o não amamentar 

devido à transmissão do vírus, e os cuidados necessários ao bebê, por meio de consultas, 

exames, vacinas, adesão à terapia antirretroviral, com vistas a melhor qualidade de vida frente 

aos desafios impostos pelo agravo. 

Em 2016, retornei às atividades profissionais com o pré-natal, e então busco criar um 

ambiente acolhedor, recepcionando a gestante, apresentando-me, fornecendo informações e 

orientações e me colocando à disposição para esclarecimento de dúvidas ao longo de todo o 

período gestacional. 

Atuei na Sala de Triagem Neonatal e Primeiras Vacinas (BCG e Hepatite B) onde 

efetuava a coleta do “teste do pezinho” e imunização e orientava para reações vacinais, testes 

da orelhinha e olhinho, aleitamento materno e puericultura.  

Atualmente realizo a consulta de enfermagem no pré-natal de risco habitual e integro a 

equipe de saúde do grupo de gestantes. Também atuo na gerontologia, em meu outro local de 

trabalho. 

A área de conhecimento materno-infantil me envolveu durante a graduação, conforme 

relatei anteriormente, onde encontrei docentes que, com grande esmero e vivacidade, mediavam 

nossa aprendizagem tanto em sala de aula quanto nos estágios supervisionados. Fui então 

capturada por essa dimensão do cuidado sendo em todo momento desafiada a buscar o 

aperfeiçoamento a fim de prestar assistência acolhedora e resolutiva tanto na vida profissional 

quanto na pessoal, na qual então vivenciei duas gestações e sigo cuidando e amando um casal 

de filhos, por quem hoje também busco aprimoramento no Mestrado Profissional em Ensino na 
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Saúde. 

1.2 Contextualização da Temática 

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) tornou-se uma doença 

estigmatizada na década de 1980 quando foi diagnosticada nos então denominados grupos de 

risco (BASTOS, 2006). Contudo, modificou seu perfil na evolução dos sintomas, co-infecções 

e redução da mortalidade com a terapia antirretroviral disponível em alguns países, sendo um 

deles o Brasil, apresentando-se numa condição de cronicidade acometendo homens, mulheres, 

idosos e crianças. Atualmente, o portador do HIV (Human Immunodeficiency Virus, que, em 

português, significa: Síndrome da Imunodeficiência Humana) dispõe de melhor e maior 

sobrevida cuja sexualidade e demandas reprodutivas devem ser consideradas e os riscos 

minimizados pelos serviços de saúde (OLIVEIRA; JUNIOR, 2003). 

A AIDS perpassa gêneros e classes, apresenta uma forte tendência de 

“heterossexualização e feminização”, com alto índice de infecção da população feminina, 

causando a transmissão do vírus da mulher grávida para o bebê, denominada Transmissão 

Vertical (GONÇALVES, 2009). 

Na pesquisa de Vasconcelos e Hamann (2005) cujo componente retrospectivo e 

prospectivo contemplou uma coorte de 1475 binômios soropositivos ao HIV (mãe-filho) 

assistidos de janeiro de 1997 a dezembro de 2003 em 17 maternidades públicas de 04 capitais 

brasileiras da Região Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Nordeste, observa-se uma elevação no 

coeficiente de Transmissão Vertical do HIV, o qual foi de 5,6%,variando para 2,9% e depois 

para 7,5%. 

No município de Campos dos Goytacazes- Rio de Janeiro em que a investigação foi 

uma revisão da trajetória do Programa de DST/AIDS daquele município (1999-2004), das 44 

crianças expostas à infecção pelo HIV, 41 não tiveram oportunidade de efetuar a profilaxia da 

Transmissão Vertical devido à falha no diagnóstico da infecção materna, dados colhidos por 

meio de revisão de prontuários. Por outro lado, os resultados obtidos na Escola Paulista de 

Medicina cuja assistência a 111 binômios que receberam terapia tripla de Antirretrovirais (AZT, 

Lamivudina e Nevirapina) culminou em nenhuma infecção pelo HIV ao recém-nascido 

(FERNANDES, 2005). 

A transmissão vertical do HIV acontece por vários fatores dentre os quais se destacam 

a carga viral elevada (acima de 1.000 cópias/ml), a ruptura prolongada das membranas 

amnióticas e a via de parto (ARAÚJO; REIS, 2012). Ao nascer, o bebê apresenta anticorpos 

anti-HIV devido à passagem placentária não sendo necessariamente produzido pelo recém-
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nascido; esta indefinição sorológica pode perdurar por até 15 meses de idade (ORTIGÃO, 

1995). 

Estima-se que por ano no Brasil, 12.635 gestantes sejam soropositivas para o HIV. 

Cerca de 35% da transmissão ao feto ocorre na vida intrauterina e 65% ocorre no trabalho de 

parto e no parto propriamente dito, o que pode ser interpretado como elevado número de 

crianças expostas ao vírus. Políticas públicas brasileiras visam reduzir as taxas de transmissão 

mãe-bebê, disponibilizando o teste anti-HIV nas consultas de acompanhamento pré-natal, nas 

maternidades realiza-se o teste rápido no trabalho de parto e o acompanhamento clínico no SAE 

(Serviço de Assistência Especializada) à gestante, parturiente e puérpera com HIV/AIDS 

(BRASIL, 2010). 

Com o intuito de reduzir a infecção viral, recomenda-se o início precoce da 

administração dos antiretrovirais, Zidovudina nas primeiras 4 horas de vida até 4 

semanas,combinando com3 doses de Nevirapina iniciando nas primeiras 48 horas após o 

nascimento em caso de carga viral materna elevada no 3º trimestre e sem uso de ARV na 

gestação.O acompanhamento clínico deve iniciar entre 15 e 30 dias após o nascimento sendo 

mensal nos 6 primeiros meses podendo ser bimensal a partir do segundo semestre; medidas 

antropométricas devem ser monitoradas como peso, altura e perímetros cefálico, torácico e 

abdominal pois crianças infectadas podem apresentar dificuldade para ganho ponderal estando 

suscetíveis às co-infecções como pneumonia, sífilis, herpes, hepatites B e C, entre outras. 

(BRASIL, 2010). 

A Educação Permanente em Saúde sendo vivenciada na relação entre profissionais, 

usuários e gestores, por meio de espaços educativos, busca conhecer os “gargalos” e facilidades 

nessa interação, podendo promover a qualidade do cuidado à população materno-infantil que 

utiliza os serviços e a satisfação do trabalhador e gestor da saúde (BRASIL, 2004). 

1.3 Relevância 

No conteúdo das publicações elencadas na revisão integrativa que realizei para 

conclusão do curso de Enfermagem Obstétrica em 2014, observei no recorte temporal de 2004-

2014 que 10 de 489 estudos focalizavam a temática proposta: acompanhamento clínico do 

binômio mãe - filho soropositivo ao HIV. Constatou-se uma prevalência de estudos descritivos 

o que é relevante, pois segue a idéia de descrição do trabalho realizado diretamente com os 

usuários da rede viva do cuidado, em foco nesta revisão, mulheres e crianças. O ano de 2009 

foi o que apresentou maior número de publicações. Rio de Janeiro e Ceará foram os estados 

que apresentaram duas publicações cada. Nas titulações dos autores esteve em evidência o 
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predomínio de doutores e mestres. A transmissão vertical do HIV ainda é um problema de saúde 

pública em nosso país que deve ser enfrentado com seriedade e compromisso por todos os 

profissionais envolvidos nas ações e serviços em busca da implementação das políticas públicas 

que visem melhor qualidade de vida da população materno-infantil. 

Existem recomendações do Ministério da Saúde preconizadas durante o ciclo gravídico-

puerperal para a prevenção da transmissão vertical a qual ainda é um problema de saúde pública 

no Brasil pois mulheres soropositivas para o HIV/AIDS vivenciam a gestação e maternidade e 

enfrentam adversidades no tratamento preventivo do bebê ante a exposição viral durante a 

gestação, parto e puerpério. 

Após 30 anos de epidemia, discussões e reflexões podem ser propostas no sentido de 

buscar ajustes e melhor qualidade no modo de cuidar das pessoas que convivem com 

HIV/AIDS. 

Ainda existe necessidade de ampliar o processo educativo no sentido de orientar às mães 

sobre a importância do acompanhamento clínico e tratamento preventivo que se constitui de 

consultas, exames, medicação, imunização e nutrição do bebê. Existe a necessidade de provocar 

discussões com a equipe de saúde para um pensar coletivo e comprometido com o acolhimento 

e protagonismo da pessoa e não do vírus. 

Percebe-se no campo da prática que ainda são poucos os espaços de acolhimento e troca 

de saberes que viabilizem a valorização e a atenção à singularidade da pessoa usuária dos 

serviços de saúde, em nosso caso aqui, a mãe e o bebê convivendo com o HIV/AIDS. 

A equipe de saúde pode orientar as famílias a partir do binômio mãe-bebê e assim 

contribuir na elucidação de dúvidas, rede de cuidados e protagonismo do núcleo familiar 

visando à qualidade de vida e reduzindo o estigma e vitimização em que podem se encontrar.  

Intimamente, no decorrer de 20 anos de exercício da enfermagem eu acreditava que uma 

mulher não deveria engravidar devido à infecção pelo HIV. Porém, ao ser território de passagem 

de tantas experiências pessoais, familiares e profissionais, compreendi que assim como eu, 

muitos outros integrantes da equipe de saúde pensam e agem nesta perspectiva na saúde da 

mulher que deseja a maternidade e convive com a infecção viral. E muito claramente percebo 

hoje, o quanto a saúde da população feminina é uma realidade biopolítica, onde o controle do 

corpo e a disciplinarização são evidentes. 

O cuidado pré-natal, seja na consulta individual seja no grupo de gestantes, compõe um 

espaço aberto de propostas de cuidado onde busco deixar claros os direitos de cada mulher que 

se aproxima na expectativa de iniciar e conduzir o acompanhamento do desenvolvimento do 

seu bebê. Ao me identificar como enfermeira obstetra ali naquela primeira consulta, explico 
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que existe uma rede de cuidados interdisciplinares, disponibilizando ações e serviços para o 

acompanhamento da gestação, parto e puerpério na qual a gestante é a protagonista, com 

direitos e co-responsabilidades, com vistas à qualidade de vida, dela e de seu filho ou filha que 

vai chegar a este mundo. E que a troca de saberes e cuidados propostos podem reverberar ao 

seu núcleo familiar e comunidade. Esta reflexão me remete à educação permanente em saúde, 

onde usuário, trabalhador da saúde, estudante/pesquisador e gestor podem analisar suas ações 

e tensões a fim de buscar o aprimoramento da qualidade do cuidado, de modo que este cuidar 

seja acolhedor, resolutivo e empoderador. 

A Educação Permanente em Saúde propõe uma construção de saberes entre usuários, 

profissionais, gestores e comunidade, onde não há adestramento ou reciclagem. Sob as 

diretrizes do SUS, todos são atores do processo educativo onde perpassam a educação, a 

valorização e a humanização na produção do cuidado (BRASIL, 2004). 

1.4 Questões Norteadoras 

❖ Quais as barreiras e facilidades que são produzidas na construção da rede de 

cuidados do binômio mãe-bebê que convivem com o HIV/AIDS? 

❖ O que a equipe tem produzido no cuidado com as gestantes que convivem com a 

infecção? 

❖ Quais os dispositivos educativos que podem ser construídos a partir dos achados da 

investigação com vistas a aprimorar os cuidados prestados ao binômio mãe-bebê 

que convive com o HIV/AIDS? 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo Geral 

Identificar os indícios para a construção da Educação Permanente a serem empregados 

com a equipe de saúde que compõe o cuidado ao binômio mãe-bebê. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

• Elencar os elementos necessários ao cuidado e acompanhamento do binômio mãe-bebê 

exposto ao HIV/AIDS. 

• Conhecer os atravessamentos no cotidiano do cuidado do binômio mãe-bebê que 

convive com HIV/AIDS. 

• Descrever as ferramentas disponíveis e utilizadas pela equipe interdisciplinar no 

cuidado ao binômio mãe-bebê. 
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• PRODUTO: Elaborar um dispositivo educativo a partir da análise da rede viva do 

cuidado ao binômio mãe-bebê que convive com HIV/AIDS com vistas à Educação 

Permanente junto à equipe de saúde. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Revisão da Prevenção da Transmissão Vertical do HIV na Atenção Básica 

O cuidado materno aos filhos nascidos expostos ao HIV/AIDS foi o estudo de Barroso 

et al. (2009) no qual se verificou que os cuidadores das crianças são as mães soropositivas, que 

apesar da culpa e do medo, acreditam que a criança possa crescer saudável. Foram coletados os 

dados sobre uso do AZT, amamentação natural, acompanhamento em Serviço de Assistência 

Especializada (SAE), frequência às consultas, realização de exames laboratoriais, profilaxia de 

pneumonia, alimentação e vacinação, numa amostra de 18 mães com HIV/AIDS cujo filho 

possua até 6 meses num ambulatório de doenças infectocontagiosas em Fortaleza-Ceará. Das 

18 crianças, 17 faziam uso do AZT; 13 crianças faziam acompanhamento no SAE (segundo as 

mães das 05 crianças que não faziam seguimento, o motivo era a falta de horário para 

agendamento no serviço de saúde) dessas 13 crianças em acompanhamento, 04 estavam 

iniciando tardiamente pois a média de idade era de 2 meses; das crianças em seguimento 

clínico,5 fizeram exames laboratoriais, 08 crianças não haviam feito. Das 18 crianças, 16 

estavam com esquema de vacinação atualizado. Sobre a alimentação, todas as mães informaram 

receber gratuitamente a fórmula infantil, sendo que 15 mães diluíam corretamente e 12 mães 

ofereciam na frequência e quantidade adequadas. Cinco mães ofereciam o leite artificial em 

quantidade superior ou inferior à necessidade da criança; uma mãe informou não ter recebido 

orientação para este fim e uma mãe alegou recusa do filho quanto à ingestão da medida 

preestabelecida. Das 18 crianças contempladas no estudo, 15 recebiam adequadamente 

alimentação complementar ao leite artificial, ou seja, refeição salgada e mingau de cereais 

(BARROSO, 2009). 

Rigoni et al. (2008) investigaram os sentimentos das mães portadoras do HIV em 

relação ao tratamento preventivo do bebê com a participação de 6 mães acompanhadas em 

ambulatório de infectologia na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eles categorizaram 

em quatro temáticas: 

Sentimentos Relacionados 

• Ao diagnóstico do bebê: 4 mães referiram medo, culpa, angústia e preocupação; 2 mães 

demonstraram sentir confiança. 

• À impossibilidade de amamentar: 3 mães não mencionaram preocupação com tal 

impossibilidade; 3 mães relataram sofrimento e tristeza. 

• À saúde do bebê: 4 mães relataram sentir medo de o bebê nascer com deficiência física; 

2 referiram alívio ao realizar a ultrassonografia ou ao ver o bebê ao nascer; 
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• Ao tratamento preventivo do bebê: 3 mães referiram satisfação pela aceitação da 

medicação por parte do bebê; 2 mães informaram sentir angústia quanto a problemas 

na administração do medicamento: ou por efeitos colaterais como náuseas e vômitos; 

ou pela possibilidade de revelação do diagnóstico a outras pessoas. Três mães relataram 

a importância do apoio familiar no tratamento preventivo do bebê. 

A transmissão vertical do HIV passou de 16% em 1997 para 7,5% em 2004, dados 

obtidos em estudo multicêntrico realizado por Grupo de Estudo da Sociedade Brasileira de 

Pediatria. Redução bastante significativa. Todavia se considerarmos que aproximadamente 

30% dos bebês de mulheres infectadas adquirem o vírus por não ter sido realizada a 

quimioprofilaxia no ciclo gravídico-puerperal, constata-se que existem falhas, dentre elas a 

ausência da solicitação do teste anti-HIV na gestação e a qualidade do aconselhamento no 

momento da solicitação (SANTOS et al., 2009). 

A ausência do registro da realização do teste anti-HIV chegou a 35% em um estudo 

realizado em Vitória, capital do Estado do Espírito Santo cujo objetivo foi avaliar a completude 

de informações sobre a assistência pré-natal nos serviços do Sistema Único de Saúde nos 

cartões de gestantes. O quantitativo de 1.006 cartões foi avaliado pelos critérios de Romero e 

Cunha que mensuram a qualidade numa escala decrescente, de excelente (incompletude<5%) 

até muito ruim (incompletude>50%) foram avaliados o preenchimento de dados como 

anamnese, vacinação antitetânica, peso, pressão arterial, assim como exame clínico das mamas 

e exames laboratoriais, dentre os quais, a testagem anti-HIV é essencial.  

De forma geral, o preenchimento dos cartões de pré-natal do SUS na capital do Espírito 

Santo foi avaliado como ruim, ou seja, incompletude >20% (NETO, 2012). 

Freitas et al. (2010) buscaram compreender o significado de “ser familiar de uma criança 

com o HIV/AIDS”; por meio de entrevista individual com cinco familiares ( três mães, um tio 

e um avô) de crianças entre 0 e 12 anos assistidas em uma instituição na região central do Rio 

Grande do Sul, os dados foram coletados, organizados e codificados em três categorias das 

quais no momento eu destaco duas categorias: 

• Vivenciando a ordem, desordem e organização do ser familiar de uma criança com 

HIV/AIDS: dúvidas em como lidar, como cuidar; viver o dia-a-dia repleto de cuidados 

e esquecer de si próprio; dúvidas quanto ao futuro; rejeição e aceitação do tratamento. 

• Confrontando-Se com os limites do acaso, ocaso, viver e morrer: o sentimento de morte 

faz parte do cotidiano após descobrirem a infecção pelo HIV na criança.  



18 
 

 
 

É como se o diagnóstico fosse a declaração de óbito daquele pequeno ser, por vezes sem 

a devida orientação sobre o acompanhamento. Há a sensação de morte gradual devido ao 

profundo sofrimento. As autoras do estudo evidenciaram que apesar das pesquisas e estudos 

crescentes, a infecção pelo HIV/AIDS ainda é uma doença estigmática, fatal, inaceitável 

socialmente e ressaltam que a doença não é um fim em si mesma e que o indivíduo portador do 

vírus ou da doença não pode ser compreendido como um ser passivo e incapaz, pelo contrário, 

ele pode se reorganizar e se emancipar para o bem viver em sociedade. 

Penso que tanto familiares quanto a equipe profissional podem ser indagados e 

instigados à discussão e reflexão com vistas a uma aproximação, trocas e apoio mútuos, 

promovendo assim uma rede de cuidados, relações e interações para que a família que 

acompanha este bebê vislumbre novos modos de conviver com o tratamento que for necessário, 

sendo o atravessamento da exposição ao HIV algo que não lhe reduza ou minimize, mas que o 

impulsione a buscar melhor qualidade de vida. 

2.2 Revisão da transmissão vertical na Assistência Hospitalar 

O Projeto Nascer-Maternidades foi instituído no ano de 2002 no Sistema Único de 

Saúde com o objetivo de realizar os testes nas parturientes sem comprovação de realização das 

sorologias negativas para o HIV e Sífilis, até o período perinatal. Na cidade de Feira de Santana, 

segunda cidade do estado da Bahia com maior número de casos acumulados de AIDS até 2004, 

no período imediato após implantação do Protocolo do Projeto Nascer em 05 maternidades 

públicas, no estudo realizado na maternidade cujo índice de capacitação profissional sobre o 

Projeto foi o maior dentre as cinco, verificou-se que das 285 gestantes com pelo menos uma 

consulta de pré-natal, apenas 24 realizaram a sorologia para HIV, um percentual de 8,4%.De 

uma amostra de 337 prontuários de parturientes, havia relato de realização de teste rápido anti-

HIV em 56 apenas. Observa-se então uma grande parcela de binômios desprovida de uma 

chance, uma oportunidade singular, de nascer sem o vírus da imunodeficiência humana 

(SANTOS, 2009). 

Barroso e Galvão (2007) realizaram uma pesquisa descritivo-exploratória sobre a 

avaliação do atendimento prestado por profissionais de saúde envolvidos na assistência 

relacionada à redução da transmissão vertical a puérperas com HIV/AIDS no setor de 

Alojamento Conjunto em uma maternidade do Estado do Ceará; foram eleitos 8 profissionais 

sendo 2 médicos e 6 enfermeiros e 8 puérperas portadoras do HIV. Como instrumento de coleta 

de dados utilizou-se um check-list contendo oito questões construídas de acordo com as 

Recomendações do Ministério da Saúde para Prevenção da Transmissão Vertical do HIV. As 
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autoras observaram que os profissionais de saúde envolvidos na assistência dessas puérperas 

não cumpriram em sua totalidade as Recomendações preconizadas. No critério sobre orientação 

quanto ao preparo e fornecimento da fórmula infantil, apenas uma das oito puérperas 

participante do estudo recebeu esta orientação. Sobre o critério de adesão ao seguimento do 

recém-nascido bem como a regularidade da administração da zidovudina xarope, sete das oito 

puérperas não receberam orientação. O critério que discorre sobre a notificação na ficha de 

investigação foi totalmente contemplado nas entrevistas. 

Ainda sobre o estudo, as autoras ressaltam que ”para a maioria das mulheres com HIV 

a única oportunidade de terem acesso ao aconselhamento, ao teste (...) e ao tratamento 

quimioprofilático da transmissão vertical é na hora do parto e puerpério”. 

2.3 Revisão do Controle e Prevenção da Transmissão Vertical nas Políticas Públicas  

Nas Recomendações de Profilaxia da Transmissão Vertical do HIV e Terapia 

Antirretroviral em Gestantes do Ministério da Saúde (2010) foi instituído o medicamento AZT 

a partir da 14ªsemana de gestação, cesárea eletiva, AZT injetável no trabalho de parto e parto, 

clampeamento precoce do cordão umbilical e iniciar até a 2ª hora de vida a administração da 

solução oral do AZT 10 mg/ml ao recém-nascido até 6 semanas de vida. Apesar do amplo 

acesso à terapia antirretroviral de alta atividade, sabe-se que a adesão ainda é um grande desafio 

a ser superado devido aos efeitos colaterais tais como a lipodistrofia, risco de doenças 

cardiovasculares, hiperglicemia, manchas e escurecimento da pele, dislipidemia, e às 

dificuldades existentes nas ações e serviços de saúde. 

A AIDS no Brasil possui algumas características que trazem à tona nossa diversidade 

sócio - demográfica e a má distribuição de renda, a saber: Cronicidade dos casos decorrente da 

maior sobrevida atribuída à universalidade do acesso à Terapia Antirretroviral de Alta 

Atividade; Expansão da infecção feminina a qual em 1989 era de 15 homens infectados pelo 

HIV para 1 mulher sendo que a partir do ano 2000, esta relação ficou 1 homem para 1,95 mulher 

infectada e o consequente aumento das taxas de transmissão vertical, a principal via de infecção 

pelo HIV em crianças; Concentração maior nas camadas mais pobres da população (NEMES, 

2004). 

Essas duas últimas características consideram que a criança que nasce nesta exposição 

poderá enfrentar dificuldades quanto à alimentação porque após o nascimento essas crianças 

necessitam ser alimentadas exclusivamente com o leite em pó cuja fórmula é específica para o 

organismo do bebê, e seu fornecimento é gratuito apenas por 06 meses sendo garantido pelo 

Governo com a finalidade de prevenir a transmissão do HIV pelo leite materno, conforme a 
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Portaria 2.313/2002 do Ministério da Saúde. Em 1997 o impacto da AIDS na população 

pediátrica atingiu níveis elevados chegando a 90,2% (CUNHA; GALVÃO, 2007). 

Um estudo sobre as condições sociodemográficas das crianças menores de 2 anos de 

idade filhas de mães portadoras do HIV realizado no SAE de um Hospital do Estado do Ceará 

com 68 mães/cuidadoras, 60,3% residia no interior do Estado; a idade materna em média foi de 

26 anos; a renda familiar constava em torno de R$446,32. Dentre as mães/cuidadoras 51,5% 

não contavam com qualquer auxílio social. Metade delas com escolaridade equivalente ao 

ensino fundamental cuja ocupação era dona de casa. Quanto à situação familiar, 57,9% 

coabitavam com mais de cinco pessoas e 30,9% informavam mais de 4 crianças no mesmo 

domicílio. Neste mesmo Estado, de 1983 a 2006 foram notificados 182 casos em menores de 

13 anos sendo 152 casos decorrentes da transmissão vertical (MACHADO et al., 2010). 

Apesar da recomendação preconizada do Ministério da Saúde sobre o fornecimento e 

preparo da fórmula infantil em substituição ao leite materno, as puérperas não receberam 

adequadamente as 10 latas por mês até o sexto mês de vida do bebê conforme mencionam os 

autores Machado et al. (2010) e Cunha e Galvão (2007) corroboram a ausência de inserção das 

crianças expostas à infecção do HIV em programas de suplementação alimentar. 

Existem dificuldades na Atenção Básica referentes ao cuidado do binômio mãe-bebê 

descritos nesta revisão, que podem interferir na qualidade de vida desta família, como o 

aconselhamento e a testagem anti-HIV e de outras infecções sexualmente transmissíveis; o 

registro no prontuário e na caderneta da gestante referentes a essa testagem; o uso da medicação 

antirretroviral na gestação; os sentimentos que atravessam a gestante ao se descobrir portadora 

do vírus que oscilam entre medo e culpa, preocupação e confiança quanto ao diagnóstico do 

bebê que está para chegar e sua aceitação para a medicação necessária nas primeiras semanas 

de vida. Outra dificuldade seria a alimentação da criança por meio do leite artificial devendo 

ser preparado e oferecido em quantidades e horários estabelecidos para que a criança cresça e 

se desenvolva de forma saudável. 

Na Assistência Hospitalar é necessário realizar o aconselhamento e a testagem para o 

HIV e sífilis com as parturientes sem resultados anteriores, notificar na ficha de investigação, 

orientar o preparo do leite artificial, a medicação antirretroviral e o acompanhamento e 

tratamento preventivo. Todavia o que se percebe nos artigos trazidos nesta revisão é que muitos 

destes procedimentos não são realizados, o que remete a pensar na implantação de normas e 

rotinas de maneira verticalizada, implantada de cima para baixo, sem a atenção, talvez, às 

dificuldades presentes no processo de trabalho tanto de quem atua na atenção básica quanto na 
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hospitalar, como dimensionamento de pessoal, insumos e sensibilização ou proposta de reflexão 

quanto à importância de cada procedimento na prevenção da infecção pelo HIV. 

Finalmente, nas políticas públicas da transmissão vertical que são vistas nas ações e 

serviços da atenção básica e hospitalar destacam-se a dificuldade no cumprimento das 

recomendações preventivas, na demora nos laudos laboratoriais, no agendamento das consultas, 

no fornecimento do leite artificial na quantidade e regularidade necessárias, haja visto as 

crianças receberem somente até o 6º mês de vida. O impacto dos protocolos e ações na 

qualidade de vida tanto do binômio mãe-bebê quanto da família, profissionais e gestores é 

profundo, e o que proponho é um olhar, uma reflexão ao cuidado que estamos disponibilizando 

a essa nova família que a cada instante chega até nós com suas necessidades em saúde. 

2.4 Revisão sobre Educação Permanente em Saúde 

A Educação Permanente em Saúde (EPS) é uma política pública nacional instaurada 

pelo Ministério da Saúde em 13 de fevereiro de 2004 por intermédio da Portaria nº198, sendo 

reformulada pela Portaria nº 1.996 de 20 de agosto de 2007, com o objetivo de promover ações 

estratégicas para a transformação da prática profissional a partir da busca de soluções dos 

problemas do cotidiano de trabalho por meio das metodologias ativas e de aprendizagem 

significativa, no espaço de construção coletiva entre usuário, estudante, trabalhador e gestor, 

atores que integram o cenário dos serviços de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), na 

perspectiva da formação integral e contínua do ser humano, independente do papel que ele 

desempenha nestes serviços, e em qualquer etapa existencial (BRASIL, 2004). 

Gigante e Campos (2016) identificaram as inter-relações dos relatórios das Conferências 

Nacionais de Saúde (CNS) com as propostas dos documentos oficiais do Sistema Único de 

Saúde (SUS), a partir da I CNS em 1941 até XII CNS em 2003. O termo “Educação 

Continuada” surge no relatório da VI CNS em 1977. Transitou-se pelo termo “formação em 

recursos humanos na área da saúde” na Constituição Federal de 1988. Na lei de nº 8.080/1990 

(SUS) alguns artigos dispõem sobre a formação e desenvolvimento de recursos humanos para 

a saúde. Os serviços de saúde como espaços para ensino e pesquisa com vistas à qualificação 

profissional são destacados no estudo dos autores citados. 

Em uma investigação na base de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (CAPES) e banco de dados de universidades federais e estaduais brasileiras, 

Figueiredo et al. (2017) objetivaram identificar a produção de conhecimento sobre EPS desde 

a sua publicação em 2004 até 2013. Em 45 dissertações de mestrado e 9 teses de doutorado, 

constatou-se na autoria dos estudos um predomínio de enfermeiras e assistentes sociais, 
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seguidas de odontólogos, médicos, farmacêuticos, dentre outros profissionais que vem se 

debruçando sobre a temática da EPS. A filiação institucional nas regiões Sul e Sudeste do Brasil 

também se destacou, o que evidenciou a desigualdade regional na investigação. As políticas de 

saúde, a atenção básica e os campos de ensino e formação foram temas relacionados à EPS nos 

estudos elencados. As autoras apontam a necessidade de inclusão como descritor o termo 

“educação permanente”. 

Sobre a importância da disponibilidade dos serviços de saúde como locais de ensino-

aprendizagem, Figueiredo et al. (2018) descrevem um estudo realizado com 16 trabalhadores 

da saúde no município de Resende/RJ os quais revelaram que os processos educativos 

relacionados ao seu processo de trabalho eram pautados na transmissão de conhecimento, nos 

moldes de palestras e capacitações, onde o espaço para trocas de experiência era parco. As 

autoras aliadas aos trabalhadores, usuários, gestores e docentes iniciaram encontros para 

reflexão e produção de conhecimento nos quais o coletivo pensava e repensava o seu processo 

de trabalho, o cuidado, e a vida evidenciando assim a potência que existe na mobilização das 

pessoas que buscam a transformação no modo de fazer e cuidar em saúde. 

A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde dá destaque à aprendizagem 

significativa. Aprendizagem significativa é aquela que guarda relação com o conhecer, o fazer, 

o conviver e o próprio ser, não sendo mera ilustração do estudioso ou só o conhecer, mas 

incidindo na pessoa e suas relações. 

Ceccim e Feuerwerker (2004) defenderam a necessidade de uma formação e 

desenvolvimento que colocassem em debate os valores utilizados pelos profissionais ao 

organizar as estratégias de atenção, os critérios usados pelo gestor ao regular e financiar o 

sistema de saúde, a inclusão dos usuários ou dos movimentos sociais organizados quando se 

quer elevar a escuta às necessidades sociais em saúde e a problematização das práticas de 

ensinar e aprender porque se deseja quebrar instituídos e mover aprendizados contemporâneos. 

A implementação da Educação Permanente em Saúde deve levar em conta a análise da 

situação de saúde com inclusão da análise das etapas e processos da regionalização, implantação 

das redes estratégicas e da organização de linhas de cuidado.  

A construção da rede SUS como espaço de educação do trabalho embasado na 

aprendizagem significativa na concepção de que o sistema de saúde é uma escola, onde todos 

os serviços e instâncias de trabalho estejam abertos à presença de estagiários de graduação, 

pesquisadores, educação profissional e residências, que planejam espaços de formação, 

Residências Integradas em Saúde, fortaleçam Escolas Técnicas do SUS, Escolas de Saúde 



23 
 

 
 

Pública, Núcleos de Educação Permanente em Saúde e estruturas de comunicação popular em 

saúde, e portanto, visem à construção de práticas interprofissionais na atenção em saúde. 
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3. QUADRO CONCEITUAL 

Neste capítulo não trazemos teorias. Destacamos três conceitos de áreas de 

conhecimento, que são relevantes ao presente estudo: 

3.1 Binômio mãe-filho segundo Don Winnicott 

A teoria de Winnicott baseia-se no fato de que a psique não é uma estrutura pré-existente 

e sim algo que vai se constituindo a partir da elaboração imaginativa do corpo e de suas funções 

– o que constitui o binômio psique-soma. Essa elaboração se faz a partir da possibilidade 

materna de exercer funções primordiais, como: o holding (permite a integração no tempo e no 

espaço), o handling (permite o alojamento da psique no corpo) e a apresentação de objetos 

(permite o contato com a realidade) (WINNICOTT, 1975). 

De acordo com Winnicott (1975), o crescimento emocional do bebê está relacionado à 

mãe e ao ambiente fornecido por ela. Toda mãe tem capacidade para cuidar bem do seu filho 

sendo simplesmente devotada, ou seja, adaptada às necessidades de sua criança.  

Segundo o referido teórico, um bebê precisa de maternagem e de um ambiente propício 

ao seu desenvolvimento. O ambiente possui grande influência nas bases da saúde mental de 

qualquer indivíduo. O bebê tem necessidades absolutas, é totalmente dependente da mãe ou de 

alguém que lhe atenda prontamente. O bebê começa a ser e vivencia o continuar a ser por meio 

do cuidado recebido. 

O ambiente com a maternagem regular, ou seja, com poucas falhas, que amamenta e dá 

o suporte para que todas as necessidades sejam supridas, promove a continuidade do ser do 

bebê, respeitado e não invadido. Para Winnicott (1975), “a falha materna prolongada provoca 

reação à intrusão, gerando uma ameaça de aniquilamento”. Todas as experiências que afetam o 

bebê são armazenadas em sua memória, o que possibilita a ele confiar ou não no mundo. 

Além do ambiente maternante, o bebê já traz consigo uma herança, um potencial físico 

e emocional a desenvolver-se, porém extremamente frágil, necessitando da maternagem. 

Quando ela é “suficientemente boa”, ampara o ego fraco do bebê, que se fortalece, porque a 

mãe o sustenta e o satisfaz em suas demandas (WINNICOTT,1975). 

Partindo dessa premissa, é possível compreender que o bebê e a mãe estão fusionados 

porque ainda não há uma distinção entre o EU e o NÃO-EU do bebê. Mãe e bebê são quase que 

uma só pessoa. Esse estado de fusão, no qual a mãe é o bebê e o bebê é a mãe, denomina-se 

“preocupação materna primária”, um estado do psicológico no qual se avalia a qualidade do 

vínculo mãe-bebê. 
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A preocupação materna primária, como citado acima, é um estado psicológico, de 

intensa sensibilidade principalmente no final da gestação predominando por algumas semanas 

após o nascimento do bebê. Esse estado ou período é normal e necessário segundo Winnicott, 

porque a mãe se identifica com o bebê e se adapta as suas necessidades, como que sendo o 

próprio bebê; ela interpreta seu bebê e assim se adapta (se ajusta ás suas demandas), 

viabilizando assim seu sustento e desenvolvimento. 

Neste estado de fusão a mãe renuncia a seus próprios interesses e redireciona sua atenção 

às necessidades do bebê. O autor ressalta que a mãe precisa ser saudável para entrar e sair desse 

estado especial e esta capacidade também interfere na saúde emocional e física do recém-

nascido. Contudo há mães que se preocupam excessivamente e outras que não conseguem se 

adaptar às demandas de seu filho; seja por terem muitas preocupações, seja por terem forte 

identificação masculina. 

O nascimento de um bebê inicia um processo intermediário entre a realidade interna ou 

psíquica e a externa ou compartilhada do ser humano. Ao nascer o bebê realiza os primeiros 

contatos com os pais, os quais percebem as diferenças entre o bebê criado no imaginário, não 

visto na gestação, e o bebê real, concreto em suas características. 

Para Winnicott, uma doença orgânica na criança nem sempre prejudica o vínculo dela 

com sua mãe. Pelo contrário, pode mais facilmente aceitar e amar um filho adoecido porque na 

sua realidade psíquica, a mãe criou uma criança completa e isto foi positivo e importante. O 

autor destaca que ainda nesse estágio inicial de vida da criança, a fim de que a mãe possa 

vivenciar a maternagem, o pai e a família precisam dar o suporte e o aconchego a essa mãe, que 

também possui necessidades de afeto e segurança. 

Na maternagem suficiente boa, a mãe tem 3 funções, de acordo com Winnicott (1975): 

Sustentação, Manejo e Apresentação dos Objetos.  

A sustentação ou holding é a maneira como o bebê é sustentado no colo da mãe, uma 

experiência física que possui um simbolismo que significa a firmeza com que é amado e 

desejado como filho. Essa sustentação, o segurar o bebê, também tem a função de dar apoio ao 

ego da criança, de sentir-se real, apoiado no fundamental suporte físico e emocional. 

Quando ocorrem mudanças ou falhas na maternagem, ou seja, quando não há apoio para 

a cabecinha do bebê, quando existem ruídos altos, dentre outros, para o bebê a sensação é de 

despedaçamento, de falha na sua continuidade existencial, causando enfraquecimento do ego. 

A dependência do bebê se distingue em 3 fases, segundo Winnicott (1975): 

1) Absoluta: perdura nos primeiros 5 meses de vida. Caracteriza-se pela fusão com a mãe. 



26 
 

 
 

2) Relativa: do 6º mês até 1ano e 11 meses de idade, onde é consciente sobre sua 

dependência materna porém se diferencia progressivamente de sua mãe. A criança já 

sabe sinalizar a sua necessidade sendo importante a mãe compreender a demanda da 

criança de se manifestar quanto a sua necessidade. 

3) Rumo à independência: no início do 2º ano de vida há uma evolução gradual da criança 

para a independência, que desenvolve mecanismos para poder suprir o cuidado materno, 

por meio de acúmulo de memórias de maternagem, desenvolvendo assim a confiança 

no ambiente. O autor destaca que a independência nunca é absoluta na saúde porque há 

uma dependência entre o ambiente e o indivíduo. 

A segunda função da maternagem suficientemente boa é o manejo ou handling: através 

das mãos cuidadoras da mãe forma-se uma parceria psicossomática na qual o bebê é tocado, 

manuseado, cuidado e tratado. Winnicott (1975) aponta que crianças fisicamente doentes 

podem apresentar problemas psicológicos devido à ausência do toque, à falta de contato 

corporal. 

Se o bebê apresenta uma alteração que faz com que a mãe se sinta envergonhada, 

culpada ou desesperançosa, essa tarefa aparentemente fácil, de apresentar e tocar o corpo um 

do outro, pode tornar-se difícil. 

A terceira função segundo Winnicott (1975) é a Apresentação dos Objetos ou 

realização. É a fase em que a mãe mostra-se substituível, pois ela promove o encontro e a 

criação de novos objetos ao bebê que serão mais adequados ao seu estágio de desenvolvimento. 

Propõe o início das relações interpessoais como também introduz o mundo de realidade 

compartilhada para o bebê. 

Estas três funções de “mãe suficientemente boa”, sustentação, manejo e apresentação 

dos objetos mediam o desdobramento dos processos de amadurecimento ou maturação da 

criança, que abrange três principais esferas: 

o A Integração proporcionada pelo holding ou sustentação 

o A Personalização promovida pelo handling ou manejo ou toque 

o E a Relação Objetal iniciada pela apresentação dos objetos 

Integração: o bebê dentro do útero ainda não é uma unidade porque não há um ego que 

viabilize a diferenciação do interno e do que é externo a si mesmo. Ele necessita de uma pessoa 

para juntar seus pedaços pois está no estado de não-integração, no qual não há consciência nem 

noção de tempo e espaço. Gradualmente a integração se torna realidade. O conceito de 

integração dispõe um estado do desenvolvimento da personalidade onde o bebê começa a 

diferenciar o EU (o que é ele mesmo) e o NÃO-EU (o que existe fora dele). 
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No período de dependência absoluta, de fusão entre mãe e bebê, existe uma sustentação 

suficiente do ego (holding). O bebê se torna capaz de juntar e integrar suas experiências e de 

desenvolver o seu EU, o seu existir. 

Winnicott (1975) observa que a integração produz sentimento de sanidade enquanto a 

desintegração (falha no suporte do ego) produz sensação de enlouquecimento, designada por 

ele como “angústias impensáveis”. O suporte do ego materno para o bebê é tão importante que 

se ele for deixado sozinho por um longo período, sejam minutos ou horas, ele passa por 

sensações como que estivesse caindo, caindo, caindo sem fim. 

A criança que recebe uma boa sustentação do ego pela mãe, encontra-se tranquila numa 

adaptação ativa entre os estados de integração e não-integração, sendo esta adaptação a 

manutenção da continuidade do seu existir. 

Personalização: por meio dessa palavra, Winnicott (1975) descreve a “trama 

psicossomática”, ou seja, quando o bebê percebe que habita o próprio corpo, havendo então a 

especificidade entre a psique e o soma, ou melhor, a psique habitando no soma. E muito além 

de um estar inserido no outro, há a significação de que todo o corpo do bebê é a habitação do 

seu EU. O acolhimento, o cuidado ao ser manuseado (handling) possibilita ao bebê a vivência 

e a experiência de que ele reside dentro do seu corpo, por volta dos 12 meses de idade, 

promovendo assim o início do prumo do seu existir, ainda que por alguns momentos. 

Relação Objetal: nessa etapa do desenvolvimento, a dependência absoluta aos poucos 

vai se tornando relativa pois o bebê começa a perceber que existe um interior e um exterior, 

sendo a pele o limite, a fronteira tênue. A mãe apresenta o ambiente ao bebê de uma forma 

crescente e gradual, protegendo-o de toda e qualquer invasão até o nível de colocar um objeto 

a sua frente, proporcionando ao bebê a experiência de que foi ele (o bebê) que o encontrou, que 

o criou. 

A criança então percebe que existem objetos e situações externas ao seu corpo e ao seu 

controle. A amamentação pode ser utilizada como a primeira relação objetal. O estado de fusão 

entre mãe e bebê vai diminuindo e o seio vai sendo percebido como pertencente ao meio 

ambiente externo à pele do bebê.  

Winnicott (1975) observou e designou a “primeira posse não-eu” na criança que passa 

a deter um objeto, podendo ser o dedo polegar, uma fronha, bonecos ou bichinhos de pelúcia, 

ao qual ela permanece vinculada por longo tempo, ligação reconhecida e permitida pelos pais.  

Esses objetos aos quais a criança se apega são designados de objetos transicionais que 

permitem um suporte na realidade externa. Este apego faz menção à maternagem, numa 

tentativa de se comunicar, de estar unido à mãe. 
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Este conceito do binômio mãe-bebê de Don Winnicott (1975) traz a importância da 

maternagem, que aqui no estudo, reforça a ideia de apesar haver uma mãe infectada por um 

vírus para o qual não se tem ainda a cura definitiva, essa mãe pode ser suficientemente boa. A 

ideia de fusão entre os dois, de suporte do ego do bebê pela mãe, da sustentação é simplesmente 

fantástica! Pode ou não haver culpa, medo ou tristeza devido a presença constante de uma 

síndrome que fragiliza o organismo e que pode ser transmitida de mãe para filho, porém essa 

síndrome ou infecção viral pode ser a propulsora de uma busca cotidiana por melhor qualidade 

de vida dessa mãe, desse bebê, dessa família. A própria amamentação pode ser a representação 

desse manuseio e suporte da mãe ao bebê, que não necessariamente precisa ser a criança 

mamando o seio materno, que aqui por razões óbvias não é indicada mas que nem por isso pode 

não haver amamentação e vínculo. O olhar, a pele na pele, o calor, a conversa silenciosa que 

existe entre mãe e bebê pode existir durante o amamentar com leite artificial ou leite materno 

doado e pasteurizado. É expressão de amor, de afeto, de cuidado, de vida! 

3.2 Biopolítica segundo Michel Foucault  

O termo “Biopolítica” surgiu em uma palestra de Michel Foucault aqui no Brasil sobre 

“O Nascimento da Medicina Social”, em 1974. O Biopoder, segundo Michel Foucault 

compreende duas formas principais: a Disciplina e a Biopolítica quando o autor nos remete a 

pensar na relação que o rei possui com seus súditos, da lei da espada, do poder de matar e o 

poder de deixar viver, relação do poder de “fazer morrer e deixar viver”. Para ele, o poder da 

soberania, o direito de causar a morte é agora substituído por um poder que gera a vida. Para o 

mercado a medicina, o corpo é uma estratégia biopolítica. Para a sociedade capitalista é a lógica 

do “fazer viver e deixar morrer”. Para Foucault a sexualidade encontra-se justamente entre a 

tecnologia política da vida individual e da espécie humana, o adestramento dos corpos e a 

regulação populacional (PELBERT, 2009). 

O poder para Foucault não é uma propriedade, um bem ou mercadoria que se possui ou 

que pertence a alguém ou a uma classe ou a uma estrutura política. Para ele existem práticas ou 

relações de poder, portanto algo que se exerce, que funciona em rede, relações móveis e 

subjetivas. A biopolítica ocupa-se com os processos biológicos e sua regulamentação para 

conhecer e compreender esse corpo múltiplo (vida humana), descrevendo, combinando, 

quantificando e comparando. (FOUCAULT, 1979). 

Michel Foucault propõe uma análise ascendente do poder, partindo dos níveis mais 

baixos, denominados micropoderes, para o Estado. Esta rede articulada de micropoderes 

atravessa toda a estrutura social. Este movimento ascendente busca analisar o poder partindo 
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desses micropoderes que atravessam a estrutura social e ver como eles se relacionam com a 

estrutura mais geral do poder que seria o Estado: “Captar o poder em suas extremidades, lá 

onde ele se torna capilar” (DANNER, 2010, p.145). 

3.3 Análise Institucional 

O campo da Análise Institucional é construído a partir de vários conceitos dentre os 

quais iremos utilizar neste estudo o de Instituição, Instituído, Instituinte e Implicação. A Análise 

Institucional é uma abordagem que busca a transformação das instituições a partir das práticas 

e discussões dos seus sujeitos, que busca analisar e intervir nas instituições (L’ABBATE, 2003). 

Instituição é um processo dinâmico que acontece nas relações e nas tensões inerentes a 

essas relações, segundo René Lourau (1996). Portanto não seriam os prédios e edifícios que 

conhecemos e designamos como esta ou aquela instituição. Compreende algo mais profundo e 

amplo. Constitui-se da subjetividade presente, à flor da pele, com suas contradições e oposições 

nas relações entre gestores, profissionais e usuários. 

Nestas oposições e tensões, o Instituído é a força e as verdades da Instituição. O 

Instituinte convoca as dúvidas e questiona a Instituição, por exemplo, sobre a produção do 

cuidado centralizado nas necessidades do usuário e não no saber da equipe de saúde, ou ainda, 

no saber restrito de um determinado profissional. No movimento da gestão e do trabalho 

produzido pelas equipes de saúde há várias instituições em ato onde as profissões de nível 

universitário conformam os trabalhadores da saúde e consequentemente as categorias 

profissionais com suas regras e normas em defesa do núcleo profissional a que pertencem. 

Levam pouco em conta as necessidades em saúde do usuário que busca os serviços destas 

instituições, destes trabalhadores (ABRAHÃO, 2013). 

A Análise Institucional também utiliza o conceito de Implicação. A Implicação nega a 

imparcialidade e neutralidade na relação usuário-profissional. Propõe a ruptura da dicotomia 

sujeito-objeto da pesquisa e aposta em uma análise do que realmente compõe a nossa prática, 

se facilitadora ou obstrutiva nas relações com os outros profissionais e usuários, para que enfim 

possa ser transformada e por que não dizer libertadora e emancipada. 

3.4 Binômio mãe-filho; Biopoder e Análise Institucional 

Como indicado, não trazemos aqui o arcabouço teórico das correntes, mas sim conceitos 

que possam operar como ferramentas neste estudo, e que acima de tudo nos auxilie na 

construção de uma análise sobre o material produzido. 
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Ao relacionar Binômio mãe-bebê, Implicação e Biopoder, reflito sobre o profissional de 

saúde que atua, ainda que talvez não se dê conta disso, na lógica do controle e disciplinarização 

do corpo da mulher e da criança ainda no ventre, desconsiderando o quanto interfere na vida de 

ambos. A ideia de binômio como uma única engrenagem, que se estabelece com o vínculo e a 

interdependência da mãe e do bebê auxilia-nos a marcar a importância do atendimento de que 

estamos diante de um único sujeito, com necessidades que precisam ser entendidas. A 

articulação ao conceito de Biopoder se torna importante à medida que nos remete à dinâmica 

das relações que são estabelecidas no processo de cuidar e que podem ser tratadas de forma a 

afirmar um controle sobre a vida.  

O trabalhador da saúde implicado no cuidado ao binômio mãe-bebê, muitas vezes quer 

controlar, impor e sobrepor o seu modo de cuidar, negligenciando as percepções e realidade da 

usuária. Ao mesmo tempo em que estamos diante de um único sujeito e que circulamos na 

esfera do Biopoder estamos também atravessados por Instituições em constante movimento de 

contradição ainda mais em se tratando de que gestação e HIV são opostos para alguns.  

No encontro entre trabalhador da saúde e usuária, a neutralidade ou imparcialidade não 

existe. A implicação daquele que propõe o cuidado é notória ainda que seja negada por alguns. 

Possivelmente o profissional de saúde se esquece de que também é usuário. De que também é 

um ser vulnerável e suscetível aos atravessamentos enquanto se está vivo. O profissional 

implicado dá visibilidade à usuária e respeita sua singularidade. 

O profissional é um “território de passagem” de sentimentos, opiniões e histórias de 

vidas que se aproximam e se vão na corrida diária pela vida (ou sobrevida). A infecção pelo 

HIV é um atravessamento na vida de qualquer pessoa porém não significa a condenação à morte 

tampouco contraindicação à maternagem. A gestação é almejada por muitas mulheres e 

recusada por tantas outras, independentemente de suas condições de saúde, sociais e 

financeiras. 

A usuária que busca recursos para as suas necessidades em saúde, busca também o olhar 

e a escuta do profissional no sentido de que ao serem apresentados os procedimentos e 

protocolos, quando forem necessários, estes sejam arranjos ou apostas totalmente negociáveis, 

sobretudo que respeitem a subjetividade e individualidade do binômio. 
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4. DELINEAMENTO METODOLÓGICO 

4.1 Tipo de Estudo 

Pesquisa descritiva de natureza qualitativa que propõe analisar como se desenvolve a 

construção de espaços educativos com mãe/gestante que convive com o HIV/AIDS e 

profissionais de saúde que atuam na assistência a este núcleo familiar cuja abordagem efetua-

se na descrição dos eventos relacionados à assistência materno-infantil exposta a partir do ponto 

de vista dos atores envolvidos no processo, ou seja, mãe da criança e equipe interdisciplinar da 

unidade de referência do município (TRIVIÑOS, 1987). 

Neste delineamento metodológico optou-se pelo dispositivo do acompanhamento de 

uma usuária-guia, uma gestante soropositiva ao HIV/AIDS e entrevistas semiestruturadas com 

profissionais de saúde a fim de me aproximar das vivências dos trabalhadores da saúde e da 

gestante coletando por meio de entrevista semiestruturada e diário, informações sobre as 

dúvidas e dificuldades que emergem no dia-a-dia dos trabalhadores e da gestante em sua busca 

pelo cuidado de sua saúde e de seu bebê na Rede de Serviços de Saúde. 

Portanto, entrevistas semiestruturadas foram utilizadas, gravadas e transcritas a fim de 

alcançar as dúvidas, opiniões e observações (MINAYO, 1996) dos trabalhadores da saúde das 

ações e serviços da Rede SUS no acompanhamento do pré-natal e assistência ao recém-nascido. 

Considerando que pode haver multiplicidade das informações obtidas em relação à 

temática proposta, é necessário organizar e classificar os dados verificando divergência, 

regularidades e até mesmo tendência das respostas obtidas nas entrevistas (CRUZ; RIBEIRO, 

2004). 

Para analisar os dados colhidos, alguns conceitos da Análise Institucional foram 

utilizados: o Instituído, o Instituinte e a Implicação. 

O pesquisador não é neutro, pelo contrário, produz ação política, ativa (...). O 

pesquisador in-mundo emaranha-se, mistura-se, afeta-se com o processo de pesquisa, 

diluindo o próprio objeto uma vez que se deixa contaminar com esse processo e se 

sujando de mundo, é atravessado e inundado pelos encontros (ABRAHÃO et al., 

2013, p.134). 

A gestante que acompanhei por aproximadamente cinco meses será designada como 

Vicky neste estudo. É uma jovem de 22 anos, que gosta de criar penteados e pretende cursar 

um curso de cabeleireira, casada, e busca o cuidado para a sua segunda gestação em meio à 

infecção pelo HIV, descoberta na primeira gestação. Seu filho de quase 2 anos de idade realizou 

o tratamento preventivo da transmissão vertical recebendo alta com o resultado laboratorial 
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negativo para a infecção. Frequenta uma igreja desde a adolescência e diz gostar muito das 

mensagens bíblicas durante os cultos. Vicky possui irmãos e irmãs do primeiro e segundo 

casamento da sua mãe, que estava grávida porém perdeu o bebê recentemente. Descreve a mãe 

como sendo “meio doidinha” porque engravidou do namorado em tão pouco tempo de 

relacionamento. Diz ter bom relacionamento com a mãe, irmãos e avô que sabem do seu 

diagnóstico e dão apoio ao seu tratamento, ficando com seu filho para que ela possa se deslocar 

entre um setor e outro da rede de cuidados municipal onde eles residem. Vicky mora em um 

município vizinho, com o marido, filho e enteada. 

O método do usuário-guia viabiliza a produção de conhecimento fundamentada no 

encontro, no modo de cuidar entre usuários, profissionais e pesquisadores onde o usuário é 

colocado no centro da construção do conhecimento com sua história de vida e sua busca pelo 

cuidado a sua saúde, suas relações com os trabalhadores da equipe de saúde, com a família, 

com os atravessamentos que lhe acometem (JORGE et al., 2016). 

O método usuário-guia, segundo Silva et al. (2016), facilita o encontro, a conversa, a 

observação cuja aposta é a aproximação do pesquisador àquele que é o sujeito da pesquisa, ou 

seja, o usuário a fim de analisar a produção do cuidado na rede assistencial e existencial da 

pessoa que busca as ações e serviços para as suas necessidades em saúde. 

Nas entrevistas semiestruturadas com os profissionais de saúde foram realizadas 

primariamente duas questões: 

A primeira foi sobre alguma dificuldade existente no manejo às pessoas com HIV/AIDS. 

A segunda questão foi sobre assuntos a serem abordados em uma roda de conversa com mães 

e filhos infectados pelo HIV e equipe de profissionais. 

4.2 Cenário de Pesquisa 

A Unidade de Saúde onde realizo meu processo de trabalho com as gestantes é uma 

unidade de referência para a cidade de Maricá, município da região metropolitana II do Rio de 

Janeiro porque nesta Unidade são realizadas consultas especializadas, como o 

Acompanhamento do Pré-Natal de Alto Risco e procedimentos da Triagem Neonatal, a saber, 

Teste do Pezinho, Olhinho e Orelhinha que são restritos a esta Instituição, não havendo em 

nenhum outro local do município por enquanto. Há também o ambulatório de desenvolvimento 

com uma pediatra, e outras especialidades como neuropediatria, nefro-pediatria, neurologia, 

cardiologia, mastologia etc.  

O convite para participação dos profissionais de saúde foi verbal e individualizado após 

a solicitação por memorando à Coordenadora da Unidade. Informei os objetivos da pesquisa 
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apresentando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e a Entrevista Semiestruturada 

impressos. Expliquei a necessidade de gravação para recuperar todos os diálogos a fim de haver 

lisura em todo o processo de registro dos dados. 

4.3 Técnica para Coleta de Dados 

Entrevistas semiestruturadas foram utilizadas com vistas à coleta de informações dos 

profissionais que prestam cuidados e assistência em saúde à gestante e aos bebês expostos à 

infecção do HIV e o diário de acompanhamento da usuária em sua busca pelo cuidado para sua 

saúde. 

4.3.1 Critérios de Inclusão 

Equipe de Saúde:  

• Profissionais de saúde que atuam na assistência ao pré-natal. 

• Profissionais de saúde que atuam no cuidado à saúde do recém-nascido e lactente. 

Família:  

• Mãe e /ou gestante que faz acompanhamento de pré-natal de alto risco devido à infecção 

pelo HIV. 

4.3.2 Critérios de Exclusão 

Equipe de Saúde:  

• Profissionais de saúde que não atuam na área de cuidado materno-infantil. 

Família:  

• Gestantes com sorologia negativa ao HIV 

4.4 Participantes do Estudo 

• Gestante que convive com HIV usuária da rede SUS do município. 

• Profissionais da equipe interdisciplinar que atuam no cuidado à saúde do binômio mãe-

bebê. Participaram desta pesquisa 14 profissionais: 

• A equipe da sala de pré-consulta, ou seja, um enfermeiro, uma enfermeira e uma técnica 

de enfermagem. Todos os usuários passam por essa porta de entrada; as gestantes e as 

crianças assistidas nessa Unidade passam por essa equipe que realizam a verificação do 

peso, altura, pressão arterial e encaminham para os devidos setores. 

• A enfermeira que realiza a 1ª consulta de pré-natal realizando todos os procedimentos 

pertinentes inclusive avaliando e classificando se é gestação de risco habitual ou alto 

risco.  
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• Duas médicas obstetras, sendo uma do acompanhamento de pré-natal de risco habitual 

e uma do acompanhamento de pré-natal de alto risco. 

• O fonoaudiólogo que realiza o teste da orelhinha e linguinha da criança. 

• A oftalmologista que atua no teste do olhinho da criança. 

• A equipe da sala do teste do pezinho, sendo uma enfermeira e duas técnicas de 

enfermagem, que realizam a coleta da amostra de sangue do pezinho da criança e as 

primeiras vacinas, BCG e Hepatite B. 

• Duas médicas pediatras, sendo uma atuante no grupo de gestantes, puericultura e 

pediatria e a outra atuante no ambulatório de desenvolvimento, que acompanha crianças 

com síndrome de Down, autistas, expostas ao HIV, ao vírus da Zika, dentre outras. 

• A assistente social que atua no grupo de gestantes da Unidade e integra a equipe da 

coordenação da informação, educação e comunicação do município. 

4.5 Aspectos Éticos-Legais 

Esta pesquisa foi desenvolvida de acordo com as diretrizes e normas regulamentadoras 

de pesquisas envolvendo seres humanos, as quais constam na Resolução nº 466 de 12/12/2012 

do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde. 

À Secretaria Municipal de Saúde do município será solicitada a conceder autorização 

para a realização da pesquisa no Serviço de Assistência Especializada. 

A presente pesquisa foi encaminhada para análise e aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal Fluminense sob o CAAE (Certificado de Apresentação para 

Apreciação Ética) nº 76607917.8.00005243. 

4.5.1 Riscos e Benefícios 

Neste estudo os profissionais e usuários da Rede SUS que desejaram participar 

receberam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, após serem esclarecidos sobre os 

objetivos e riscos da pesquisa. Foi ressaltada a garantia do anonimato dos participantes e o sigilo 

profissional referente às informações coletadas, as quais serão destruídas após sua utilização no 

presente estudo. Ficou esclarecido que qualquer participante poderia desistir e se retirar da 

pesquisa em qualquer momento, se assim o desejasse. 

Como possíveis riscos do estudo têm-se a questão moral de exposição do participante, 

seja do profissional de saúde, seja da usuária, e como medida de proteção, não identificamos 

nas entrevistas os participantes do estudo o que pode reduzir o risco de exposição. 
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Quanto aos benefícios, a proposta de construção de espaços educativos para o 

profissional de saúde e usuários da Rede de Cuidados Materno-Infantil poderá propor uma 

reflexão para o trabalhador, contribuir para a valorização das vivências e produção de 

conhecimento sobre o acompanhamento da gestante exposta à infecção do HIV/AIDS com 

vistas à melhor qualidade de vida desta clientela. 
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5. RESULTADOS 
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Explicando as Tensões no Fluxograma da Gestante Usuária-Guia Vicky 

• Dia 03/05: A tensão foi relacionada ao deslocamento, à demora do atendimento e à 

revelação do diagnóstico para a enfermeira na consulta de pré-natal. 

• Dia 28/06: A tensão aqui ficou por conta das idas e vindas aos setores. Vicky, nossa 

usuária-guia gestante chegou a um setor, saiu para outro e retornou ao primeiro com 

o objetivo de conseguir o impresso sobre o risco de nova gestação. 

• Dia 09/07: A tensão nesse dia começou com nosso encontro (minha preocupação em 

ser recusado o convite e a usuária gestante com a minha aproximação) e continuou 

com a necessidade de explicar à equipe do SAE sobre o documento requerido pelo 

setor de PR porque o impresso de “risco em caso de nova gestação” foi somente 

carimbado pela médica do SAE quando na verdade a mesma médica deveria redigir 

sobre a situação clínica da gestante pois no mesmo documento deveria constar dois 

relatos médicos (do pré-natal e do SAE). Tensão também devido à discordância de 

informações médicas na caderneta da gestante onde uma profissional informou que 

deveria fazer o AZT injetável e a outra relatou que não havia esta indicação. 

• Dia 12/07: Tensão no atendimento no PR por não haver a equipe completa no setor 

para sua avaliação e pela gestante não estar em um bom dia, informando “estar um 

tanto perdida” e ainda haver a necessidade de entregar outras fotocópias. 

• Dia 26/07: Houve forte tensão nesse encontro entre gestante e enfermeira porque 

Vicky ainda não possuía a guia de referência para o hospital no qual desejava fazer o 

parto e a laqueadura o que era imprescindível em se tratando de outro município, 

sendo informada pela profissional do SAE de que não haveria esta necessidade. 

Divergência de orientações. 

• Dia 03/08: Tensão no setor de PR onde Vicky foi orientada a procurar a médica do 

SAE para que esta profissional, por atuar no hospital de Niterói lhe “assegure” os 

procedimentos. Os trâmites burocráticos estavam sendo cumpridos pela gestante com 

o objetivo de conseguir os procedimentos dos quais necessitava. A garantia dos 

procedimentos não deveria estar centralizada no profissional A ou B, devendo existir 

a integração das ações e serviços para o cuidado em saúde do usuário. 

• Dia 09/08: A tensão esteve relacionada à ausência da consulta psicológica pela qual 

havia uma expectativa por parte da usuária Vicky, à necessidade de se preencher mais 

documentos e à dificuldade de agendar a consulta com a médica responsável por 

realizar a laqueadura no município.  
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• Dia 30/08: A tensão desta vez foi relacionada à demissão da médica do SAE e 

adiamento da consulta com a profissional substituta. 

• Dia 01/09: Tensão com a chegada de familiares de outro Estado à casa da gestante 

Vicky, que iriam conviver e conhecer a rotina do casal, desconhecendo a infecção e 

tratamento até então.  

• Dia 10/10: A tensão está correlacionada ao tempo de deslocamento de 1 hora e 30 

min da casa da gestante Vicky até à unidade de saúde; à demora de 45 min para ser 

atendida na sala da pré-consulta e mais 3h e 30 min de espera pela consulta médica 

do pré-natal. A busca pelo vestuário próprio para que eu pudesse realizar o pedido da 

gestante e também meu desejo de estar presente no parto foi difícil, mas consegui 

encontrar.  

• Dia 14/09: A tensão neste dia foi durante toda a manhã, na expectativa da chegada da 

gestante e da médica; da administração dos medicamentos antirretrovirais, 

procedimentos do parto e laqueadura e principalmente pela chegada do bebê. A nossa 

usuária-guia Vicky não recebeu a medicação inibidora da lactação, sendo necessária 

a colocação da faixa nas mamas. A recém-nascida recebeu o leite artificial e as 

medicações necessárias bem como toda a alegria e amor de sua família. 

Descrição da Rede de Saúde do Município 

Nossa cidade possui mais de 153 mil habitantes segundo estimativa do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística. Sua extensão territorial é de 362,5km². Possui um 

Hospital municipal de médio porte, uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento), 6 Postos 

de Saúde tradicionais, sendo um deles 24h e 18 Unidades de Saúde da Família. Em um 

desses Postos de Saúde tradicionais realiza-se o acompanhamento pré-natal de alto risco 

e a triagem neonatal com os testes do pezinho, olhinho, orelhinha e linguinha. Há um 

Serviço de assistência Especializado que faz acompanhamento de tuberculose, 

hanseníase, hepatites, HIV/AIDS dentre outras infecções sexualmente transmissíveis. Há 

um polo de atendimento para os cuidados à saúde indígena. Contamos com um 

ambulatório de especialidades, um centro de diagnóstico onde se encontra a central de 

regulação e o setor de planejamento reprodutivo/familiar, dois laboratórios privados 

conveniados ao SUS e um público anexo ao hospital. Também anexo ao hospital 

municipal está o Centro de Testagem onde são colhidos e processados os testes rápidos e 

realizada a coleta de carga viral e CD4. 
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6. ANÁLISE DAS IMPLICAÇÕES 

6.1 Análise da Minha Implicação 

Elaboramos um roteiro de entrevista semiestruturada para que servisse como base 

para os encontros que aconteceriam em três momentos com o grupo de mães soropositivas 

ao HIV porém não foi possível realizar as oficinas devido ao entrave ocasionado pela 

gestão do setor onde pretendíamos realizar a pesquisa, o Serviço de Assistência Especial. 

Tentou-se a princípio com a visita pessoal e o documento de anuência assinada pela 

Secretária de Saúde. A coordenadora, ao me ver no Setor, alegou que não foi comunicada, 

alegou que eu estava atrapalhando o andamento do serviço ao solicitar que os 

profissionais me recebessem para a entrevista, alegou que eu estava passando por cima 

de sua autoridade e que eu precisava fazer um memorando e entregar a ela. Pedi desculpas 

porque achei que com apenas a anuência e uma conversa informal com a coordenadora 

(a própria) sobre minha intenção de pesquisa seriam suficientes, bem como o horário que 

escolhi para entrevistar já ser no segundo turno do dia, ou seja, à tarde e por volta das 

14:30 h. Ela foi irredutível e então eu retornei em casa e elaborei o memorando, que ao 

ser assinado e datado por ela, fui informada que o mesmo seria encaminhado à 

Coordenação de Vigilância em Saúde para ciência e avaliação, isso em 19 de abril de 

2018. 

Fui à Vigilância, telefonei e enviei e-mail, porém infelizmente não consegui 

contato com a Coordenadora nem a resposta dela.  

Então pedi direção a Deus para saber o que fazer. E conversei com minha 

orientadora e expliquei o que havia acontecido. E apresentei uma proposta de realizar a 

coleta de dados na Unidade de Saúde Referência para o Pré-Natal de Alto Risco e Triagem 

Neonatal do Município. Ali eu poderia convidar os profissionais de saúde e uma gestante 

soropositiva para participar da pesquisa. 

Percebi o desapontamento da professora pois a mesma também estava ansiosa 

pelas oficinas e os encontros com as mães. Porém ela me escutou atentamente e com sua 

simplicidade e expertise, ela saiu da sala e ao retornar trouxe um livro no qual apresentou 

outro modo de se fazer pesquisa de campo. 

Nesse dia fui apresentada ao método do Usuário-Guia, e enquanto a professora 

explicava, meu coração foi aquecendo de entusiasmo novamente. Eu estaria próxima a 

uma gestante que vivencia a maternidade pela segunda vez, sob a condição de 
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soropositividade para o HIV e já ter feito o tratamento preventivo devido à exposição do 

primeiro filho. 

O processo do cuidado existente entre a equipe de saúde e usuário constitui-se um 

movimento onde as tensões e oposições podem promover deslocamentos que produzam 

novos ajustes no fazer e cuidar em saúde e este estudo traz uma proposta de reflexão nesse 

sentido. Verdades e questionamentos presentes nas relações entre mães/gestantes e 

profissionais são trazidos em pauta com o objetivo de conhecer a realidade e buscar 

ampliar a qualidade no cuidado da família que convive com o HIV. 

O meu modo de cuidar em uma Unidade de Saúde acontece na consulta de pré-

natal e no grupo de gestantes onde convivo com usuárias de várias faixas etárias e diversas 

necessidades de cuidados em saúde como a infecção pelo HIV, Sífilis, Hipertensão 

Arterial, Depressão dentre outras, que desejam vivenciar a maternidade e não cabe a mim 

julgar a decisão da usuária mas cooperar nesta travessia tão sublime e importante pra elas 

e para mim também. 

Como profissional de saúde há vários anos, considerava que uma mulher 

soropositiva ao HIV/AIDS deveria evitar a concepção haja vista toda a problemática e 

consequências advindas da relação maternidade e infecção. 

Não devo esquecer a minha implicação nesse coletivo porque como mãe e 

profissional de saúde possuo minhas verdades e atravessamentos. Na verdade essa 

implicação é quem motivou ou instigou o questionamento norteador dessa investigação. 

Ao ler sobre demandas reprodutivas na convivência da infecção pelo HIV/AIDS, passei 

a olhar as mulheres infectadas que vivenciam a maternidade com um outro olhar, 

confesso. Um olhar mais profundo e amplo no que se refere aos direitos de quem 

experimenta a gestação e a infecção simultaneamente. Um olhar mais atento às 

necessidades de cuidado que esta população materno-infantil requer. 

Compartilhar da vida da usuária na perspectiva de cuidar da saúde dela permeia 

um movimento de encontros e relações que são experimentadas durante o processo de 

cuidar, onde o desafio é identificar os nossos próprios interesses e movimentos nessa 

relação e deixar fluir os elementos que poderão centralizar e potencializar o usuário bem 

como não permitir que nossas ações e propostas de cuidado e atenção se tornem 

cristalizadas pelas normatizações e repetições no processo de trabalho (ABRAHÃO, 

2016). 

O movimento de acompanhar a usuária-guia durante alguns meses da gestação, 

no parto e pós-parto sem dúvida foi um período de experimentações onde foi possível 
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refletir sobre questões pessoais, profissionais e acadêmicas que se misturam em todo 

momento. 

Quando conheci a usuária Vicky, eu estava em um grande impasse na minha 

proposta de pesquisa, porque a ideia inicial seria a interação com esta e outras usuárias 

com o objetivo de conhecer seus atravessamentos e propor a construção de espaços para 

discussão e reflexão sobre as relações de cuidado, seja entre mãe e bebê, seja entre mãe e 

profissional de saúde.  

Certamente minha implicação primária é o fato de ser mãe. O que já me remete às 

lágrimas pois lembro-me da minha avó que gerou 13 filhos e experimentou a despedida 

de dois deles ainda na primeira infância. Lembro-me de minha mãe que aceitou o desafio 

da gestação mesmo não tendo mais o companheiro para ajudá-la no caminho da 

maternagem. Por fim, lembro-me da minha tia que embora solteira e residindo com os 

meus avós, assumiu a responsabilidade de ajudar a educar uma menina, que hoje escreve 

estas linhas. 

A mulher é um ser múltiplo, digamos assim. Não gostaria de usar a palavra 

“complexa” porque particularmente, possui um peso indesejável. A palavra 

multiplicidade me remete a variedades, à multiplicação, à amplitude. Exatamente assim 

que vejo a mim e vejo outra mulher: única e múltipla! Pode parecer uma contradição mas 

aprendi que nas contradições podemos refletir e visualizar novos caminhos. 

Única não somente por ter um DNA próprio e impressão digital. Mas porque cada 

uma possui seu modo de pensar, de agir, de cuidar, de interagir, apesar dos 

atravessamentos que outras, muitas outras perpassam também.  

Múltipla por desempenhar várias ações simultaneamente. Múltipla em seu corpo. 

Múltipla no cuidado para as suas necessidades em saúde: seja na menarca, adolescência 

e sexualidade. Seja na menopausa e climatério. Seja na gestação de alto risco ou não. Seja 

na amamentação ao seio materno ou no leite artificial. 

A juventude, a maternagem e o HIV são vertentes de uma mesma mulher que 

acompanhei por 5 meses. Reflito sobre o manejo (ações, pensamentos e ideais) ao 

interagir com a usuária Vicky na assistência proposta às suas necessidades em saúde. 

Fomos territórios de passagem de muitas experiências: o acordar cedo, muito cedo 

para se deslocar no transporte coletivo; enfrentar a fila para entrar no portão da Unidade 

de Saúde; a longa espera de horas pelos atendimentos de minutos; a entrega de várias 

fotocópias de documentos; e mais outras fotocópias de mais outros documentos; os 

exames realizados; os exames não realizados devido a atraso de minutos; e outros exames 
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não realizados devido a outras filas e mais fotocópias; a medicação que muda de rótulo e 

causa insegurança; o vínculo de 2 anos com “sua médica” que se desfaz subitamente e 

comunicado por mensagem de texto; o encaminhamento para o hospital de sua 

preferência, para o qual não obteve a referência devido a informações, no mínimo, 

truncadas; a chegada de um familiar a sua rotina domiciliar e o desafio de revelar o 

diagnóstico da infecção viral ao colocar uma mamadeira na bolsa; as dificuldades do 

relacionamento familiar; a tristeza/ ”depressão” que não pôde ser compartilhada com o 

profissional qualificado; a esperança de que tudo dê certo em um hospital que traz 

insegurança; a expectativa da chegada de uma menina, seu tratamento e sua vida como 

mãe de um casal de filhos. 

Apostei numa relação próxima para conhecer o cotidiano de Vicky na sua busca 

pelas ações e serviços de saúde e sua luta pela qualidade de vida, de si mesma e de sua 

família. Vicky relatou sentir medo após o meu telefonema explicando a pesquisa e 

marcando um encontro no SAE. Eu também tive medo... De ter a recusa na participação, 

pois já havia sofrido com o Comitê de Ética e com a Coordenação do SAE. 

Ao analisar minha implicação na pesquisa com a nossa usuária Vicky e com os 

colegas de trabalho percebi que algumas nuances se é que posso designar assim, como as 

questões pessoais surgem nas ações profissionais podendo prejudicar ou potencializar as 

relações e a produção do cuidado. Negar a neutralidade é o primeiro passo mas avaliar o 

ambiente em nosso entorno após nossa intervenção, é algo assustador a princípio, pois a 

percebermos as barreiras impostas por nós mesmos, percebemos a dimensão que nossa 

aposta de cuidado pode alcançar. 

O momento de maior dificuldade para mim foi quando a gestante me procurou 

após a consulta de pré-natal com a médica. Ao indagar sobre o atendimento e se havia 

recebido a guia de referência para o hospital de grande porte onde desejava fazer os 

procedimentos do parto e laqueadura, Vicky relatou que não havia recebido este 

documento e que foi orientada pela profissional do SAE que não seria necessário. Quando 

fosse para o hospital, ela comunicaria à médica do SAE, que então iria lá acompanhá-la. 

Se houvesse alguma dificuldade sobre a laqueadura, Vicky poderia pedir para falar com 

o médico coordenador da instituição, que autorizaria o procedimento. Meu mundo caiu 

nesse momento porque apesar de considerar muito bom o vínculo da médica do SAE com 

a gestante, eu tinha ciência de que os acontecimentos não seriam assim tão simplificados 

como foi explicado. O SUS é uma rede viva de cuidados, cujo acesso universal perpassa 

pela regionalização e hierarquia nos níveis de assistência. E para organizar o cuidado 
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integral dentro ou fora do município é necessário utilizarmos as guias de referência e 

contrarreferência na qual relatamos uma pequena história da situação clínica da usuária, 

justificando o encaminhamento e solicitando avaliação e/ou acompanhamento. 

Vicky já havia percorrido vários setores, havia sido atendida por vários 

profissionais e entregue várias cópias de documentos a fim de assegurar não somente um 

pré-natal de qualidade como também um parto e laqueadura assegurados de igual modo. 

No meu ponto de vista, ela não poderia ficar “somente na expectativa das palavras”, à 

espera de um contato com um profissional na hora do parto que poderia não acontecer. 

A gestante precisava de um documento que lhe assegurasse o procedimento, o 

qual foi sugerido pelo profissional da equipe de saúde cuja sugestão foi aceita pela nossa 

usuária.  

O corpo é de fato uma realidade biopolítica. Fragmentamos o cuidado, 

interferimos nas escolhas do usuário, tecemos muitas das vezes uma rede complexa e 

complicada para nosso usuário. Temos acesso ao saber científico, porque estudamos um 

pouco mais. Porém, se não tivermos a atenção devida, podemos não intencionalmente, 

seguirmos o fluxo do Biopoder, do poder e controle sobre o corpo e vida do outro. 

Atenção (de) vida. Atenção à vida. Não ao controle da vida. Atenção à minha 

implicação em todo este processo. O meu processo de cuidar. Mesmo como a enfermeira 

que cuidava da Vicky e seu bebezinho ainda no ventre, eu inferi e interferi no cuidado. 

Minha preocupação com as idas e vindas aos serviços de saúde e tudo não sair como ela 

desejava e que apesar “de nadar e nadar, poderia morrer na praia” como normalmente 

falamos no cotidiano, eu conversei com ela e mais dois colegas que trabalham nesse 

hospital que corroboraram com a informação sobre a dificuldade da laqueadura. Ainda 

mais sem documentação. 

Fiquei a pensar.... E se eu não interferisse naquele dia? E se eu deixasse o “ rio 

seguir seu curso”.... Ela poderia fazer o parto no tal hospital. Teria acesso à cabergolina, 

inibidora da lactação pois no hospital local não obteve acesso à medicação. Ela poderia 

não se submeter à laqueadura. E voltaria à ideia original de colocar o DIU.  

Ao analisar minha implicação (minhas percepções e posicionamentos) no cuidado 

com Vicky vislumbrei que na minha busca pelo “cuidado resolutivo para o usuário”, 

posso na verdade não visualizar nada além de um controle. Uma reprodução de controle 

do somático, do corpo e da vida de outra pessoa.  
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Falamos muito em corresponsabilização do usuário em seu tratamento, ainda mais 

no convívio com o HIV. Será que refletimos sobre nossa responsabilidade em não induzir 

o usuário para seguir nossos ideais. 

6.2 Conceitos de Instituição, Instituído e Instituinte, sua Aplicação e Discussão sobre 

as Entrevistas com meus Colegas Profissionais de Saúde  

“Considerando a saúde como um plano com várias instituições” (ABRAHÃO, 

2013, p. 317), em que tensões e contradições se fazem presentes, nós trabalhadores da 

saúde operamos em uma rede viva de propostas de cuidado para o usuário que procura os 

serviços. Neste modo de fazer e de cuidar ( instituições em ato), construímos normas e 

verdades que ecoam e se reproduzem no cotidiano, denominando-se Instituído, ou seja, a 

força da instituição presente, o cuidado descrito como verdade instituída e normatizada, 

onde por muitas vezes pode ser dada ênfase na doença, na patologia e não na pessoa do 

usuário e sua subjetividade. 

Nas instituições em ato existe um movimento de forças e tensionamento entre a 

força da instituição (Instituído) e o que questiona essa força, essa verdade da instituição, 

que vem a ser o Instituinte pois este provoca dúvidas sobre o modo de fazer, em nosso 

caso aqui, o modo de produzir o cuidado ao usuário. 

A seguir, destaco alguns trechos de relatos de profissionais entrevistados sobre os 

quais discutiremos na sequência: 

Gestante convivendo com o HIV: Culpa x Vitimização 

“(...) Como elas lidam com a prevenção de não estar contaminando ninguém (...)” 

“Aqui, não! Porque quando aparece (gestante soropositiva ao HIV) a gente já manda para 

o Serviço Especializado”. 

“Onde é que eu ia escrever no cartão de pré-natal, que aquela paciente precisava ao chegar 

na maternidade ter uma conduta específica em relação à profilaxia para transmissão 

vertical, entendeu?...Onde eu ia chamar atenção para isso sem expor aquela paciente?...Eu 

fiquei...onde escrevo... meu Deus....escrevo lá... escrevo cá...” 

“Aí foi quando ela falou que era soropositiva. Aí eu fiquei mais ligada com a coisa da 

coleta de sangue. Ligada no sentido de observar melhor naquele momento ali da coleta.... 

E fora a peninha da criança que nasce com a doença, que não tem culpa...Ser contaminada, 

a criança não tem culpa, né? Pela mãe. De repente, ali, oferecer tratamento psicológico, 

como fica a cabeça dessa mãe? Tipo assim, culpada”. 
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“Mas, a gente nunca se qualificou aqui, de como atender, humanizar mais este paciente” 

“Ter o acolhimento com elas pra conversarem com você, porque muitas bloqueiam, 

né?(...) Então, a gravidez é uma vida e a DST é uma morte, então ela tem que esclarecer 

muito, porque pra elas porque ás vezes uma perguntinha boba, uma frase que você fale, 

desperta, entendeu?” 

“Só de falar: paciente soropositivo! Aquilo te dá! Você fica meio assustado, né? Você 

cria uma barreira não só como profissional, mesmo você sabendo... Poxa, não vai adquirir 

assim, dessa forma (...) A maioria deles são quietos, não conversam muito, estão sempre 

cabisbaixos, não assim com aparência depressiva. Mas eles evitam falar, estão sempre 

com olhar de desconfiança, né? Ou com a fala armada...já vem com agressividade na fala, 

já pra te cortar ali, te bloquear ali....Ele não se permite interagir com a sociedade...Isso é 

uma forma de punição, né? Eu percebo isso!” 

“(Dificuldade no manejo com o HIV)...Da minha parte não. Por parte do paciente seria a 

falta de informação...(...) Vou falar por mim: tenho, às vezes, dificuldade de captar isso, 

de que forma eu posso envolver a mãe pra vir a falar”. 

Podemos observar nesses trechos que muitas vezes, sem perceber e sem intenção, 

projetamos a culpa em quem é vítima. A verdade instituída é o fortalecimento da doença. 

O profissional pode estar reproduzindo a lógica da doença, talvez sugerindo uma 

personificação do vírus. O usuário soropositivo ao HIV é suscetível a infecções que 

denominamos como oportunistas porque o vírus causa a debilidade em seu sistema 

imunológico, o que chamamos de imunossupressão. O usuário está fragilizado, suscetível. 

“A criança com HIV é uma criança comum, igual a todas as outras nossas, entendeu? É.. 

o relacionamento, a interação nossa é a mesma coisa e não tem dificuldade nenhuma. Ter 

o acolhimento com elas pra conversarem com você, porque muitas bloqueiam, né?” 

Esse trecho destaca-se como instituinte que vem questionar a verdade instituída 

da valorização da doença pois reforça o acolhimento e a interação como pontes para uma 

conversa aberta e franca entre usuário e profissional. 

O acolhimento, a biossegurança, a orientação para prevenção, o encaminhamento 

devem ser produzidos em nosso cuidar de maneira que abranja toda e qualquer pessoa, se 

infectada com isso ou aquilo, ou não. Delimitamos nosso território de modo que aqui 

cuida desse e lá cuida daquele usuário. Fragmentamos, delegamos, terceirizamos o 

cuidado, a educação em saúde, o vínculo com o usuário sob o ponto de vista de que 

estamos prestamos assistência integral. 

 



46 
 

 
 

Gestante convivendo com o HIV x Amamentação 

“A nossa preocupação era a amamentação... e ela não podia amamentar.. A gente passou 

toda a informação pra ela a respeito da amamentação... não houve constrangimento... 

mesmo porque a gente sempre fala das mamães de leite, da vizinha que amamenta (o filho 

da outra vizinha)...A gente sempre fala disso...sempre dá esse alerta”. 

“E também falar sobre aleitamento materno, não pode amamentar... um assunto 

complicado. Então seria o quê? Elas se conformarem porque no momento é o que tem 

que fazer, elas não amamentarem. É o jeito. Ai, meu Deus!” 

“(Dificuldade)... Por parte da mãe do bebezinho que é trazido para o teste... porque ela 

tem vergonha de informar e aí eu sempre pergunto se o bebê tá mamando no peito ou 

não”. 

A verdade instituída nesses trechos é a representação da doença viral e a 

impossibilidade de aleitamento ao seio materno.  

Segundo o Manual de Saúde da Criança do Ministério da Saúde (2009) amamentar 

a criança vai além da alimentação infantil. Amamentar envolve interação entre mãe e 

filho. Parafraseando Don Winnicott, a mãe suficientemente boa empresta seu ego para o 

bebê; empresta durante a troca de olhares, o colo, o toque, o calor, o afago, a fala, a escuta, 

o silêncio, o afeto, a interação, a ligação, o vínculo. 

E ainda redigindo sobre as vantagens da amamentação, agora no sentido de 

nutrição deste bebê que nasceu exposto à infecção viral, o banco de leite humano pode 

ser uma alternativa para esta família pois existe vários setores no Brasil. Em nossa 

Unidade de Saúde, cenário deste estudo, existe um setor e uma equipe de apoio à 

amamentação e coleta de leite materno. Poderíamos fazer uma conexão dessas famílias 

com esta equipe. Algo a pensar e construir. 

Gestante convivendo com o HIV x Planejamento Reprodutivo 

“(...) Se possível não gestar, se possível, mas é a vontade dela porque a gente não pode 

influenciar na pessoa (...)” 

“ Na verdade o que me incomoda não é lidar com o HIV, é saber que a gestante sabe que 

é portadora e muitas vezes tem não só uma gravidez, tem duas, três, em sequência”. 

“A mulher tem que ter posição, entendeu? Se ele não quer usar camisinha, então não tem 

conversa. Tem muita menina aqui alienada, cara! Tem televisão, tem internet e é alienada! 

Faz a vontade de namorado, entendeu? Aí, se estrepa!” 
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Nesses trechos destacamos aqui como verdade instituída a orientação para evitar 

novas gestações na convivência com HIV como proposta de cuidado da equipe para a 

usuária. A tensão aqui está na proposta de orientação de cuidado tendo por base os 

pensamentos e ideias pessoais do profissional, que sugere que a usuária não deve mais 

engravidar. 

“ Eu acho que um assunto que eu abordaria com elas é o planejamento familiar mas no 

seguinte contexto (...) de que essa mulher pode e deve ter os filhos que quiser, 

entendeu?(...) Mas assim, a nossa população de infectados pelo HIV é jovem, e casam, 

namoram, e casam de novo, eles querem ter filhos. E por que eles não podem ter filhos? 

Entendeu?(...) Essas mulheres ouvem por aí que elas não podem ter filhos, que elas não 

devem ter filhos, enfim, esses homens também(...) Existem cuidados que tem que ser 

adotados para se evitar a infecção (...) As chances de contaminação diminuíram (...) A 

valorização do 5º, do 6º, do 7º, do 8º filho, quantos ela quiser!” 

Nesse trecho poderíamos destacar o instituinte, um questionamento de uma 

verdade da instituição saúde, a saber, o não gestar devido ao HIV. 

Porém, ao acompanhar a gestante usuária-guia Vicky foi compartilhada a mim a 

informação de que a gestante havia cogitado a colocação do DIU (Dispositivo Intra- 

Uterino) em conversa com a profissional do pré-natal, quando em contrapartida foi 

sugerida a laqueadura tubária já que a gestante apresentava a infecção pelo HIV e por isso 

poderia ser preenchida uma declaração de risco para novas gestações. O documento seria 

preenchido pela médica do pré-natal e do SAE e assim a nossa usuária-guia poderia se 

submeter ao procedimento cirúrgico apesar de possuir 22 anos e um filho vivo. 

O discurso diferente da prática aqui relatado remete à falsificação do instituinte 

que denomina-se movimento instituído, quando há uma falsificação, uma “negação 

trasvestida” que culmina confirmando a verdade da instituição. 

Um outro trecho de uma entrevista possibilitou um diálogo com o Biopoder de 

Michel Foucault é o que destaco a seguir: 

“(...) As condições socioeconômicas, na minha cabeça, interferem muito no tipo de vida 

que você vai ter sendo portador do HIV. Por quê? Porque o hospital fornece os 

antirretrovirais, mas o que você tem que ter também como respaldo disso? Você tem que 

ter uma boa alimentação pra manter seu suporte imunológico resistente, forte, né? A 

maioria das pessoas de baixa renda não tem condições de ter uma vida nutricional 

adequada (...)Você tem aquele que vai ter uma consulta esparsa com o médico porque a 

rede não vai abarcar com tanta frequência o acompanhamento, né? Porque tem muito 
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paciente portador e que (o Governo) só vai fornecer pra ele os antirretrovirais. Mas e o 

resto? O resto do suporte que ele tem que ter pra ele não... É uma moradia insalubre que 

vai favorecer uma pneumonia, né? Uma infecção fúngica... Então, é complicado... São 

várias abordagens”. 

Essa fala me remeteu a pensar novamente no corpo como uma realidade 

biopolítica. Segundo Foucault, o poder está presente nas relações móveis onde há 

dispositivos e mecanismos que controlam e disciplinarizam a estrutura social e a vida das 

populações. Faz viver, mas deixa morrer. Fornece a medicação, mas e o restante que é 

necessário para suprir a existência? 

A questão da biossegurança, a visita à maternidade, à observação dos protocolos, 

do empoderamento, da sexualidade, da nutrição, dentre outras podem ser pontuadas e 

discutidas porque perpassam o cotidiano do cuidado à usuária e também foram 

identificadas nas entrevistas. 

Como produto desta investigação a ser apresentado ao núcleo de EPS do 

município, fizemos um projeto visando à discussão entre os integrantes da rede de 

cuidados para mãe e bebê portador do HIV. 
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7. PRODUTO 

1- Justificativa: Ao realizar uma investigação com 14 profissionais do Posto de Saúde 

Central, referência para o acompanhamento de pré-natal de alto risco e triagem 

neonatal com testes do pezinho, olhinho, orelhinha e linguinha, e acompanhar por 

cinco meses uma gestante que convive com HIV na sua trajetória em busca de cuidado 

na rede viva das ações e serviços de nosso município, percebemos que existe a 

necessidade de redesenhar o fluxo das propostas de assistência às necessidades em 

saúde à clientela materno-infantil que vivencia a infecção pelo HIV/AIDS.  

2- Objetivo: Apresentar a investigação realizada à secretária de saúde e equipe do núcleo 

de EPS do município de Maricá na perspectiva de incentivar encontros entre 

trabalhadores da saúde, gestores, usuários e profissionais em formação no intuito de 

reformular os pontos frágeis da nossa rede de ações e serviços e potencializar o 

cuidado ao binômio mãe-bebê em nossa cidade. 

3- Público-alvo: Trabalhadores da saúde, usuários, gestores e estudantes que atuam nos 

setores da rede de cuidados, seja qual for o nível de assistência. 

4- Período: A princípio propomos três encontros, por duas horas, uma vez por semana. 

À medida que o coletivo vislumbre a necessidade de outros encontros, novos arranjos 

poderão ser pactuados. 

5- Método: Em uma roda de conversa, após a apresentação pessoal de cada participante 

com o nome e local onde atua na rede, sugerimos a leitura e discussão do caso relatado 

a seguir construído a partir da pesquisa com a usuária-guia acompanhada em nossa 

investigação. 

6- Materiais necessários: sala, cadeiras; papel cartolina ou pardo, canetas- pilotos, fita 

adesiva ou fita-durex,100 folhas tamanho A4,canetas esferográficas, água, café, 

açúcar e copos descartáveis. 

7- Resultados esperados: por meio dos encontros e discussão sobre os pontos frágeis da 

rede de cuidados do município, pretende-se construir um canal de comunicação 

intersetorial com menor trâmite burocrático e um olhar ampliado para a singularidade 

do usuário considerando suas necessidades de atenção em saúde, visando à sua 

emancipação. 

Discussão do caso: A Gestante Vicky 

Uma jovem de 22 anos bonita e tímida chega à unidade de saúde relatando que 

precisa começar o pré-natal. Aparenta estar com 5 ou 6 meses de gravidez. A técnica de 
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enfermagem pergunta o porquê de não ter começado há mais tempo e Vicky desconversa. 

A profissional informa, então, que ela deve ir até a administração para agendar a primeira 

consulta com a enfermeira. 

A gestante se dirige ao setor, e, após o agendamento para a próxima semana, 

procura a saída, segurando um papel no qual constam as seguintes informações: data, 

hora, local e profissional que irá atendê-la, bem como uma pequena lista de documentos 

que deverá apresentar para iniciar o pré-natal. É solicitado na lista um comprovante de 

residência e Vicky sai preocupada, pois não reside mais no município. Apenas sua mãe e 

seu avô residem. 

Vicky convive com a infecção pelo HIV desde a primeira gestação; possui um 

filho que recentemente recebeu alta do tratamento preventivo da exposição ao HIV. Ela 

não deseja ter mais filhos e por isso está pensando em colocar o DIU ou realizar a 

laqueadura tubária. Mantém uma relação conflituosa com o marido, pois desconfia que 

ele tem relacionamentos extraconjugais, apesar de também conviver com a infecção. A 

mãe, os irmãos e o avô desconhecem o seu diagnóstico. 

1) Ao analisar o caso acima, trace um fluxograma da rede de cuidados a qual Vicky 

precisa acessar em busca das ações e serviços para o bem estar e qualidade de vida de si 

mesma e do bebê que está para chegar. 

2) Descreva as orientações que você como profissional de saúde faria à Vicky ao recebê-

la numa consulta. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com este estudo vivenciei momentos e experimentei sensações difíceis de 

registrar nestas linhas. Assim como a nossa usuária-guia, enfrentei longas esperas e 

encontrei a porta fechada. Pausa para deixar as lágrimas caírem ao recordar tantos 

momentos nos últimos dois anos. Momentos de espera pela recuperação da minha 

professora orientadora que sofreu um acidente quando cheguei ao mestrado. Espera pela 

aprovação do CEP que pareceu não ter compreendido nossa proposta de estudo, sendo 

necessário reestruturar e submeter mais de uma vez. Espera que não parece existir ao 

tentar submeter o projeto de pesquisa na Plataforma Brasil com seus cronometrados 40 

minutos e as várias vezes em que foi necessário reiniciar por ter perdido as informações 

não salvas. 

Ah! Sim! Porta fechada! A gestante Vicky por cinco minutos de atraso devido ao 

grande deslocamento não conseguiu colher o exame de carga viral. Também não 

conseguiu conversar sobre suas tristezas e incertezas porque a porta estava fechada...pela 

burocracia. Eu também encontrei a porta fechada do SAE para a minha proposta de 

pesquisa. Sobreveio o sentimento de ira. Que depois deu lugar à tentativa de compreensão 

daquele ato gratuito e inesperado da coordenadora. A porta fechou quando a médica do 

SAE, de quem a usuária tanto gostava, foi demitida sem explicações. E fechou também 

pra mim, que buscava contato com a mesma como fonte de informação indicada pela 

própria usuária.  

Ah! Mas, a porta se abriu! Abriu em meu próprio setor de trabalho, o que era 

recomendado pois o mestrado profissional tem como um dos objetivos propor novas 

apostas de cuidado ao usuário a partir do questionamento e estudo do processo de trabalho 

do pesquisador/trabalhador. 

As dificuldades enfrentadas durante o estudo tanto pela gestante usuária da rede 

de cuidados quanto por mim, serviram para nos mostrar que não deveríamos desistir. 

Experimentamos a longa espera, a burocracia, a falta de recursos, o desânimo, o 

cansaço, a culpa e a preocupação. Mas experimentamos a esperança com um novo 

amanhecer, a respiração profunda e o olhar determinado de quem almeja receber nos 

braços o bebê tão esperado e a concretização de um sonho de infância, mais um degrau 

na construção do conhecimento. 

Da mesma forma que tive encontros e desencontros com a gestante Vicky, a nossa 

rede municipal de cuidados ao binômio mãe-bebê precisa se encontrar. Somos muitos 
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trabalhadores engajados e preocupados em contribuir para o cuidado por inteiro às 

usuárias que diariamente procuram os serviços. Porém somos profissionais que precisam 

ter encontros. Precisamos conversar. Precisamos escutar e observar o que o outro faz e 

como faz. Precisamos encontrar e ouvir o usuário. Precisamos respeitá-lo. Precisamos 

construir novos arranjos nesta ampla rede de modo que os furos sejam costurados e as 

fragilidades nas linhas do cuidado sejam refeitas e fortalecidas e de fato seja estabelecida 

a relação entre todos aqueles que estão envolvidos no modo de cuidar e ser cuidado, no 

nível assistencial e porque não dizer existencial também. 

A Rede 

Suas fibras delgadas e flexíveis precisam ser menores do que os peixes que se 

pretende captar. Se a linha for maior em espessura, é provável que não consiga ser 

flexível. E se não for flexível, não poderá se emaranhar e amarrar-se às outras linhas 

culminando assim numa rede frouxa e frágil. 

O menor em espessura não significa inferioridade. Significa flexibilidade, escuta, 

dispor-se a. Significa junção, coesão, força. 

Os usuários, profissionais, gestores e estudantes que atuam na rede de cuidados 

formam as linhas dessa rede. Precisam da delicadeza e da flexibilidade para juntos 

tecerem o cuidar. Na verdade, estas considerações finais são só o começo. 
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ANEXOS 

Anexo A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Título do Projeto de Pesquisa: FAMÍLIAS VIVENDO COM SÍNDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA 

ADQUIRIDA:CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS EDUCATIVOS COM AEQUIPE DE SAÚDE 

Pesquisador Responsável: KARLA IZA MARINS DO NASCIMENTO  

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ 

Telefones para contato do Pesquisador: (21) 97912-9822 (21) 2634-1590 

E-mail: karlaizamn@yahoo.com.br 

Nome do voluntário: ___________________________________________________________________ 

Idade: _____________ anos  R.G. _____________________ 

  

O (A) Sr.(ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Famílias vivendo com Síndrome 

da Imunodeficiência Adquirida: construção de espaços educativos com a equipe de saúde”, de 

responsabilidade do pesquisadora Karla Iza Marins do Nascimento. 

 

Nesta pesquisa nós desejamos construir com a mãe ou o responsável da criança e a equipe de profissionais 

de saúde, um vídeo documentário que forneça orientações sobre o acompanhamento do bebê no Tratamento 

Preventivo da Infecção pelo HIV, tendo por base os cuidados, dificuldades, dúvidas e sugestões que fazem 

parte do dia-a-dia destas famílias e sua assistência na Rede pública do SUS. 

 

Ao participar desta pesquisa, você será entrevistado e suas respostas serão escritas porém em nenhum 

momento você será identificado. Os resultados da pesquisa serão divulgados em publicações científicas e 

ainda assim a sua identidade será preservada sendo garantido o anonimato e o sigilo profissional. As 

anotações serão destruídas após sua utilização no estudo. 

 

Você não precisará pagar para participar desta pesquisa e poderá sair em qualquer momento que desejar, 

estando livre de qualquer prejuízo ou obrigação. 

 

Os riscos consistem em exposição mínima possível porque os dados pessoais serão substituídos por 

informações fictícias. O participante não será submetido a nenhum tratamento nem sofrerá prejuízo físico 

ou financeiro nesta pesquisa. 

 

O benefício será a construção de um vídeo documentário (Tecnologia Educacional) que poderá contribuir 

na valorização das vivências, na troca de saberes e na produção de conhecimento neste momento de 

acompanhamento da família que convive com a infecção pelo HIV. 

 

Uma via original deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ficará com você. 

 



58 
 

 
 

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham para que todos 

os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de acordo com as normas éticas 

elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em consideração os benefícios e 

riscos, procurando minimizá-los e busca garantir que os participantes tenham acesso a todos os 

direitos assegurados pelas agências regulatórias. Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e 

os interesses dos participantes, incentivando sua autonomia e participação voluntária. Procure saber 

se este projeto foi aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo outras 

informações, entre em contato com o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade 

Federal Fluminense (CEP FM/UFF), por e-mail ou telefone, de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 

horas: 

  

E-mail: etica@vm.uff.br   Tel./fax: (21) 26299189 

  

 

Eu, ________________________________________, RG nº _____________________ declaro ter sido 

informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Maricá, _____ de ____________ de_______ 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

nome e assinatura do participante  

 

 

 ___________________________________________________________________________ 

nome e assinatura do responsável por obter o consentimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

mailto:etica@vm.uff.br
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APÊNDICES 

 
Apêndice A – Roteiro de Entrevista com os Profissionais de Saúde 

 
I - Identificação: 

 

Nome: _________________________________________________________________ 

Idade:_________________________________________________________________ 

Tempo de formação: ______________________________________________________ 

Possui qualificação/ especialização em:_______________________________________ 

Tempo de serviço na Unidade de Saúde:_______________________________________ 

 

 

II - Perguntas abertas: 

 

 

a) Sobre o manejo com a HIV, você pode falar sobre dificuldades vividas por você? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Caso você seja convidado a fazer uma roda de conversa entre profissionais e 

usuários dos serviços desta Unidade de Saúde, para mães com filhos com HIV, 

qual assunto abordaria? 
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Apêndice B – Entrevistas com os Profissionais de Saúde 

Local: Sala da pré-consulta 

Nome: Madressilva 

Idade: 58 

Tempo de formação: 37 anos 

Especialização: Enfermagem psiquiátrica e saúde mental; Saúde mental e justiça. 

e vários cursos que se acumulam ao longo da vida. 

Tempo de Serviço na Unidade de Saúde: 1 ano. 

1) Não, nunca vivenciei nenhuma dificuldade em lidar com paciente com HIV. Inclusive, 

no presídio eu tinha bastante pacientes com HIV. 

Pesquisadora: Nunca passou por nenhuma situação que você tenha se exposto, tenha...é... 

exposição mesmo, um acidente com material biológico? 

Enfermeira: Não... não tive. 

Pesquisadora: Alguma dificuldade de informação? Alguma dúvida sobre contágio? 

Transmissão? 

Enfermeira: Não. 

Pesquisadora: Nenhuma dificuldade... nenhuma história...assim... que você tenha 

vivenciado sobre o manejo com HIV? 

Enfermeira: Não, não tenho nenhuma história. Assim, eu tive pacientes com HIV, né? 

Mas, que... a gente lidava bem com isso. Eram pacientes presos, detentos...A gente lida 

sempre com a revolta deles, né? Com o não querer tomar medicação, suspender a 

medicação por causa da droga, esconder a medicação... 

Pesquisadora: Ah, sim! Então a dificuldade seria....é... os detentos faziam o tratamento.... 

Enfermeira: Eles faziam o tratamento no próprio local onde na época faziam a testagem, 

no local mesmo de DST, e pegavam toda medicação, mas não queriam consumir a 

medicação, escondiam... Iam acumulando.... 

Pesquisadora: Ah! então isso seria uma dificuldade... 

Enfermeira: Sim...Iam acumulando pra poder consumir a droga. 

Pesquisadora: Você trabalhou num presídio, certo? E aí, nesse presídio tinha pessoas lá, 

detentos, que eram positivas para o HIV, recebiam a medicação, mas não queriam tomar 

a medicação. Então a dificuldade seria a adesão ao tratamento, certo? 

Enfermeira: Isso! 

Pesquisadora: E aí? Como ficava? Os detentos eram somente do sexo masculino? 
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Enfermeira: eram do sexo masculino. 

Pesquisadora: E assim... Aí, eles não queriam tomar a medicação... 

Enfermeira: Sim, porque queriam consumir droga. A gente chamava pra conversa, com 

psicólogo, assistente social... 

Pesquisadora: E aí, essa equipe chegava junto... Orientava? 

Enfermeira: Chegava junto e orientava. 

Pesquisadora: Com relação...Essa questão é muito forte, não é? Porque é o tratamento da 

vida deles. E a questão da transmissão, num lugar fechado, confinado...como é que... 

havia alguma dificuldade em relação a isso? Você falava, fazia palestras? Você trabalhou 

como enfermeira no presídio? 

Enfermeira: Sim, como enfermeira. Falava, fazia palestras para as acompanhantes, e tinha 

os homossexuais... que... Vou te dizer, eu acredito que eles não....A gente dava os 

preservativos, orientava...mas você sabe que em cadeia tudo é possível, né? Eu acredito 

que eles não seguiam, né? 

Pesquisadora: E assim.. Em um lugar fechado, como aquele, vocês tinham.. É...existia o 

sigilo ou todo mundo lá sabia que um ou outro lá tinha o vírus, que fulano de tal tinha? 

Existia o sigilo lá? 

Enfermeira: É... A gente procurava manter o sigilo mas até eles próprios falavam.  

Pesquisadora: Quanto tempo você ficou trabalhando lá, no presídio? 

Enfermeira: Trabalhei 8 anos...no presídio em Belém. 

Pesquisadora: Quando alguém sabia do diagnóstico, teve alguém que tentou se matar? Ou 

de tentar infectar outro? Você chegou a passar por essa situação? 

Enfermeira: não. 

Pesquisadora: Os que tinham mulheres....porque a mulher também tem a questão de 

passar pro bebê, que também pode ser uma realidade no presídio...essa questão...vocês 

conversavam com elas? 

Enfermeira: os presos que nós tínhamos, eles todos eram homossexuais, onde eu 

trabalhava. Assim tinha outros presídios... 

Pesquisadora: Você falou que também trabalhou numa maternidade... 

Enfermeira: na verdade foi no ambulatório de alto risco da maternidade de um grande 

município da região metropolitana. Nós recebíamos pacientes encaminhadas. Havia o 

atendimento individualizado e raramente, havia palestras. Na verdade eu quem fazia as 

palestras. Eu era responsável pela visita delas na maternidade para que conhecessem os 
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setores e as rotinas. Subia com elas e fazia a roda de conversa, por grupos de 6 gestantes, 

uma vez por semana.  

Pesquisadora: E havia alguma conduta diferente com relação ao HIV, prontuário 

separado, um código... 

Enfermeira: Não, não tinha nada diferente. Tratava do mesmo jeito. 

Pesquisadora: Alguma questão sobre o aleitamento, tipo de parto etc.? 

Enfermeira: ah sim ! Isso falávamos sim. Elas tinham muita dúvida sobre a amamentação. 

Pesquisadora: Elas aderiam ao tratamento... Tomavam a medicação ou tinham 

resistência? 

Enfermeira: Que eu saiba não. Elas não tinham resistência não.  

2) Enfermeira: Acho que os cuidados com o bebê, a amamentação, higiene da mãe e do bebê. 

Por exemplo, se ela tiver sarna, ficar se coçando, se ferindo, pode estar transmitindo para 

o bebezinho dela, e pra outras pessoas. Contágio, modos de prevenção da infecção pelo 

HIV. Para o bebê já tem o tratamento, né? 

 

Local: Sala da pré-consulta 

Nome: Lírio 

Idade: 51anos 

Formação: enfermagem e obstetrícia 

Especialização: habilitação em médico-cirúrgica 

Tempo de formação: 24 anos 

Tempo na Unidade de Saúde: 1 ano 

1) Enfermeiro: Não, são todos os cuidados como se fosse outra doença, tipo hepatite B, 

qualquer coisa, algum sangue, se eu souber, se não, normalmente, cuidados gerais.  

Pesquisadora: Cuida como se fosse qualquer doença? 

Enfermeiro: sim qualquer doença. 

Pesquisadora: Na sua experiência que você tem...de UPG, SAMU, ambulatórios.. Você 

sempre age assim? 

Enfermeiro: Sim, atento aos protocolos, se acontecesse algum acidente com algum com 

técnico da equipe que estava sob minha responsabilidade, tomar todos os protocolos, 

observar os protocolos que estão sendo utilizados. 

Pesquisadora: Então, assim...dificuldade de falar, de abordar, de tocar? 

Enfermeiro: Não, nenhuma! Tiver que abraçar, acolher, beijar, dependendo da situação 

tem que retribuir, né? 
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Pesquisadora: Então... voltando nesses 24 anos de profissão, você não passou nenhuma 

situação, assim, inusitada, que você queira compartilhar comigo, no que se refere ao HIV? 

Enfermeiro: Uma vez... Eu já tive um acidente com material biológico quando era 

estudante...eu fui recapear mas era urina, conteúdo de urina, fui recapear porque não tinha 

pote esterilizado; você enviava naquela época em seringa, entendeu? Aí a agulha entortou, 

passou pela bainha e foi no meu dedo. Mas aí fui procurar saber...O paciente não era 

infectado pelo HIV, era um senhor de idade, mas aí devido a alcalinidade, não teve muito 

estresse.. mas mesmo assim eu fiz todos os exames e não deu nada...foi tudo certinho. 

Não precisei fazer medicação preventiva... porque foi urina.. não foi com sangue. 

Pesquisadora: Aqui nesta UBS, na sala da triagem, alguma dificuldade em lidar com as 

gestantes soropositivas?  

Enfermeiro: não, nenhuma dificuldade. 

2) Enfermeiro: Se for mãe de paciente já HIV, mais uma vez falaria da importância de fazer 

o tratamento para o HIV...tomar toda medicação...Se possível, não gestar, se possível, 

mas é a vontade dela, porque a gente não pode influenciar na pessoa, mas sempre a 

importância do tratamento dela, o ideal, o filho dela também. 

Pesquisadora: Mais algum assunto que você gostaria de abordar? 

Enfermeiro: Sempre a prevenção do HIV, porque o pessoal pensa que não vai acontecer, 

a importância da prevenção. A questão social, de múltiplos parceiros, prevenção sempre. 

A pessoa quando tem HIV não tem cara, entendeu? muitas vezes um casal namora, usa 

preservativo e depois se casam, entram pra determinada igreja, e aí param de usar, e aí 

pode haver contaminação. Sempre a prevenção, exame pré-nupcial... 

Pesquisadora: Sendo mãe já infectada, você abordaria mais alguma coisa? 

Enfermeiro: Eu deixaria à vontade para perguntar alguma coisa, minha opinião. Mas é 

sempre assim: tratamento e prevenção. Antes de tudo prevenção. Os que não se 

preveniram, vai se fazer o tratamento. Se não, não tem vida, né? Mais ou menos isso. 

Pesquisadora: Assim... Ficaria mais focado pro HIV, o seu tema. 

Enfermeiro: A mãe pode abordar qualquer assunto que quisesse... demanda espontânea. 

Cada um tem suas carências, suas dúvidas. Agora, apesar que, conviver com HIV... A 

sobrevida é muito maior, né? tem a questão dos namoros, tem sempre que ver a 

prevenção, se for adolescente; adolescentes que eu já cuidei, já estavam numa fase mais 

avançada, tinham neurotoxoplasmose, já estavam sofrendo, então já estavam numa fase 
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mais difícil, antigamente. Agora estão sobrevivendo mais. Hoje em dia se fala em 

conviver com o HIV. Eu abordaria a importância da prevenção e do tratamento. 

Local: Sala da pré-consulta 

Jasmim 

Idade: 40 anos 

Tempo de formação: 1 ano 

Especialização/ qualificação: capacitação em aleitamento materno e teste do pezinho e 

curso de socorrista 

Tempo de serviço na Unidade de Saúde: 10 anos 

1) Técnica: Não, até porque ali na triagem a gente não tem tanto assim...é.... igual na parte 

da vacina, não tem tanto contato assim pra que seja oferecido um risco maior, né? porque 

ali na triagem é mais tranquilo. A gente não chega a saber. 

Pesquisadora: E por que você acha que é mais tranquilo? Você acha que está livre de se 

contaminar? 

Técnica: Não totalmente livre, mas correndo menos riscos do que tá trabalhando com 

seringa. 

Pesquisadora: Ali no setor de triagem que você trabalha, o pessoal já chega falando 

alguma coisa sobre isso...ou não fala? 

Técnica: Por eu trabalhar aqui, os recentes não, mas por eu trabalhar aqui, a maioria dos 

pacientes que chegam ali, eu já sei, devido ao tempo, tal, já saber do histórico, de 

acompanhar, tal...então é....basicamente ali, pra mim, eu já fico sabendo. 

Pesquisadora: Você já conhece, então. Eles não chegam falando... 

Técnica: Não. 

Pesquisadora: Mesmo os que já te conhecem? 

Técnica: Uma senhora já chega já falando. Como aconteceu de ter colocado lá, a parte da 

vacina lá, uma meia hora ali pra gente poder trabalhar ali dentro da triagem, aí ela mesma 

chegou, ela já é antiga aqui, ela falou: “sou soropositiva e tal”. Ela chegou pra pesar mas 

aproveitou pra tomar a vacina porque usamos o mesmo espaço naquele dia. Mas antes 

dela falar eu já dei um toque no pessoal, né? Ó...soropositiva. 

Pesquisadora: Como é que você falou pra equipe, como você deu o toque? 

Técnica: Porque ali, apesar do espaço ser pequeno, teve como eu falar com ele sem que 

ela percebesse ou ouvisse, entendeu?  
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Pesquisadora: Mas assim, você teve essa preocupação de falar por conta da vacina, porque 

era agulha, né? Mas, ali, no peso (pesagem), ou em outros setores que você já trabalhou 

aqui, alguma dificuldade para lidar com essas pessoas que são soropositivas? 

Técnica: Não eu nunca tive esse problema não. Até porque eu já falei que ali, não, é. 

Assim os que eu conheço, se bem que muita gente não fala, mas a maioria que vem aqui, 

alguns eu sei, entendeu, que é. Por eu estar só focada ali, eu não tive grandes problemas, 

como em outros setores. 

Pesquisadora: Então, nenhuma dificuldade no manejo? 

Técnica: Até porque.... Se bem que eu não tinha me alertado pra isso não. Na verdade eu 

não tinha esse certo cuidado também, entendeu? Não tinha me atentado bem a isso. 

Pesquisadora: E você acha que você corre algum risco ali no seu setor? Você conhece 

como que se transmite, você tem alguma dúvida? 

Técnica: pois é.. A gente acha que...é aquele negócio...a gente acha que com a gente nunca 

vai acontecer, né? mas eu acho que ali, eu.. pode ser a falsa sensação de que ali não tá tão 

exposta mas gostaria de saber mais alguma informação pra gente poder melhorar, né?  

Pesquisadora: O que você sabe sobre o HIV? O que ela faz? Já procurou ler? 

Técnica: as vezes a gente até lê e tal uns artigos assim, mas pra eu explicar agora pra 

você... Eu sei que abaixa imunidade e tal, a forma que é transmitida, algumas das formas, 

tudo eu não vou saber te explicar. 

2) Técnica: não, eu acho assim...porque quando é transmitida de mãe pra filho, muitas vezes 

pode ser evitado, não é isso? Eu gostaria de saber porque que elas não se informaram, 

é...sobre esse tratamento, essa prevenção, né? pra poder evitar que o filho adquirisse o 

HIV. 

Pesquisadora: Prevenção e tratamento...para ela que é mãe e já infectada, é....algum 

assunto direcionado pra ela? 

Técnica: É mais assim, a curiosidade de como foi adquirido; a maioria que eu escuto falar 

que são mulheres casadas, né? devido a relação extraconjugal dos maridos, né? Acabam 

adquirindo essa doença aí. Aí gostaria de saber se é isso mesmo...entendeu? Se a maioria 

é só isso, através desse meio de contágio e tal, porque o que eu escuto de relato aí do 

pessoal, a maioria é por causa dos maridos infiéis. 

Pesquisadora: Mas, isso aí seria uma pergunta sua (pessoal) pra elas. Qual assunto você 

abordaria com elas como profissional de saúde? 

Técnica : Como elas lidam com este assunto de... a prevenção de não estar contaminando 

ninguém, como elas agem com a sociedade. 
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Pesquisadora: Eu tenho uma pergunta aqui pra você sobre esse um aninho de formada. 

No seu curso de formação, este assunto foi abordado? Teve algum trabalho, alguma aula 

sobre esse tema? 

Técnica: Na teoria ali no caso, que eu tive, foi uma coisa meio vaga, entendeu? Não 

chegou assim... a gente faz trabalho, tal, mas não é aquela coisa! 

Pesquisadora: Tem uma disciplina. Microbiologia... Por que você acha que foi vago?  

Técnica: É porque tinha várias doenças... doenças infecciosas e cada um ficava com uma 

parte, entendeu? A gente focava mais...cada um focava mais no tema que estava fazendo 

o trabalho, entendeu? Não pegou todo mundo o mesmo tema, entendeu? Vamos todo 

mundo estudar o mesmo tema, o mesmo assunto para todo mundo. Eu achei que não tirei 

um bom proveito da parte teórica. 

Pesquisadora: E você tem alguma dúvida sobre as formas de transmissão do vírus? 

Técnica: A gente sabe o básico mesmo, né? Relação, um corte, não é isso? Agora, eu 

queria te fazer uma pergunta: o beijo. A pessoa pode transmitir pelo beijo, se tiver um 

corte, algum dente ruim? Uns falam que o beijo passa... outros falam que não... eu queria 

que você me explicasse. Eu acho isso aí legal...essa parte de capacitação e´...adquirindo 

informações novas.  

No caso, outra coisa: porque dizem que tem a pessoa que só transmite, e tem a pessoa que 

só tem a doença, não tem? A gente fica assim sem saber direito, né? Porque a pessoa tem 

o vírus lá, aí só transmite... Mas tem que ter um tratamento também? Ou tem que tomar 

a mesma medicação, ou só quem tem, desenvolve a doença? A pessoa transmite... Será 

que tomando a medicação previne, de alguma maneira? Né? No caso da mãe que tem o 

vírus, só que não desenvolve a doença; tem como ela fazendo o tratamento, né? Também 

tem como não transmitir, além de não desenvolver dentro dela? Entendeu? 

Pesquisadora: São perguntas boas, que vamos responder. 

______________________________________________________________________ 

 

Local: Assistência pré-natal 

Nome: Rosa do Deserto 

Idade: 52  

Tempo de formação: 2003 como enfermeira (15 anos)10 anos como técnica de 

enfermagem 

Qualificação/ especialização: Terapia Intensiva e Cardiologia  

Tempo na UBS: =- 8 anos 
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1) Aqui. Assim... A minha preocupação inicial quando eu recebo uma gestante que é HIV+ 

é saber se ela tá fazendo tratamento médico regular; se ela tem controle de quanto que tão 

as células...esqueci agora...CD4, né? Oriento que tem que ter acompanhamento...Assim, 

de início é saber se ela tem acompanhamento e o fato que eu foco muito é orientar na 

questão do uso dos antirretrovirais pré-parto, do parto ser cesariana, que o bebê necessita 

usar também às vezes quando nasce, e ter um acompanhamento semestral até os dois anos 

de idade pra descartar se ele é ou não soropositivo. É o que eu procuro focar ali no meu 

1º encontro, né? E como eu faço só o cadastro, ali naquela hora eu tento abordar esses 

assuntos que eu acho pertinentes. 

Pesquisadora: Você falou das suas orientações. Dos assuntos que você se preocupa em 

falar com elas. Mas você tem alguma dificuldade em lidar, em falar, tem dificuldade no 

manejo? 

Enfermeira: não eu acho que assim. Ao longo dos anos, assim, meu 1º contato com HIV 

vem antes mesmo da formação porque eu sou formada pela UNIRIO, então fui acadêmica 

no Gaffreé, numa época, em que assim.. O HIV estava no auge. Então assim.. Desde 

aquela época eu já tinha convivência com portadores de HIV. Inclusive passei na 

Obstetrícia, a gente fazia orientação pré-parto, né? A gente participava da administração 

dos antirretrovirais na gestante antes da sala de parto, do pré-cesárea, e agente via os 

bebês posteriormente sendo acompanhados, fazendo uso do antirretroviral. E assim... 

embora não tenha sido muito tempo, mas assim, era o que se abordava na época. E eu 

acho que não mudou muito até hoje.  

Na verdade o que me incomoda não é lidar com o HIV, é saber que a gestante sabe que é 

portadora do HIV, e muitas das vezes tem não só uma gravidez, tem duas, três em 

sequência. Eu já peguei uma gestante aqui que era o 3º filho e ela com toda a orientação, 

mesmo sabendo que era HIV, ela... pra ela é indiferente, ela engravida, tem o filho, só 

não amamenta. Ela dizia fazer o acompanhamento, mas assim.. O perfil dela, na minha 

análise, não parecia ser muito cuidadosa com o HIV. O HIV pra ela não tinha a 

importância que tem pra gente, profissional de saúde, entendeu? É como: Eu tenho 

anemia, e vou ter filho, e não vou ter problema. Então mesmo que alguém já tivesse 

abordado e falando todas as coisas, a explicação da doença, porque que ela não procurava 

o planejamento...fazer uma laqueadura.. o risco de o bebê ter a doença. E pra ela era 

indiferente. Percebia que você estava orientando mas que pra ela era como que meio 

indiferente. 
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E da outra feita eu peguei uma menina, jovem, 22 anos, que já era HIV desde os 15. Mas 

até a questão socioeconômica você via que era diferente. Então essa tinha o 

acompanhamento, o namorado sabia que ela era HIV+, e ela fazia titulagem com 

frequência, pra saber quantitativo que estava do CD4, carga viral também e 

aparentemente estava saudável. Deu a entender que era esse um casal sorodiscordante. 

Mas ela fazia o acompanhamento direitinho, a aparência, a conversa dela era de uma 

pessoa bem esclarecida, aparentemente estava hipersaudável porque fazia todas as 

precauções, mas tinha engravidou, né? antigamente, na época do Gaffreé eu acho que a 

orientação era “não tenha filho”; se engravidou, a gente age assim e assim pra proteger a 

criança... mas acho que atualmente estão banalizando o HIV. Então a pessoa acha...se eu 

tenho carga viral baixa, posso ter uma relação com parceiro normal, eu posso ter filho, 

né? 

E tem assim. Uma coisa que eu estranho, enquanto profissional eu já ouvi médico falando 

isso, tem um folclore que se pensa que a mulher raramente passa HIV pra alguém, né? 

Que o homem é mais fácil dele transmitir do que a mulher... então as pessoas vivem 

socialmente, e têm relações sexuais, sem se preocupar com essa coisa....tanto do repasse 

quanto da gravidez, né? Acho que banalizaram. 

2) Qual assunto? Eu acho que a importância de levar os filhos regularmente ao médico, de 

acompanha-los para que mesmo sendo portadores, não venham a desenvolver a infecção, 

né? Porque uma coisa difere da outra; você pode ser portador do vírus e ser saudável, até 

que você dê oportunidade que o vírus se manifeste, ou seja, você não faça o 

acompanhamento regular, você não tenha uma alimentação adequada, né? Acho que são 

vários fatores. O fato de ter o vírus, não significa que vai morrer, não! Na época que se 

descobriu... tem o vírus, vai morrer! Hoje em dia é: Você tem o vírus, você é portador de 

um vírus, ele pode te imunossuprimir, pode te causar doença, pode te levar à morte, mas 

se você tem como controlar a taxa da virulência no seu organismo, você pode ter uma 

sobrevida saudável, razoável, né? 

Eu acho que assim...No caso de mulheres, eu iria abordar também na questão do 

Planejamento Familiar, se ela já tem filhos.. Por que se arriscar a ter um filho que venha 

a sofrer com a doença... se ela já tem um, por que ter o outro, né? Acho que encaminhar 

para o planejamento familiar. Eu acho que quando o casal não tem nenhum filho, o casal 

é sorodiscordante, a mulher quer muito, assim, tem estudos que provam que se tiver o 

controle das taxas, se você fizer a cesárea, se tomar as medicações previamente, um 

percentual grande dessas crianças nasce saudável. Mas eu digo assim: se a mulher é 
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portadora do HIV, já tem um, dois, três filhos.. pra quê ir pro quarto? É um risco 

desnecessário, entendeu? Quando o casal é sorodiscordante, é o desejo dela ser mãe, né? 

Assim, é uma possibilidade,,. eu não sei se eu teria essa coragem, né? De arriscar! 

Entendeu? Com todos os cuidados que você tem, o risco tá ali presente.  

Mas admiro quem tem essa coragem...risos...sinceramente! 

E graças a Deus essas criancinhas depois de 2 anos de acompanhamento, né? ficam isentas 

da doença. Mas você tem os dois lados da moeda. Tem aquelas criancinhas que acabam 

nascendo portadoras do HIV, que os pais que não se cuidam, falecem, essa criança fica 

órfão, essa criança fica numa instituição, e na maioria das vezes ninguém quer adotar a 

criança porque é portadora do vírus...então.. tudo tem dois lados, né? E a gente tem que 

achar um meio termo. Vamos ser honestos? As condições socioeconômicas, na minha 

cabeça, interferem muito no tipo de vida que você vai ter sendo portador do HIV. Por 

que? porque o hospital fornece os antirretrovirais, mas o que você tem que ter também 

como respaldo disso? você tem que ter uma boa alimentação pra manter seu suporte 

imunológico resistente, forte, né? A maioria das pessoas de baixa renda não tem 

condições de ter uma vida nutricional adequada, então você convive com dois extremos: 

um cara que tem condições socioeconômicas maravilhosas, e que ele tem a melhor 

alimentação, o melhor acompanhamento, né? e você tem aquele que vai ter uma consulta 

esparsa com o médico porque a rede não vai abarcar com tanta frequência o 

acompanhamento, né? Porque tem muito paciente portador e que só vai fornecer pra ele 

os antirretrovirais. Mas e o resto? O resto do suporte que ele tem que ter pra ele não.... É 

uma moradia insalubre que vai favorecer uma pneumonia, né? Uma infecção 

fúngica...Então é complicado.. São várias abordagens. 

______________________________________________________________________ 

 

Local: Assistência pré-natal 

Nome: Astromélia 

Idade: 72 

Tempo de formação: 44 anos 

Qualificação / especialização: ginecologia e obstetrícia 

Tempo de serviço na Unidade de Saúde: aproximadamente 32 anos 

1) Pergunta sobre dificuldades no manejo do HIV: 
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Médica: Não, dificuldade não. Eu atendia muito isso quando lá em hospital público, lá a 

gente fazia o coquetel deles lá injetável, mas a minha experiência, assim comum em 

ambulatório, nunca passei por isso, graças a Deus. 

Pesquisadora: Sim... aí como que era essa medicação, injeção do coquetel?  

Médica: A gente fazia coquetel, né? No soro, a gente fazia aquele coquetel na hora nas 

gestantes que estavam com HIV, pra poder depois de algumas horas fazer uma cesárea 

nelas. 

Pesquisadora: Isso era aonde?  

Médica: No hospital de Caxias; chegava muito HIV lá. Em ambulatório nunca tive 

experiência não. 

Pesquisadora: Mas em relação à dificuldade com o HIV, no manejo, o atendimento era 

normal, tinha alguma diferença? 

Médica: Você fala em emergência ou no ambulatório? 

Pesquisadora: Atendimento, tanto faz em um ou outro. 

Médica: Ambulatório, graças a Deus, nunca peguei ninguém com HIV, tá? No plantão a 

gente fazia conforme eu te disse, coquetel de AZT, no plantão. 

Pesquisadora: no plantão porque já chegava pra ganhar? 

Médica: já chegava pra ganhar, às vezes fora do trabalho de parto, a gente detectava, a 

gente fazia o coquetel logo algumas horas antes da cesárea. 

Pesquisadora: dificuldade pra manejar... elas falavam ou era pelo exame? 

Médica: pelo exame, eu nunca peguei ninguém HIV + não, elas não falam, a gente que 

tem que procurar fazer, né? O exame. Que eu lembre nunca peguei não. 

2) Pergunta sobre assuntos a serem abordados em uma roda de conversa: 

Médica: Falaria sobre DST(IST) mesmo.  

Entrevistadora: sobre prevenção ou sintomas? 

Médica: mais prevenção. 

Entrevistadora: no caso, elas que já são mães, conhecidamente HIV +, algum assunto 

específico? 

Médica: não  

Entrevistadora: Falaria alguma coisa assim sobre planejamento familiar, se elas deveriam 

não ter mais filhos, ou poderiam ter... Qual seria a posição da senhora? 

Médica: Como estou te dizendo...ambulatório nunca peguei, por isso não tive a chance de 

encaminhar pra fazer planejamento. Por isso que eu digo, nunca tive essa experiência não. 

Na minha época, HIV começou nesse país em oitenta e pouco ( dec.1980), sabia? 
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Então eu não tive a chance de pegar tanto HIV assim...em ambulatório não peguei, graças 

a Deus até hoje. 

Entrevistadora: Nem aqui? 

Médica: aqui não! Porque quando aparece a gente já manda para o Serviço Especializado. 

Entrevistadora: Então, a senhora indo falar numa roda de conversa com elas, num grupo 

de educação em saúde, o assunto que poderia ser é a prevenção de IST, e teria mais algum 

assunto? 

Médica: Não, só isso, mais importante pra grávida, na minha opinião, é isso! Alto risco 

quem faz é o médico tal. Eu falaria sobre DST mesmo. Desculpe não te ajudar em nada, 

tá bom? 

______________________________________________________________________ 

 

Local: Assistência pré- natal 

Nome: Azaleia 

Idade: 55 

Tempo de formação: 21 

Qualificação / especialização: residência e especialização em ginecologia e obstetrícia, 

especialização em saúde da família e comunidade 

Tempo de serviço na Unidade de Saúde: 1ª vez por quase 2 anos; 2ª vez que é atualmente, 

11 meses. 

1) Pergunta sobre dificuldades no manejo do HIV: 

Como eu estou trabalhando com gestão há algum tempo, eu me afastei das coisas mais 

específicas, das especificidades daquela gestante, mas minha formação foi toda dentro de 

medicina fetal e alto risco materno, no Instituto Fernandes Figueira e Hospital 

Universitário Pedro Ernesto. Então, ali eu vi muitas pacientes e muitos bebês que 

chegavam ali em grande número por conta disso.  

De lá pra cá, a gente teve assim, uma evolução fantástica na condução, no tratamento 

durante a gravidez, na profilaxia enfim, muita mudança, inclusive assim todo ano a gente 

vê que tem uma atualização que a gente tem que olhar, porque não dá conta de ver, mas 

assim a pergunta mesmo, na questão da dificuldade, acho que a grande dificuldade é, 

primeira coisa, é essa, acompanhar essa evolução, essas mudanças de protocolos, estar 

sempre atualizado com isso, é uma dificuldade mas é uma felicidade também, saber que 

as coisas estão evoluindo, melhorando. 
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E dificuldade em termos de insumo, nunca! Sempre teve, tanto em hospitais quanto o 

necessário em unidades de saúde; não tive esse tipo de problema. 

Problema ou dificuldade para lidar, não. Tem que dominar, né, o protocolo ou tê-lo à 

mão, acessível. Tanto na minha prática hospitalar quanto aqui em ambulatório acho que 

é tranquilo em relação a isso.  

Ah, tá! Vamos falar de dificuldades! Algumas às vezes são os exames...a demora, né? E, 

às vezes, não ter o acesso ali naquele lugar, depender de uma unidade de referência. Eu 

trabalhei muito, atendi muita gestante HIV na FIOCRUZ, no centro de saúde-escola, e a 

gente ali tem um departamento específico de HIV, né? Que acompanha aquela mulher 

fora da gravidez e na gravidez a gente acompanhava em parceria. Então ficava até mais 

fácil, ali era muito fácil, tudo era muito rápido. A questão dos medicamentos não é 

problema, insumo chega em qualquer lugar, mas os exames acho que é um funil, aí nesse 

tratamento. 

Pesquisadora: E aqui, nesta unidade, o que você percebe, está muito forte, muito grande 

essa dificuldade, essa demora dos resultados dos exames ou não? A enfermagem pede na 

1ª consulta, quando chega a gestante pra você, já traz o resultado? 

Médica: Agora sim, está vindo rápido, porque sempre que você ou a enfermeira X me 

fazem uma 1ª consulta, eu recebo na 2ª consulta, hoje eu recebi duas ou três com 

resultado, com uma distância de 1 mês, exatamente. Então eu acho que a velocidade aqui 

está a contento. 

O que está um pouco complicado no caso para o HIV, são os exames específicos, é o 

CD4, carga viral, porque são mais demorados, porque dependem de uma referência, mas 

os exames gerais do pré natal, não tenho mais dificuldade em obtê-los. Está sempre em 

dia. 

Alguma dificuldade tinha mas também melhorou muito, era com O laboratório. Até eu 

falava...poxa, veio um exame e não veio o outro. Será que não foi pedido? E a gente via 

que tinha sido pedido. O laboratório não fazia o que a gente pedia, e fazia o que a gente 

não pedia. Eu pude verificar isso porque eu mesma fiz as solicitações e aí quando veio, 

Pergunta sobre assuntos a serem abordados em uma roda de conversa: 

veio outra coisa que eu não pedi. Até falei com a coordenadora...gente! Isso aqui é jogar 

dinheiro público fora. Isso aqui se for auditado, como é que vai se comprovar que foi 

solicitado? Porque eu não solicitei. Então tem alguma coisa...Enfim! Até mesmo pra 

chamar a atenção da gestão em relação a isso; mas foi uma questão pontual, que depois 

melhorou também.  
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Pesquisadora: Quando você recebe uma gestante que é soropositiva para o HIV, você 

muda alguma coisa na sua conduta, você torna o atendimento mais específico ou mais 

abrangente? É amplo pra qualquer questão?  

Médica: Ele tem que ser amplo mas não pode deixar de ser específico também, né? 

Eu acho que ele tem que ser com muito cuidado. Agora que você em dificuldade, quando 

você tocou nisso, eu lembrei uma dificuldade enorme que eu tive de onde é que eu ia 

escrever, que aquela paciente precisava, onde é que eu ia escrever no cartão de pré- natal, 

que aquela paciente precisava ao chegar na maternidade ter uma conduta especifica em 

relação à profilaxia para transmissão vertical, entendeu? Onde eu ia escrever isso? Onde 

eu ia chamar atenção para isso sem expor aquela paciente? No cartãozinho dela aonde ela 

chegar? Aonde ela chegar com aquele cartãozinho pra uma consulta... vai estar lá anotado 

em vermelho... pararaaá´...Onde eu ia escrever isso, por exemplo? Uma coisa 

pequenininha mas que me trouxe uma dificuldade. Eu não sabia onde escrever....Eu 

fiquei...onde escrevo...Meu Deus. Escrevo lá...escrevo cá...Em algum lugar que quem 

recebê-la em qualquer serviço, tenha esse cuidado de fazer o que ela precisa, 

principalmente em situações mais específicas de trabalho de parto, bolsa rota...coisas 

assim. Mas essa foi uma dificuldade pequena. 

Eu acho que o atendimento tem que ser o atendimento básico, mas como qualquer 

gestante que entra aqui tem uma especificidade, né? Por exemplo, eu não vou ver pressão 

de todas as gestantes sentada e deitada em decúbito lateral esquerdo, mas aquela 

hipertensa, que está com edema, eu vou ver, então é mais ou menos por aí. 

Pacientes HIV eu vou estar sempre abordando a questão das sinusites, coisas que se 

repetem, né? infecções orais, dente, enfim, coisas que podem complicar, coisas pequenas, 

simples, mas que podem complicar a vida daquela mulher especificamente. 

2) Pergunta sobre assuntos a serem abordados na Roda de Conversa: 

Médica: Eu acho que um assunto que eu abordaria com elas é o Planejamento Familiar 

mas no seguinte contexto: isso é uma coisa que me angustiava muito porque eu vi isso 

acontecer....interrupção externa. 

No contexto de que essa mulher pode e deve ter os filhos que quiser, entendeu? Quando 

eu comecei minha formação, eu via adolescente de 16 anos ser ligada no 1º filho, 

independentemente de qualquer indicação médica, porque as pessoas tratavam essa 

condição como uma condenação à morte, entendeu? E que era uma condenação do 

concepto e por aí vai.  
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Bom, sem querer condenar o que se pensava naquela época, porque as verdades mudam, 

né? mas hoje a gente olha assim, o HIV, a infecção, ou a AIDS como uma condição onde 

você precisa de um tratamento, como eu sou hipertensa, e eu preciso tomar meu remédio 

todo dia, eu preciso fazer uma dieta, eu preciso fazer uma porção de coisas que eu não 

faço, (risos) mas, você vai precisar tomar esse remédio e tomar alguns cuidados especiais 

com a saúde, com a sua vacinação, que é diferente, enfim, uma condição de tratamento 

de uma doença crônica.  

Mas mulheres jovens, a grande maioria das pacientes; os mais velhos que tinham a doença 

infelizmente não tiveram a oportunidade de terem um tratamento legal ou falta de 

informação, sei lá o quê, muitos não estão aí pra contar a história. Mas assim, a nossa 

população de infectados pelo HIV é jovem, e se casam, namoram, e se casam de novo, 

eles querem ter filhos. E por que eles não podem ter filhos? Entendeu? Uma coisa que 

sempre ficou... eu acho que é importante porque essas mulheres, com certeza, elas ouvem 

por aí que elas não podem ter filhos, que elas não devem ter filhos, enfim, esses homens 

também. E aí conversar sobre a questão mesmo da sexualidade: gente, vamos usar 

camisinha, vamos diminuir essa carga viral, ainda mais em casais que os dois são 

contaminados, essa coisa toda...mas...vamos ter filhos! Por que não? existem todos os 

cuidados que tem ser adotados para se evitar a infecção, claro, o risco existe, poxa, mas 

hoje é tão pequeno, a gente vê tão pouco, quando as coisas acontecem certinhas, a gente 

não vê infecção, transmissão vertical no parto é difícil e na gravidez, muito difícil, e hoje 

em dia se toma remédio a gestação inteira, não tem mais aquela coisa: ah não pode, já é 

tudo diferente, então as chances de contaminação diminuíram mais. Acho que esse é um 

tema muito importante, que pouco se fala ou é um pouco evitado, ou quando se fala, já se 

recomenda...Vai ligar, não? Pô! Liga a trompa aí! (Risos) 

Por aí... tipo a mulher que tem 5, 6 filhos e quer ter mais um? Entendeu? 

Teve uma moça aqui...essa moça era fantástica! Ela vinha com os 4 filhos. Não, no início, 

cada dia ela vinha com um; tinha um pequenininho que sempre vinha, o menorzinho que 

não estava na escola ainda. Nas duas últimas consultas ela veio com o time todo! Eu fiz 

uma foto. Ela veio com o time todo. Ela veio com uma escadinha. E ela tratava...e as 

crianças tratavam...(distração com mensagens....pedido de plantão e procura da foto....) 

Pesquisadora: O que te chamou atenção nessa família? 

Médica: foi justamente como aquele bebê que era o 5º, que assim, com uma mãe com 

maior amor e cuidado, todos eles com uniformezinho da prefeitura, vindo da escola e tal, 
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e a expectativa daquelas crianças em torno da mãe ali, vendo a barriga, falando: ah meu 

irmãozinho vai chegar! A valorização do 5º, do 6º, do 7º, do 8º filho, quantos ela quiser! 

Mostrou a foto! Olha que gracinha! Essezinho aqui vinha sempre com ela. E veio a 

turminha toda! E tem o 5º na barriga...nasceu na semana seguinte, eu acho. Um 5º filho 

na barriga e todos eles numa valorização! Então é a mesma coisa se ela quiser ter 6, 7 

filhos...mas sempre tem alguém que fala assim: Não vai ligar não? E você vê que são 

pessoas simples mas muito cuidadosas e que não precisam de tanto pra viver. E você vê 

que estão felizes assim.  

Então eu acho que essa questão, a gente tem que parar um pouco de jogar os nossos 

valores em cima, né? Isso eu acho que é um tema que eu abordaria, sem dúvida, o 

planejamento familiar nesse contexto com as gestantes com HIV. 

Pesquisadora: É um assunto também pra conversar com os profissionais porque tem muito 

essa questão de impor os nossos valores pra eles, os pacientes. 

Médica: Exatamente, isso é fundamental! A gente que tem que se olhar e dizer: Opa! 

Espera aí! (Risos) 

______________________________________________________________________ 

 

Local: Grupo de Gestantes 

Nome: Orquídea 

55 anos 

Tempo de formação:10 anos 

Possui especialização em direito em saúde pela Fiocruz e Terapia de família pela Candido 

Mendes 

Nesta Unidade atua há 2 meses onde agora funciona o grupo de gestantes, que acontece 

desde 2004 na cidade. 

1) Não. Eu aqui no município não tive nenhuma dificuldade de manejo com pessoas com o 

vírus HIV. Inclusive, se eu não me engano, no ano de 2006, o grupo de gestantes do 

município que acontecia no espaço cedido pela igreja católica, né? Então, nós tivemos 

uma adolescente, ela tinha 16 anos na época, que estava com HIV e a equipe se uniu para 

estar ajudando essa adolescente. Aí então a gente fez...ela tinha uma atenção mais 

qualificada, vamos dizer assim; ela teve o bebê e o bebê não adquiriu o HIV. A nossa 

preocupação era a amamentação que um dos carros-chefes do grupo é a amamentação; e 

ela não podia amamentar. E o bebê teve todo aquele tratamento depois, que foi fora do 

município. Mas o legal foi que o bebê não adquiriu o HIV e ela tá controlada até hoje. Eu 
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posso falar até hoje porque eu encontrei com ela há menos de 5 menos, e ela estava 

superbem, convivendo superbem com o vírus. Então a minha experiência com isso não 

foi ruim. E até acredito que o município também ande bem nessa parte. 

Pesquisadora: e hoje o tratamento é feito aqui em nosso município e naquela época não 

era. 

Assistente social: o bebê fazia um tratamento não lembro se era em Niterói ou Rio. O 

paciente não, aqui sempre teve, o centro de HIV. O bebê é que ia fazer o tratamento não 

sei se era no Rio ou em Niterói, tá? Não consigo lembrar agora. Agora a mãe foi aqui 

mesmo, no SAE, né? O tratamento foi pelo SAE. 

Pesquisadora: você falou que o aleitamento materno é um dos carros-chefes do grupo de 

gestante...é...quando vocês precisavam tocar neste assunto, com essa gestante lá na 

reunião, tinha algum constrangimento, alguma dificuldade? 

Assistente social: Na verdade, quando ela em entrevista social, né? Comigo, ela falou que 

tinha o HIV, e que não sabia como tinha pego, né? Porque na verdade quando ela fez o 

exame eu acho que ela já estava desconfiada, né? Eu fiz assim: a equipe acolheu ela, de 

uma forma lógico que a gente tem que fazer isso, sigilosa, né? E a gente passou toda 

informação pra ela a respeito da amamentação, o porquê que ela não podia amamentar, o 

que ia ser feito depois que o bebê nascesse, que ela tinha uma grande chance do bebê não 

nascer com o HIV e que se ela amamentasse, através do leite ela poderia passar o vírus 

pra ele. Então não houve constrangimento, entendeu? Não houve o constrangimento. 

Mesmo porque quando a gente fala em aleitamento materno, a gente tem que dar esse 

alerta para as mãezinhas que tem umas que ainda seguem aquela coisa cultural de mil 

novecentos e muito tempo que tinha as mamães de leite, que a vizinha amamentava o seu 

filho porque não tinha... Então a gente sempre fala disso, quando fala sobre aleitamento 

materno...então não teve constrangimento nenhum. 

2) Eu abordaria...Iiihhhh meu Deus! O que eu abordaria com elas? A questão do aleitamento, 

eu abordaria. Eu abordaria também a autoestima, que eu acho que é importante. E a 

prevenção, eu digo métodos mesmo, entendeu? A parte da sexualidade, métodos e 

sexualidade, que eu acho importante. 

Pesquisadora: métodos contraceptivos para novas gestações também? 

Assistente social: Sim, também e para prevenir DST também, que agora é IST. 

Pesquisadora: E para os profissionais, o que você abordaria? 

Assistente social: acolhimento...eu abordaria...é....sigilo porque as pessoas têm direito ao 

sigilo porque sei lá, pode vazar alguma coisa, entendeu? Eu acho que isso seria legal. 
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______________________________________________________________________ 

Local: Sala da triagem neonatal – Teste do Pezinho 

Nome: Copo de leite 

Idade: 57 

Tempo de formação: 36 anos 

Capacitação em aleitamento materno e triagem neonatal 

Tempo na Unidade: 1 ano e 2 meses  

1) Técnica: eu perguntei a mãe se estava amamentando, aí foi quando ela falou que não; foi 

quando eu questionei pra saber o porquê que não estava amamentando. Aí foi quando ela 

falou que era soropositiva. Aí eu fiquei mais ligada com a coisa da coleta de sangue. 

Ligada no sentido de observar melhor naquele momento ali da coleta. 

Pesquisadora: O que você usa pra se proteger de contaminação? 

Técnica: Nesse dia eu não tinha usado a máscara e estava com as luvas, só, normal. O 

jaleco e a luva. Mas eu achei que se eu soubesse antes, eu poderia ter colocado a máscara. 

Pra me proteger melhor. Que a gente agora vai começar a usar. 

Pesquisadora: Pra todas as coletas ou somente pro HIV? 

Técnica: Pra todo mundo. A gente tá com esse propósito de usar. A máscara e a touca. 

Como a gente não tem a certeza de quem tá fazendo, a gente deveria tá se preparando 

melhor. Foi só o que faltou, a máscara e a touca para usar. 

Pesquisadora: Então, a sua dificuldade foi em relação a sua proteção; você achou que não 

estava bem protegida? 

Técnica: Eu achei que não tava bem protegida. Aí depois eu falei até que a gente poderia 

começar a usar mais proteção. 

Pesquisadora: Depois dessa questão da proteção, da biossegurança, né? Veio mais algum 

outro pensamento? 

Técnica: O outro pensamento que veio foi em relação a mãe poder ter tido um 

acompanhamento, tipo assim, como eu logo questionei no início. Se a mãe tivesse um 

acompanhamento desde o início será que não tinha uma coisa, um remédio pra tomar pra 

criança não nascer com a mesma doença da mãe? Na hora veio na minha mente isso. 

Como fazer pra criança não estar com a doença que a mãe está. A mãe já está, não tem 

jeito! Mas pra criança não nascer com o vírus. 

Pesquisadora: Você acha que ela não foi orientada? 

Técnica: Eu acho que ela não foi orientada. As que eu peguei aqui eu achei que elas não 

receberam orientação no pré- natal. 
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Pesquisadora: Depois desse contato com essa mãe, você procurou ler alguma coisa sobre 

isso? 

Técnica: Não, ainda não. Mas eu posso fazer. Posso procurar ver. 

Pesquisadora: Teve mais alguma dificuldade? 

Técnica: Em relação ao contágio, né? Que a gente não tem muito esclarecimento sobre 

isso. Se só conversando, tem contágio ou não. Se é só através do sangue, entendeu? Se é 

através de contatos, eu tenho dúvida em relação a isso. Sobre a doença, né? Como a 

família se protege em relação a isso, também? Eu fiquei pensando nisso também. Como 

que a família se protege em relação aquela pessoa que está com o vírus? E fora a 

“peninha” da criança que nasce com a doença, que não tem culpa: você sente pela criança 

que não tem culpa de ter nascido da forma que foi, né? Ser contaminada, a criança não 

tem culpa, né, pela mãe. 

2) Ah! Eu abordaria a prevenção, né? A prevenção antes de ter acontecido isso. Ter usado 

camisinha... meios, né, pra não pegar a doença, não só o HIV mas doenças venéreas 

também, para evitar porque hoje em dia já tem esclarecimento pra isso, prevenir doenças 

transmissíveis. 

Pesquisadora: Mais algum assunto? 

Técnica: De repente ali oferecer tratamento com psicólogo, mãe que está passando por 

esse tipo de doença. Porque nesse momento a cabeça da mãe fica a mil devido ela estar 

com a doença e ainda passou pra criança. Como fica a cabeça da mãe? Tipo assim, 

culpada, “porque o bebê nasceu com a doença que eu tô, e agora?” Então, teria que ter 

um trabalho de um profissional como psicólogo. Para mãe e para a família. E também 

falar sobre aleitamento materno porque a mãe que tá com esse vírus, não pode amamentar; 

e a mãe já fica também com aquilo, né? Porque através do leite a criança pode ser mais 

contaminada ainda. Um assunto complicado. 

Então seria o quê? Elas se conformarem porque no momento é o que tem que fazer, elas 

não amamentarem. É o jeito! Ai meu Deus! 

E outra coisa: Essas mães que têm esse problema e se souberem de alguma mãe que tá 

passando pelo mesmo problema, se elas puderem se juntar, pra indicar uma orientadora, 

conforme vai ter lá no curso, não sei, vai ter as orientadoras. Então se elas conhecem 

pessoas com o mesmo problema...orienta, gente! Traz pra cá, vamos nos unir todo mundo 

num só propósito, que é o tratamento. Pra debater, né? Sobre o tratamento e até porque 

se unindo também, uma ajuda a outra, o que estiver passando ali no momento. Em busca 

de conhecimento para o tratamento da mãe e da criança. 



79 
 

 
 

______________________________________________________________________ 

 

Local: Sala da triagem neonatal – Teste do pezinho 

Nome: Papoula 

Idade: 53 anos 

Tempo de formação: aproximadamente 15 anos 

Qualificação/ especialização: Enfermagem do Trabalho e Direito da Criança e do 

Adolescente 

Tempo na UBS: 3 anos 

1) Não. Assim, a gente nunca se qualificou pra como tratar esse tipo de pessoa, né? 

Assim...elas chegam pra gente de surpresa, né? E falam: “Ah! Eu não tô amamentando 

porque eu possuo HIV”. E isso a gente respeita, esse paciente, né? Pela informação que 

ele dá pra gente. Mas a gente nunca se qualificou aqui, de como atender, humanizar mais 

esse paciente. 

Pesquisadora: Entendi. Você trabalha no teste do pezinho há quanto tempo? 

Técnica: Há 1 ano no Teste do Pezinho. Mas, eu trabalhei no PSF 

Pesquisadora: Para trabalhar no Teste do Pezinho, na Triagem Neonatal, você teve algum 

treinamento? 

Técnica: Assim, pra esse tipo de paciente soropositivo, não. Até hoje não! 

Pesquisa: Alguma outra dificuldade? 

Técnica: Não, não tenho. Basicamente do que eu sei, o que eles me informam...do que eu 

posso informar a eles, é o que eu sei mesmo, no meu curso de técnico...na minha vida 

profissional mesmo. 

Pesquisadora: Você tem alguma dúvida sobre transmissão, contágio, como que você 

deveria receber essa criança? Vocês aqui manipulam sangue. Você acha que existe 

dificuldade? 

Técnica: Não...a gente tem dificuldade sim...porque em se tratando de paciente 

soropositivo, por mais que a gente aqui use os EPIs pra gente coletar, nós somos só 

coletores dessa amostra do pezinho, né? Então a gente usa as luvas pra fazer, pra tirar a 

amostra e encaminhar à APAE, mas é só isso que a gente tem; assim, por exemplo a gente 

poderia usar mais outros equipamentos. 

Pesquisadora: O que você gostaria de usar mais, além das luvas? 

Técnica: óculos a gente usa só esse nosso, todas as três usam óculos de grau. 

Pesquisadora: Óculos de proteção então, você diz? 
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Técnica: É porque o Teste do Pezinho...ele espirra o sangue às vezes no jaleco da gente, 

né? Então, pra ir pra uma vista, né? Também é complicado. 

Pesquisadora: Então, a falta dele é uma dificuldade pra você?  

Técnica: É... A gente até tem na sala. A gente tem que usar os EPIs certos, né? O que falta 

também é uma equipe de biossegurança, né? Porque já que a gente manipula isso. Eu já 

fiz um curso de capacitação do biossegurança e fiz Enfermagem do Trabalho, a gente 

lidava com essas coisas, esse tipo de doença na área da enfermagem. O que que a gente 

tinha que usar, já dava uma noção, né? 

Pesquisadora: Mais algum EPI que você sente falta? 

Técnica: basicamente pra gente aqui seria a luva e os óculos. 

Pesquisadora: Já aconteceu com você algum acidente com material biológico aqui? 

Técnica: Não! Aqui, não! Mas no dia a dia de enfermagem eu já vi muita coisa. 

2) Orientar mais essas mães; assim, o direito que elas têm. Da amamentação, se elas podem 

amamentar, se não podem... Tirar as dúvidas dessas mães, informar mais esse tipo de 

paciente. Acho que a informação é tudo, né? Você vê que aqui as pessoas... Às vezes 

chegam aqui e não sabiam que precisava fazer Teste do Pezinho. Outro dia uma mocinha 

disse que não sabia que precisava. Eu falei: “Não tem ninguém na família que teve bebê? 

ela respondeu: “Já! Mas eu não sabia”. Então, às vezes são essas informações que não 

sabem, e ignoram aquilo porque não sabem, não perguntam.  

Pesquisadora: Lá na anamnese da coleta do da amostra do teste do pezinho da APAE 

pergunta sobre HIV ou alguma doença? 

Técnica: Não, não tem não. Só pergunta sobre o aleitamento materno. A gente só sabe se 

aquela mãe é soropositiva para HIV, quando ela fala pra gente. Uma das perguntas do 

formulário é: “ você está amamentando exclusivamente?” Então, ela diz: “ Não, não posso 

porque sou soropositiva”. A gente só sabe pelo intermédio da própria paciente. Então... 

orientar mais aquela mãe, o que ela pode fazer porque às vezes não sabe, não pergunta, 

tem vergonha, bloqueia. 

Por exemplo: Alimentação do bebê, já que não pode amamentar. A importância do teste 

do pezinho. Algumas têm até vergonha de perguntar que tipo de doença é investigada. A 

gente hoje tem o folhetinho, a gente já tem um material legal pra instruir a mãe, mas....não 

sabe o que é....pra quê é...por que está fazendo aquilo....Perguntam: “tem que fazer 

mesmo?” 

Pesquisadora: Mais algum outro assunto?  

Técnica: Não. 
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______________________________________________________________________ 

                        

Local: Sala da triagem neonatal – Teste do Pezinho  

Nome: Rosa 

Idade: 34 

Tempo de formação: 10 anos 

Especialização em Terapia Intensiva, CCIH e Mestrado em Ciências do Cuidado em 

Saúde 

Tempo nesta UBS: 1 ano e 2 meses. 

1)  Não, não tenho nenhuma dificuldade, nenhum receio em lidar com paciente soropositivo 

mas o que eu percebo é um certo preconceito por parte deles mesmos. Porque a gente no 

Teste do Pezinho a gente preenche um formulário, né? E uma das perguntas que tem no 

formulário é se a mãe está no aleitamento materno exclusivo ou se está com complemento. 

Então é nesse momento em que a gente percebe se o paciente é soropositivo ou não; que 

elas não chegam aqui informando que são. A gente percebe porque eles geralmente 

ganham bebê em Unidade de Referência, ou Antônio Pedro ( Hospital Universitário) ou 

lá no Rio, né? Em outra Unidade de Referência...Aí quando a gente pergunta, a gente 

suspeita, mas aí a gente pergunta sobre o aleitamento materno...aí que muitas falam: “Ah! 

Eu dou complemento...não, eu não dou leite”. Umas falam: “Não, eu dou complemento 

porque eu não posso amamentar, porque eu sou soropositiva”. Mas, das poucas que 

passaram por mim aqui na sala, eu acho só umas duas que falaram abertamente que eram 

soropositivas; as outras a gente desconfia... Mas,  depois, lendo o prontuário, aí que a 

gente tem a certeza de que realmente é. Então, por minha parte, como profissional, eu não 

tenho nenhuma dificuldade... Assim...perguntar sobre a doença, né? Se está fazendo 

tratamento, como foi o pré-natal delas, até mesmo na hora do parto... eu não tenho 

nenhuma dificuldade. Mas, o que eu percebo é que elas, as próprias pacientes, tem, ainda 

enfrentam um certo preconceito mas construído por elas mesmas porque não tem abertura 

assim com o profissional. E nós não somos qualquer pessoa, nós somos profissionais de 

saúde e estamos aqui pra apoiar, pra acolher, só que elas não dão essa abertura, né? A 

gente faz as orientações referentes ao Teste do Pezinho, né? Mas, quanto à amamentação 

elas já vem com tudo, com toda a construção, elas já sabem que não podem amamentar, 

entendeu? Então a gente não toca muito nesse assunto. 

Pesquisadora: Mas, aí então, quando as puérperas chegam aqui... Essa é a pergunta-

chave? 
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Enfermeira: É a pergunta-chave, é a pergunta que incomoda tanto elas e o que faz com 

que nós percebamos aqui que tem relação aqui coma soropositividade. 

Pesquisadora: Lá no questionário então tem a pergunta se a mãe está amamentando 

exclusivamente, parcialmente...é isso? 

Enfermeira: Tá amamentando? aí tem as respostas: leite materno exclusivo, 

complemento.... 

Pesquisadora: Você disse que duas (puérperas) falaram, não tiveram problemas em falar... 

Enfermeira: Já chegaram falando, não esperaram a pergunta”. Não, Olha só! Eu sou 

soropositiva, tive neném em tal lugar”.  

Enfermeira: Duas num universo de quantas nesse tempo que você está aqui? 

Enfermeira: nesse tempo eu acho que de umas 5 ou 6 pacientes que passaram por nós 

aqui, duas falaram abertamente. 

Pesquisadora: Você já trabalhava com Teste do Pezinho? 

Enfermeira: não é a primeira vez que estou trabalhando com o teste do pezinho. 

Pesquisadora: quando você trabalhava em outros setores, teve dificuldades? 

Enfermeira: A maior experiência que eu tenho como enfermeira é em Terapia Intensiva. 

Trabalhei pouco tempo na emergência aqui do hospital municipal; na emergência eu já 

peguei um paciente soropositivo, tinha que puncionar, vários cuidados invasivos, mas eu 

era recém-formada então eu tinha muito medo, né? de lidar com as secreções, com os 

fluidos corporais, com medo de adquirir alguma coisa, tinha aquele medo mesmo, não só 

como profissional, mas como pessoa mesmo: “Ai, meu Deus!” Eu sabia a técnica, estava 

segura para realizar a técnica, seja de uma punção, ou de uma troca de curativo...e o 

paciente estava bem caquético, tinha que aspirar secreção mas a gente sabe como é o 

contágio, mas mesmo assim, só de falar: “Paciente soropositivo”, aquilo te dá! Você fica 

meio que assustado, né? Você mesmo cria uma barreira não só como profissional, mesmo 

você sabendo: “Poxa, não vai adquirir assim, dessa forma”. Mas, eu tinha muito receio. 

Depois com o tempo, vira e mexe aparecia um paciente soropositivo, seja na Terapia 

Intensiva, ou na Clínica Médica ou no Centro Cirúrgico pra operar...Eu já pude trabalhar 

em Centro Cirúrgico lá em Itaboraí e a gente pegou uma paciente soropositiva. Mas com 

o tempo você vai adquirindo experiência, você vai vendo que não é tanto assim como a 

gente imagina e que a gente na verdade tem até que ter um olhar mais sensível pra esse, 

para os pacientes soropositivos porque eles sofrem muito, tanto preconceito interno, deles 

mesmos, e ainda sofrem com a sociedade procuram um atendimento na saúde, por um 

profissional da saúde, e a última coisa que eles vão querer é um profissional receoso de 
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atendê-lo (risos). Ele quer achar um profissional, né? Acolhedor, que acolha ele em todas 

as suas necessidades. Então com o tempo a gente vai adquirindo essa maturidade, vai 

relaxando mas no início da minha profissão eu tinha muita dificuldade, tinha medo 

mesmo! 

Pesquisadora: Aqui vocês trabalham com coleta de sangue; com relação à 

biossegurança.....Existe alguma dificuldade pra você equipar sua equipe, é uma 

dificuldade ou não...pra sensibilizá-la pra se proteger, você como gerente do setor, tem 

dificuldade? 

Enfermeira: A gente sabe que pra coletar o teste do pezinho, por questões de normas 

técnicas de biossegurança, as meninas precisam estar com touca; precisam estar com 

máscara; precisam estar com a luva e precisam estar com o jaleco, sapato fechado. Essas 

coisas...porque a gente punciona o calcanhar do bebê. Então, a dificuldade que eu tenho 

como enfermeira é fazer com que elas usem a touca e a máscara e os óculos. 

Pesquisadora: E vocês têm esse material aqui? 

Enfermeira: Tem touca, máscara e tem os óculos de proteção. Só que elas não querem 

usar a touca pra não despentear o cabelo. Não usam a máscara e touca porque reclamam 

do calor, o ar condicionado da sala não funciona...a gente passou por um verãozão”. Ah! 

Libera a gente! A gente não usa isso tudo pra fazer um HGT”. Mas, o Teste do Pezinho 

demanda muito mais coleta de sangue porque são 5 amostras, a criança se mexe, né? E 

são todas essas coisas que eu coloco pra elas. Até teve um dia que fulana atendeu uma 

criança que estava com dificuldade de extração de sangue...aí ela massageou o pé, 

massageou o pé...até que o pé ficou bem vermelhinho.. aí ela foi e puncionou. Nisso que 

puncionou, a criança puxou o pé, já tinha formado uma gota bem grande de sangue... Aí 

espirrou sangue no jaleco dela. Então foi daí que ela falou: “Poxa, realmente! Aquelas 

orientações que você fica puxando nossa orelha”. São raras as vezes que isso pode 

acontecer mas pode acontecer. Eu disse pra ela: “Se você estivesse com a cabeça um 

pouco mais pra baixo, aquele sangue podia espirrar no seu olho, ou na mucosa da pele”. 

Aí, ela falou: “Não, tá chegando o inverno, eu vou usar sim, touca, óculos”. Mas, tem 

sim, tem todo o material. Eu acho que é a cultura mesmo; é... a agitação do setor, você já 

trabalhou aqui, você sabe, né? Como o teste do pezinho demanda, é um teste que tem que 

ser feito com cuidado, com atenção, demanda tempo.. Mas a demanda é livre aqui... “Ah! 

São 10 testes do pezinho aqui?” Não! Tem dia que dá 20, tem dia que dá 16, 14. Tem dia 

que tem que ser mais rápido dom que o habitual, né? Então você que tem de dar atenção 

como todo mundo, você tem que ser mais rápido que o habitual. Então até colocar 
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tudo...máscara...luva...então a dificuldade que a gente tem hoje no teste do pezinho, fora 

a dificuldade de estrutura física, é a dificuldade de fazer com que as técnicas que estão 

direto na coleta estejam todas equipadas com os equipamentos de proteção individual. É 

essa a maior dificuldade. Eu tenho sempre é...não é forçar...a palavra...conversado 

bastante com elas no sentido mesmo de levar à consciência, de que não é só uma máscara, 

não é só um óculos. É a consciência como profissional. E essa mesma dificuldade... eu 

acho engraçado que eu encontro aqui no Posto de Saúde, um atendimento simples, não é 

um atendimento complexo como em hospital; mas é a mesma dificuldade, os mesmos 

questionamentos, as mesmas respostas, são as mesmas que os profissionais me davam 

quando eu estava trabalhando na CCIH do hospital. Porque no hospital você trabalha com 

pacientes de alta, média e baixa complexidade. Aqui não. Você trabalha com prevenção 

mas parece que assim...os profissionais banalizam. 

Eu sei que nós enfermeiros, a gente está responsável em supervisionar a equipe, nós 

somos responsáveis por eles mas tem um momento que a gente cansa de ficar pedindo, a 

gente não vai forçar ninguém. A gente ainda não construiu essa cultura que a gente ainda 

não pune por isso... deveria punir, deveria ser uma obrigação. A gente não tem essa 

cultura punitiva, né? E eles têm a cultura de: “Pode falar, mas eu não vou fazer”. Até 

que... aconteça algo extremo! Eu acho que essa é uma visão, um perfil dos profissionais 

daqui do município. Acredito que não seja porque eu já trabalhei em outros municípios e 

é uma dificuldade mesmo do profissional...do profissional entender a importância de você 

estar todo equipado, com os EPIs, que você precisa lavar as mãos (quanto a isso não tem 

nenhuma dificuldade; elas higienizam antes e depois, com água e sabão, passam álcool, 

graças a Deus a gente tem todo o material). Mas a conscientização de usar os óculos e tal 

é a maior dificuldade. 

2) Eu iria abordar com eles a questão... É... E tem se falado muito essa palavra, né, 

ultimamente... O empoderamento. Eu acho que a gente precisa levar... É....como 

profissional, precisa levar mais conhecimento a essa clientela para que elas tenham mais 

conhecimento sobre a doença, que o HIV não é uma sentença de morte, que o HIV não 

impede dele viver com a sociedade, que o HIV não impede dele ter uma vida amorosa, 

que o HIV não impede ele de trabalhar, que o HIV não impede ele de usar uma piscina 

com outras pessoas, assim... de ter uma vida social. Mas o que eu vejo é que os pacientes 

têm preconceito com eles mesmos, eles não conseguem desconstruir isso. 

Pesquisadora: Você acha que eles se excluem? 
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Enfermeira: Eles se excluem, eles se excluem... E se eles talvez se empoderassem do 

conhecimento acerca da doença, dos direitos que eles têm, entendeu? É como se 

levantasse mesmo uma bandeira mesmo, dos soropositivos. Se eles se empoderassem 

talvez a gente pudesse diminuir isso. Então... se eu fosse convidada pra trabalhar com 

uma roda de conversa com mães e filhos soropositivos, eu ia trabalhar a questão do 

empoderamento. Dos pais começarem a criar esse diálogo de fortalecimento, é....acerca 

da doença, né? Dessa realidade deles para com os filhos, para que os filhos já crescessem, 

é.... cientes de como é o enfrentamento com a sociedade. Como é o enfrentamento deles, 

o que eles acham... eles estão se punindo, né?... eu nunca conversei abertamente com 

nenhum paciente soropositivo mas a impressão que dá é que eles se punem o tempo 

inteiro.  

Pesquisadora: Por que você acha isso? Que tipo de sinalização te reporta a pensar isso?  

Enfermeira: A maioria deles são quietos, não conversam muito, estão sempre cabisbaixos, 

não assim com aparência depressiva. Mas eles evitam falar, estão sempre com olhar de 

desconfiança, né? Ou com a fala armada! Sabe quando você vai perguntar e a pessoa já! 

(risos) a pessoa já vem toda armada e às vezes não é nada daquilo que ele pensa ou que 

você queira perguntar e ele já vem todo armado... Então eu percebo no comportamento 

desses pacientes isso...é.....porque são agressivos...muitos são agressivos na fala e a gente 

percebe que isso é uma capa protetora...já vem com agressividade na fala, já pra te cortar 

ali, te bloquear ali. Então, é uma forma de punição, não se permite, ele está se boicotando, 

ele não se permite interagir com a sociedade, seja através do profissional da saúde que tá 

atendendo ou não. Isso é uma forma de punição, né? Eu percebo isso. 

Pesquisadora: Então, os assuntos a serem abordados seriam o empoderamento por meio 

do conhecimento, fortalecer o diálogo dentro das famílias... 

Enfermeira: Sim...porque vida sexual eu acho que todo mundo fala com eles isso. Talvez 

nutrição seja um bom assunto para abordar por conta da imunidade, e eles utilizam 

medicação muito forte. 

______________________________________________________________________ 

 

Local: Triagem Neonatal – Teste da Orelhinha e Linguinha 

Nome: Crisântemo 

Idade: 40 

Tempo de formação: 10 anos 

Especialização: Audiologia; perícia em audiologia; oralização de surdos 
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Tempo na UBS: Aproximadamente 7 anos. 

1) Dificuldade minha ou do paciente? Da minha parte, não. Por parte do paciente seria a 

falta de informação. Por parte da mãe do bebezinho que é trazido para o teste da orelhinha 

e linguinha. Porque elas têm vergonha de informar e aí eu sempre pergunto se o bebê tá 

mamando no peito ou não... se é através do complemento porque em algumas 

cadernetas.... 

INTERRUPÇÃO EXTERNA 

Por parte da mãe que tem a dificuldade em falar que possui o problema e eu, né? Vou 

falar por mim, tenho às vezes dificuldade de captar isso, de que forma eu posso envolver 

mãe pra vir a falar. Porque quando há uma situação dessa e a mãe tomou antibiótico 

durante a gravidez, o risco de ter perda de audição é enorme, é enorme. Então tem que 

fazer um acompanhamento desse bebê. Se a mãe não fala, diz que não teve nenhum tipo 

de problema...não consigo dar continuidade ao meu trabalho e às vezes a mãe só vai falar 

quando a criança tá com 4, 5 anos de idade que aí ela percebe que a criança não fala e aí 

pensa: “O que que aconteceu com esse bebê?”, “O parto foi normal, correu tudo bem?”, 

“Foi, foi tudo bem”, “É... A criança tomou algum antibiótico?” e mais uma vez a mãe não 

fala que tomou antibiótico devido ao tratamento, quando faz, né? Tratamento de HIV. 

Pesquisadora: É... Então elas não falam que são soropositivas, nem que o bebê está 

fazendo o tratamento preventivo? 

Fonoaudiólogo: Não, eu tenho que ir perguntando... Pergunto como foi o parto, se tá tudo 

bem com o bebê. Aí dou uma vasculhada na Caderneta da Criança pra ver se tem alguma 

coisa escrita. Se a mãe tomou algum tipo de antibiótico, se a mãe teve algum problema 

na gravidez, principalmente até os 3 meses de gestação, que é quando tá formando ainda 

a audição do bebê e até essa formação o risco ainda é maior, então é algo que vou bem 

lento quando eu percebo alguma coisa, né? E ainda tem essa de perceber algum tipo de 

alteração. Mas a mãe dificilmente fala; mesmo se tiver, não fala, não fala... tanto aqui 

quanto em outros municípios onde trabalho. Não tem esse costume... é raro.  

Pesquisadora: E aí, quando você vê, na sua anamnese, você detecta essa condição viral, 

vamos dizer assim, existe alguma conduta diferente, alguma coisa que você: “Opa! Já saí 

da minha zona de conforto e vou ter que...”. É um atendimento diferenciado, ou não, é 

igual mesmo? 

Fonoaudiólogo: Não! Quando existe isso eu tenho que solicitar outros tipos de exames, 

peço que a mãe retorne, dependendo do local que eu atenda, tem local faz tudo, tem local 

que não faz. 
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Pesquisadora: Aqui, neste município, por exemplo... 

Fonoaudiólogo: Aqui, por exemplo não faz. 

Pesquisadora: Entendi. E o que você costuma pedir nessas ocasiões? 

Fonoaudiólogo: Eu peço um exame chamado de BERA, que vê da orelha média até lá no 

cérebro, né? Lá no córtex cerebral. Eu vejo se há algum tipo de alteração. 

Pesquisadora: E isso a gente consegue neste município? 

Fonoaudiólogo: Aqui não tem, aqui não tem. Eu...quando tem algum paciente, eu 

encaminho pra outro município onde eu trabalho; então, veem meu encaminhamento, 

veem meu carimbo, então eles atendem. E muitas vezes eu estou lá. 

Pesquisadora: Serviço público? 

Fonoaudiólogo: sim, serviço público. E eu peço que as mães vão de manhã... 

Pesquisadora: E as mães vão? Você tem esse feedback, mesmo sendo longe? 

Fonoaudiólogo: Vão, elas vão porque eu oriento, eu explico que tem, que existe ainda 

uma solução quando corrigido precoce, né? Quando é descoberto precocemente então tem 

uma solução, né? Muitas vezes. Então eu oriento que tem solução, que ela não vai perder 

muito tempo na fila, que elas podem me procurar porque vou estar também nesse local, 

de preferência pra ir sempre pela manhã, que a tarde eu não estou lá. Então é esse 

atendimento, atendimento fora daqui. 

Pesquisadora: Aí, você recebe de volta, esses exames, vê o que é preciso fazer... 

Fonoaudiólogo: Isso! Se for inflamação no ouvido, encaminho pro otorrino... Se for 

daqui, encaminho pro otorrino daqui e assim, nos outros municípios. Se for uma questão 

cirúrgica, vai pro otorrino. Se for uma questão de prótese auditiva, essa criança vai ao 

otorrino pra saber o que é mais indicado e depois volta pra mim. Quando é prótese 

auditiva eu encaminho novamente pro outro município que eu trabalho, pra protetizar. O 

bebê que é descoberta a alteração nele, até 2,3 meses de idade e a gente consegue 

protetizar até os 6 meses de idade, a criança tem o desenvolvimento da fala, normal ou 

muito próximo do normal. Quando passa disso...aí.... 

Pesquisadora: Então, aproveitando essa questão de tempo, é...vou fugir um pouquinho 

aqui: até que idade a criança deve fazer o teste da orelhinha, independentemente de 

qualquer doença? 

Fonoaudiólogo: Tá! O ideal. Até que idade... Não existe limite de idade, não...não existe 

limite de idade. Qualquer idade pode fazer esse teste. Então assim...eu não limito. Mas eu 

trabalho de acordo com o que mandam eu trabalhar. As prefeituras costumam dizer: “até 
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6 meses de idade”. Mas o ideal é que as crianças façam um exame desse uma vez ao ano. 

Todas, todas. 

Pesquisadora: A gestante que faz uso de antirretroviral....A criança que faz uso do AZT 

xarope por 6 semanas.. essas medicações podem interferir no sistema auditivo do bebê? 

Fonoaudiólogo: Pode, pode porque a criança pode vir a ter má formação do ouvido né? 

porque o ouvido é dividido em 3 partes: o ouvido interno, ouvido médio e o ouvido 

externo, que é nossa orelhinha aqui...então, pode haver alteração no tecido que a gente 

chama de mesênquima. As células ciliadas são muito sensíveis...O bebê pode ser 

resistente.. pode ser que sim, pode ser que não. A criança precisa ser acompanhada, tem 

que se fazer aí um rastreamento.  

2) Ah...a fonoaudiologia é muito extensa...a audição é a porta pra comunicação....mas eu 

acho que eu falaria alguma coisa sobre a linguagem e a audição. A importância dos 

exames porque a primeira coisa que a criança aprende é ouvir no ventre da mãe ela já está 

ouvindo...A importância de fazer o teste da orelhinha em qualquer pessoa e em qualquer 

idade. A importância do BERA, da timpanometria, que dá o diagnóstico da inflamação 

do ouvido.  

Pesquisadora: Esses exames são feitos por profissionais. Existe alguma coisa que a mãe 

poderia ficar atenta, alguma sinalização pra ela? 

Fonoaudiólogo: Tem, tem... A mãe pode observar que o bebê, quando tem problema 

auditivo na grande maioria das vezes, o bebê chora pouco... A mãe chama por ele, ele não 

procura. É... chora e para, na verdade. Não fica naquela coisa de chorar durante muito 

tempo. Quando fica mais velho, naquela fase de balbuciar, que começa a brincar com os 

sons, e chega aos 6 meses, ele para, porque ele não tem o retorno, que a gente chama de 

feedback. Então, por ele não estar se ouvindo, ele não dá continuidade a essa brincadeira 

com os sons. Então a mãezinha pode observar se ele não deu continuidade, se ele chora e 

para, se ele não chora muito, fica muito tempo quietinho. Ficando maior... a criança fica 

agitada, porque ela quer se comunicar e não consegue, ela quer falar e não consegue. O 

outro se comunica com ela mas ela não se comunica com o outro. A criança com dois 

meses de idade, começa aí, a mãe chama, a criança para pra saber da onde tá vindo o 

som.. o que que é. Então a mãe pode prestar atenção nisso aí. 

______________________________________________________________________ 

 

Local: Triagem Neonatal – Teste do Olhinho 

Nome: Margarida 
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Idade: 39 anos 

Tempo de formação: 16 anos 

Especialização: oftalmologia cirúrgica 

Na UBS: aproximadamente 10 anos 

1) Na minha atuação aqui no Posto? 

Pesquisadora: Sim. E pode ser do plantão também. 

Médica: aqui no Posto não porque na verdade não...a conduta...assim.... o que eu observo 

é assim: com relação às crianças, né? A gente já tem uma orientação muito grande; muitas 

crianças já nascem muito orientadas, a mãe tratando, então é muito bom que as crianças 

já nascem sem essa infecção. Então aqui no posto não. 

Pesquisadora: Mas as mães falam pra você que são soropositivas? As mães falam que as 

crianças nasceram expostas. E estão em tratamento preventivo? 

Médica: Espontaneamente não, espontaneamente não. Antes de eu fazer o teste do 

olhinho eu pergunto se nasceu a termo, se teve alguma complicação no parto. Então 

quando é assim, elas falam. Mas espontaneamente eu acho que elas ficam ainda receosas 

de falar, né? E no meu trabalho na oftalmologia fora do posto, eu não tenho muitos 

pacientes HIV+, né? Mas existe sempre uma vergonha de falar; os pacientes do 

consultório, ás vezes quando eu pergunto se tem alguma doença, falam mas se percebe 

um tom de voz diferente...mas eu tenho certeza de que muitos não devem falar. Quando 

a gente pergunta eu acho que eles não dão essa informação. Eu tenho alguns pacientes, 

mas poucos; eu acho que deve ter algum aí que está me escondendo essa informação. 

(risos) 

Pesquisadora: Quando a mãe fala dessa questão da exposição ao HIV, existe alguma 

conduta diferente? 

Médica: Existe, existe. Porque as crianças quando vem fazer o teste do olhinho que é pra 

ver se tem alguma opacidade no cristalino... Toda criança tem que nascer com o reflexo 

presente. Então se não tem o reflexo, a gente vai investigar... glaucoma congênito, catarata 

congênita.... Agora as crianças que vem por exemplo, prematuras, né? Expostas ao 

oxigênio, eu tenho que pedir mapeamento da retina, pra ver se a retina se vascularizou de 

forma adequada, e no HIV também, porque eu tenho que ver se a retina já está 

apresentando alguma alteração. Então aí a conduta muda. Na verdade faz o teste mas a 

gente complementa; existe uma complementação fundoscópica. 

Pesquisadora: Pede para as crianças retornarem? 
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Médica: Eu sempre peço pra trazer depois que fizer: “Traz de volta!” Então, quando as 

mães têm plano de saúde, já facilita muito porque aí eu já faço o pedido até particular, 

elas fazem no hospital que eu já referencio. Agora, quando não tem, eu tenho que dar a 

Guia de Referência daqui do município, aí demora um pouco mais porque até marcar... e 

tal... Mas eu sempre peço pra trazer de volta. E aí, algumas trazem, outras não. Então, eu 

acredito que, espero que o médico que fez o exame tenha orientado de alguma forma, mas 

eu sempre peço pra voltar. Como eu estou aqui semanalmente, então quando precisa de 

alguma coisa eu já falo: “olha, toda semana eu tô aqui”. Então, elas têm esse acesso... não 

precisa marcar de novo. 

Pesquisadora: Pontuando as dificuldades: comunicação delas sobre o diagnóstico pra 

você e a demora do resultado do mapeamento de retina e a falta do feedback. 

2) Dentro da oftalmologia, você fala? Na verdade eu falaria mais de como a doença afeta a 

parte oftalmológica, né? Eu acho que quando a pessoa tem noção do que pode acontecer, 

os riscos, né? Eu acho que ela se envolve mais, ela se compromete mais com o tratamento, 

prevenção, né? A comunicação melhora; então eu acho que eu abordaria os riscos e 

consequências que a doença tem, né?  

Pesquisadora: Essas crianças em tratamento, por estarem em uso do AZT xarope, dão 

algum sinal de alerta pra mãe fiar atenta e procurar o médico? Algum efeito colateral para 

a qualidade da visão do bebê? Não tem como a mãe identificar alguma coisa e correr? 

Médica: Não, não que eu saiba.... Até onde eu sei não existe um sinal de alerta para as 

mães não. É mais o exame que é necessário fazer, o mapeamento de retina, para as 

crianças prematuras e com HIV. Eu abordaria a importância desse exame. Por exemplo, 

eu já peguei aqui um bebê com catarata congênita; aí, não adianta mais mapeamento 

porque a gente não consegue visualizar o fundo de olho, tem que ser ultrassonografia. 

______________________________________________________________________ 

 

Nome: Puericultura/ Pediatria 

Nome: Flor de ipê 

Idade: 49 

Tempo de formação: há 23 anos, possui residência em pediatria, pós- graduação em 

terapia intensiva e capacitação em ambulatório de desenvolvimento pelo hospital da 

UFRJ.  

Nesta Unidade atua há 16 anos. 
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1) Aqui em Maricá não tem tratamento para HIV em criança; eles todos tem que ir pra 

Niterói. Aí a gente não consegue um retorno, um feedback, né? se eles estão realmente 

indo a Niterói ou não. 

Pesquisadora: Aí você não tem como saber se eles... 

Médica: não tem como saber se eles estão mentindo ou falando a verdade porque a gente 

não tem feedback de Niterói. 

Pesquisadora: É...mais alguma dificuldade? 

Médica: E assim. Você não tem um acompanhamento a nível de Serviço Social. Se o 

paciente abandona o tratamento você não tem como ir atrás dele, não tem busca ativa. 

Pesquisadora: Você começou a acompanhar crianças aqui e aí você perdeu o contato?  

Médica: Não tem contato! 

2) Médica: o abandono do tratamento, a importância do tratamento. 

Pesquisadora: O abandono é assim... de 10 crianças, quantas você acha que não voltaram? 

Médica: Comigo, 100%!( risos) não tem nenhum, sumiram todos. 

Pesquisadora: Nossa, doutora! Você lembra de quantos? 

Médica: Eu lembro de HIV, de eu ter pego, aqui, umas 6 ou 8 crianças, nenhuma ficou. 

Pesquisadora: Nem depois que negativou? 

Médica: Só tem um que ficou, que negativou. 

Pesquisadora: Você sabe que negativou porque ele ficou no acompanhamento... 

Médica: Porque ele ficou comigo. Então eu tenho certeza de que ele é negativo. O resto, 

se você me perguntar... E assim, o abandono é antes de 2 anos, antes de 1 ano; abandona 

ainda lactente. 

Pesquisadora: Mais algum assunto que você abordaria com as mães e com os profissionais 

também? Além da importância do tratamento e para não abandonar, mais algum assunto? 

Médica: que eu lembre agora não. Tem criança aqui com Síndrome de Down que a mãe 

não dá comida pra criança... eu já pensei em pedir exoneração, porque fiquei sozinha, 

éramos uma equipe e foi saindo um e outro e não teve substituição e só eu fiquei pra fazer 

este ambulatório. Não tem um serviço social pra buscar essas crianças.  

Pesquisadora: Doutora, no SAE daqui de Maricá tem uma pediatra que acompanha as 

crianças expostas ao HIV. Ela atende toda segunda-feira, de manhã e à tarde. 

Médica: Verdade? Não sabia! Agora você me deixou animada. 

 

Local: Puericultura / pediatria 

Nome: Violeta 
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Idade: 57 

Tempo de formação: Pediatria 

Tempo de serviço na UBS: 2 anos 

1) Não, graças a Deus, a criança com HIV é uma criança comum, igual a todas as outras 

nossas, entendeu? É... O relacionamento, a interação nossa é a mesma coisa e não tem 

dificuldade nenhuma. Pelo contrário, temos que avaliar bastante, fazer as notificações 

todas, entendeu? O que está acontecendo com a mãe no pré-natal, ver todos os exames, 

entendeu? E isso é muito bom. 

2) Médica: Primeiramente familiar né? Ter o acolhimento com elas pra conversarem com 

você, porque muitas bloqueiam, né? Sobre o parceiro, sobre as dificuldades que elas tem 

com o preservativo, tá? Porque hoje em dia não é um rostinho bonitinho que vai mostrar 

pra você que você é saudável. Pelo contrário, a mulher tem que usar o preservativo dela 

e ele usar o preservativo dele, que é a camisinha. Então a gente faz um demonstrativo de 

todos os tipos de preservativo que existem, né? Se não está dando certo com um, vamos 

mudar pra outro. Mas o essencial é ter, fazer com preservação. Isso aí é essencial, 

entendeu? 

Só que na hora... e eu falo sempre o seguinte, eu brigo com elas, entendeu? É a mulher 

que manda na relação, praticamente, entendeu? “Ah! Se você gosta de mim, eu não quero 

camisinha, não! Mas, se você gosta de mim, aí sim que eu quero que você use camisinha”. 

Não é saber o passado dele, não vai perguntar diretamente mas realmente, não é? 

Entendeu? Você não sabe a vida dele, qual foi, e nem ele a sua vida. Então, a gravidez é 

uma vida e “o” DST é uma morte então tem que esclarecer muito pra elas porque às vezes 

uma perguntinha boba, uma frase que você fale, desperta, entendeu? E sempre você ter 

posição, a mulher tem que ter posição, entendeu? Se ele não quer usar camisinha, então 

não tem conversa, a gente não vai ter relação, entendeu? Porque é um prazer “pros” dois 

e não uma doença que pode vir ou então uma vida, que seria uma gravidez indesejável, 

entendeu? Então, é isso que eu, que a gente sempre em nossos grupos a gente conversa 

sobre isso. Mas não é? A mulher pra fazer vontade ao homem, não usa nada! 

Pesquisadora: Os assuntos então seriam a questão do apoio da família e o uso do 

preservativo? 

Médica: É! E ela saber o que está acontecendo. Tem muita menina aqui alienada, cara! 

Tem televisão, tem internet e é alienada! Faz a vontade de namorado, entendeu? Aí, se 

estrepa! 

______________________________________________________________________ 
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USUÁRIA-GUIA 

Dia 03/05/18 

Tempo de espera: 1h /tempo de consulta: 1h 

Conheci nossa usuária-guia em uma consulta de enfermagem no pré-natal que 

realizo às segundas e quartas à tarde na Unidade de Saúde referência do município em 

que resido, quando a jovem de 22 anos e um filhinho de quase 2 chegaram à sala de 

atendimento para iniciar o acompanhamento da gestação. 

Durante a anamnese, quando converso com as gestantes sobre suas informações 

individuais e familiares a jovem relatou ter alguns exames já realizados que foram 

solicitados por “sua médica do SAE”. 

Perguntei o que ela trata no SAE (Serviço de Assistência Especializada) e a 

gestante disse que só fala sobre isso pra quem lhe inspira confiança e então falou da 

infecção pelo HIV que descobriu na gestação anterior após reconciliação com o marido. 

Olhei os exames, anotei os resultados, solicitei outros, e de certa forma fiquei triste pelo 

início tardio do acompanhamento do pré-natal porque já estava com altura uterina de 

22centímetros, compatível com o 2º trimestre de gravidez. Perguntei o motivo da demora 

em procurar o serviço de saúde e ela disse que estava com alguns problemas. Fiz os 

procedimentos necessários e expliquei que a encaminharia ao pré-natal de alto risco para 

que recebesse os cuidados necessários devido à infecção pelo HIV. Por estar no 2º 

trimestre eu solicitei à equipe administrativa que antecipasse a consulta médica, para que 

retornasse em menos de 30 dias. Eu falei sobre o Grupo de Gestantes e informei os meus 

dias na Unidade, caso precisasse de alguma orientação. 

Ao conhecer a gestante nesta consulta tive a ideia de conversar com a minha 

orientadora do mestrado sobre a mudança no método de coleta de dados, não mais em 

grupo, em oficinas e sim individual. Mas não fazia ideia de como seria. Uma entrevista 

apenas seria o suficiente? 

Dia 28/06/18: 

Consulta de pré-natal com a médica: Tempo de espera: 2h. Tempo na consulta: 

30’. Disse que a consulta foi boa, que recebeu o encaminhamento para o Planejamento 

Reprodutivo para fazer a laqueadura tubária e que por isso foi corrido, saindo de um setor 

e indo ao outro pegar o impresso e retornar à obstetra para fazer o preenchimento. Nesse 

dia havíamos marcado de nos encontrar mas eu não tive com quem deixar meu filho 
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caçula e por isso não fui ao serviço de saúde e me desculpei com a gestante porque não 

conseguiria comparecer conforme combinado. 

Dia 09/07/2018: 

Novo encontro com a gestante quando então apresentei a Pesquisa e fiz o convite 

para que ela integrasse o estudo. Expliquei a importância do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, o qual ela e eu assinamos e guardamos nossas vias Nosso ponto de 

encontro foi no SAE porque ela precisava de um laudo de sua médica para levar à equipe 

de Planejamento Familiar/Reprodutivo. Pela Lei a mulher pode submeter-se à laqueadura 

tubária se tiver no mínimo 25 anos de idade e dois filhos vivos. Nossa usuária não se 

enquadra nos requisitos acima porém com a “declaração de risco de vida por doença de 

base em caso de nova gestação” – está assim no cabeçalho do documento, risco de vida e 

não de morte-preenchida pela infectologista e pela obstetra que a acompanham, poderá 

ser efetuada no parto. A gestante disse que estava pensando em colocar o Dispositivo 

Intrauterino (DIU) porém a obstetra informou-lhe a possibilidade da laqueadura durante 

o parto devido à infecção pelo HIV. E então, ela concordou que seria melhor, já que não 

desejava mais ter filhos. 

A gestante reside em outro município onde vive com o marido, a enteada de 5 

anos e o filho de 1 ano e 8 meses. Sua mãe, uma irmã e o avô materno residem no 

município em que ela busca os serviços para cuidar de sua saúde. Informa ter descoberto 

a infecção no pré-natal por volta do 2º trimestre. 

A usuária estava aguardando há uns 20’ quando a funcionária da recepção trouxe 

o documento, apenas carimbado e datado pela infectologista. Já havia um laudo descrito 

pela obstetra, mas eram necessários dois laudos, distintos. Fiz contato com a psicóloga 

do planejamento familiar/reprodutivo e enviei a foto do documento. 

Enquanto aguardávamos a resposta, apresentei a pesquisa e o TCLE. Levamos aí 

uns 30’. A gestante falou que estava preocupada sobre minhas intenções com ela, que 

pesquisa seria essa, por que logo com ela etc. Expliquei que por ser enfermeira obstetra e 

ter algumas inquietações sobre a infecção pelo HIV, e ter atendido a gestante na sua 

primeira consulta na Unidade de Saúde, tive o desejo de convidá-la a participar da 

pesquisa. Mas expliquei que ela não teria obrigatoriedade de falar se não o quisesse e que 

em qualquer momento poderia desistir, se achasse melhor. Procurei explicar que a 

pesquisa é pra conhecer melhor o cotidiano da assistência em saúde e buscar melhorias 

na relação profissional-usuário. 
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Ao telefonar para a psicóloga, a mesma informou que a médica deveria descrever 

o diagnóstico da doença de base, o CID e as condições clínicas da usuária. 

Retornamos ao SAE e explicamos a situação. Entramos no consultório e a usuária 

gestante disse que eu iria explicar melhor o que era necessário no documento e achei isso 

muito legal porque foi uma abertura para que eu entrasse no cuidado dela neste setor. 

Feito isso, perguntei à médica que a estava atendendo, com qual frequência a usuária era 

atendida e a médica informou que o ideal é uma consulta mensal. Observei que no 

consultório não havia brinquedos para distrair uma criança, já que se tratava de um 

consultório pediátrico; então falei: doutora, você está precisando de alguns brinquedos 

aqui não é? Ela concordou prontamente e disse que possui um grande desejo de montar 

uma brinquedoteca em algum consultório que ela julga ser pouco utilizado ou na parte 

externa do ambulatório. Então a médica viu que já era hora de fazer novo atendimento e 

pediu para que a gestante retornasse na próxima semana sem a criança para sua consulta 

mensal. A pediatra tem muito carinho com a gestante e seu filho. Lembrei que a gestante, 

em nosso 1º encontro, citou a médica como sendo “tudo pra ela”. Entendi o porquê. 

Neste momento, sugeri que ficaria com a criança fora da sala pra a gestante poder 

ser examinada. Sugeri porque pensei: “Nossa! São muitas idas e vindas, muito 

desgastante para quem já está avançada no tempo de gestação e ainda carregar o filho de 

quase 2 anos pra um lugar e outro”. Confesso que fiquei pensando que as pessoas devem 

achar que sou amiga da mãe da criança há tempos. Tentei ficar com a criança durante a 

consulta mas não ficava quieta um minuto que fosse e ela quis voltar à sala onde a mãe 

estava. Justo! Não me conhecia! Então, vi que a médica aferiu o peso, a frequência 

cardíaca, a pressão arterial, buscou medicações na sua bolsa para fornecer à gestante, 

solicitou exames, e me perguntou se é muito difícil que ela realize um Ecodoppler. 

Informei ser necessário agendar com xerox de documentos e aguardar. A consulta durou 

30’. 

Curiosamente, a infectologista escreveu na caderneta da gestante, abaixo do que 

já estava descrito pela obstetra, que não há necessidade de medicalizar na hora do parto 

por que a carga viral está indetectável. Eu achei aquilo antiético, sabe? A médica 

infectologista relatar uma informação logo abaixo do que a outra médica registrou e 

exatamente o contrário da outra. Uma divergência de conduta sim, que ficou muito 

visível. Enfim, qual conduta a ser seguida? 

Saindo da consulta, migramos a pé ( ela com o menino no colo) até o outro serviço, 

o setor de planejamento reprodutivo, por 25 minutos, onde fomos bem recebidas pela 
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enfermeira e psicóloga quando foi entregue o documento preenchido e assinado pelas 

duas médicas que acompanham nossa usuária. Permanecemos por 40’ no setor. A 

psicóloga preencheu um impresso. A enfermeira entregou uma lista de documentos com 

cópias e agendou, na caderneta da gestante, o retorno para o dia 12 de julho, quando 

haverá a conversar com toda a equipe( enfermeira, psicóloga e assistente social). A 

gestante deseja realizar o parto em um hospital de grande porte no município de Niterói, 

onde teve seu 1º filho e gostou muito do atendimento que recebeu. 

Observei que a enfermeira ficou receosa de registrar à caneta o agendamento e o 

fez, a lápis. E fiquei me perguntando o porquê d a enfermagem ter tanta dificuldade em 

se colocar, em assumir seu lugar no cuidado ao usuário. Ela queria escrever num papel 

avulso e eu sinalizei que ela poderia escrever ali...no espaço dos agendamentos, porque 

afinal, era uma assistência à gestante. O planejamento familiar/ reprodutivo é um serviço 

de saúde e consta, inclusive, como capítulo na Caderneta da Gestante. Enquanto isso, a 

criança mexia em todos os objetos da sala...(risos)ficando quietinha num cantinho da 

cadeira da mãe quando estava fazendo suas necessidades. 

Ao sair da sala, fui perguntar sobre o agendamento do Ecodoppler e 

eletrocardiograma no guichê da recepção e a gestante foi procurar um banheiro para trocar 

a fralda da criança. Para cada exame, são solicitadas cópias da identidade, CPF, cartão 

SUS e comprovante de residência. E cada exame é agendado numa sala diferente. O 

porquê ainda não descobri. A usuária não estava com os documentos nem as xerox em 

mãos, o que deverá trazer em outra ocasião. Fizemos outra boa caminhada e dessa vez eu 

me ofereci para carregar a criança. Encontramos com uma colega enfermeira que 

perguntou se eu iria trabalhar naquele dia e eu disse que sim, mais tarde. Lembro que a 

gestante falou: você já está trabalhando não é? E eu assenti, não muito certa da resposta 

porque não era horário regular de trabalho. 

A gestante precisa retornar ao município numa quarta-feira pois é o dia em que se 

realiza a coleta de carga viral. A consulta com a equipe do planejamento será numa quinta, 

quando todas as profissionais estão. Um outro dia, para a consulta de pré-natal. 

Diz que raramente vai ao cinema e às vezes encontra-se com as irmãs, com quem 

diz ter um bom relacionamento. A mãe, ela diz que é meio doidinha, engravidou do 

namorado mas que acabou sofrendo um aborto. A gestante faz parte de uma igreja 

evangélica e costuma ir ao culto de domingo à noite, que dura aproximadamente 2 h, 

somente com as crianças porque o esposo não gosta. 
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Há, durante a semana, a célula das mulheres, onde se realiza uma reunião mais 

íntima, na casa de uma delas, onde cantam, leem a bíblia, conversam sobre suas 

dificuldades e fazem orações. Este encontro leva 1h aproximadamente. Ela vai de vez em 

quando, por falta de tempo ou cansaço, mas que também aprecia bastante. 

Dia 12 de julho de 2018: Consulta no Planejamento Reprodutivo com a enfermeira, 

a assistente social e psicóloga. 

Tempo de espera: 9:40 às 10:13h = 33 minutos de espera 

Tempo de atendimento: 10:13 às 11h = aproximadamente 45 minutos 

A usuária disse que gostou de “ter ido conversar com as meninas”, porém, a 

psicóloga estava ausente e ficou agendado de a usuária retornar para a consulta 

psicológica na próxima quarta-feira. Deverá iniciar um acompanhamento psicológico por 

“estar perdida”, disse que a assistente social percebeu ela um pouco triste, diferente da 

vez anterior; a usuária concordou que será bom. Disse também que precisa levar duas 

cópias que não pediram antes. A listagem entregue pela enfermeira solicitava 10 cópias. 

Portanto na próxima quarta-feira dia18/07 deverá coletar exames, ir a psicóloga e agendar 

os exames cardiológicos. Próxima consulta de pré natal: 26/07 

Sobre os exames de Ecodoppler e eletrocardiograma que ela precisa agendar, não 

conseguiu dar entrada porque o guichê estava com uma grande fila e ela não poderia 

esperar porque havia deixado o filho com a irmã, que estava no trabalho do esposo. Por 

isso estava com pressa. 

Dia 13 de julho de 2018: 

Culto na igreja onde permaneceu por duas horas e meia. Saiu quase às 22 horas. 

Disse gostar de todas as atividades do culto mas, principalmente, da ministração da 

Palavra de Deus, que disse que fala muito com ela. 

Dia 18 de julho: 

A usuária respondeu ter concluído as etapas no Planejamento Familiar recebendo 

os documentos para realizar a laqueadura no hospital onde deseja fazer o parto, em 

Niterói. Disse que o dia foi muito corrido e que naquela hora, às 21:45h estava 

conseguindo parar para descansar. Falei que lhe entendia perfeitamente já que meu dia 

também foi agitado e que se preferisse poderíamos conversar no dia seguinte. Ela 

concordou. Mas antes de finalizar a conversa, pediu-me um favor: para eu entrar em 

contato com a psicóloga e agendar um dia para seu atendimento porque não foi possível 

fazê-lo na ocasião. Perguntei se tem preferência por algum dia e horário e ela respondeu 
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que na quinta à tarde estaria na cidade. Fiquei, então, de lhe dar a resposta quando a 

recebesse. 

Dia 19 de julho: 

Telefonei para a psicóloga e ela me informou que entrará em recesso retornando 

no dia 09 de agosto. E que hoje ela poderia fazer o atendimento da gestante, ainda no 

horário da manhã. Considerei difícil o atendimento acontecer já que a gestante não reside 

em nossa cidade. Informei a mesma a resposta da psicóloga. 

A gestante então relatou não estar se sentindo muito bem e queria conversar com 

a psicóloga sobre isso. Mas que esperaria a profissional retornar. Disse a ela que entendia 

e que poderia contar comigo também. Então ela falou que foi cansativo o dia anterior 

porque foi “tirar sangue” e depois foi ao planejamento familiar e que demorou um pouco 

porque teve de tirar mais xerox.... Muita coisa! Disse que para ser atendida não demorou 

porque só havia ela aguardando para entrar. Porém o atendimento com a equipe ( 3 

profissionais das quais só lembrava o nome da psicóloga) durou 1h. Perguntei se já está 

com todos os papéis para fazer o procedimento e ela disse que falta um documento da 

médica do pré-natal mas que não lembra o nome mas que a médica deveria saber. 

A gestante disse que está em depressão de novo, que chora todos os dias e tem 

vontade de largar tudo mesmo e que com tudo isso se sente sozinha, não sabe como se 

expressar, por isso quer ir conversar com um profissional, porque está difícil pra ela. 

Expliquei que esses sintomas poderiam ser da medicação que faz uso e perguntei 

se já falou sobre isso com a médica do SAE ou com algum psiquiatra e a usuária 

respondeu que não. Perguntei se ela iria a sua igreja hoje à noite e ela informou não saber 

se iria. Falei que estaria em oração por ela. E que iria alterar meu horário na Unidade de 

Saúde para que nossos horários coincidissem na próxima quinta-feira dia 26 de julho e 

pudéssemos conversar pessoalmente. 

Fiz novo contato com a psicóloga sobre a necessidade da gestante e de seu relato 

de tristeza e desejo de conversar a respeito. A profissional me informou que telefonaria 

para a gestante para viabilizar o atendimento. Perguntei sobre esse documento que falta 

para a gestante obter sobre a laqueadura e a psicóloga explicou ser uma guia de referência 

endereçada ao hospital que a gestante deseja fazer o parto e a laqueadura. 

Entrei em contato com a gestante perguntando sobre o atendimento individual 

com a psicóloga e ela me informou que ficou agendado para o dia 09 de agosto à tarde. 

Uma pena só haver uma psicóloga no SAE e no Planejamento Familiar. Espero que a 

usuária aguente firme até lá. 
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26 de julho: Consulta de pré-natal 

Tempo de espera: de 7:50h às 10:20h 

Tempo de atendimento: 10:20h às 11h 

No total, a gestante chegou na Unidade as 7:50 e saiu às 12:30h da cidade 

Como foi o atendimento: gostou porque a médica conversa e disse que a bebê está 

bem. A gestante achou que a bebê estava encaixada porém a médica informou que a bebê 

ainda está sentada. 

Eu liguei pra gestante e ela já havia chegado ao posto. Seria a 3ª usuária a ser 

atendida. Combinamos que após a consulta, ela me procuraria na Unidade. Perguntei 

como foi o atendimento e se recebeu a guia de referência e contra referência preenchida 

pela obstetra para levar ao hospital do outro município em que deseja fazer o parto e a 

laqueadura. Ela informou que ainda não recebeu esse documento e que segundo a médica 

do SAE, ela não precisa dessa guia porque se houver algum problema lá no hospital, ela 

poderá procurar doutor fulano, coordenador do setor da maternidade, e autorizar a 

laqueadura. 

Fiquei preocupada quando me disse isto porque existe um fluxograma para a 

assistência, com documentos e protocolos do município, além de ser uma gestação 

vivenciada com a infecção pelo HIV e a jovem não estar inserida nos pré-requisitos de 

uma laqueadura legalizada pelo SUS: TER DOIS FILHOS VIVOS E POSSUIR 25 

ANOS. Expliquei a usuária que a psicóloga do Planejamento Reprodutivo me informou 

ser necessário este documento pois ela irá de um município para outro e chamei o 

enfermeiro e a técnica de enfermagem que trabalham nesse hospital de Niterói, o 1º no 

ambulatório e a 2ª na maternidade, para conversarem comigo e com a gestante sobre este 

fluxo de atendimento e ambos informaram que a laqueadura não está sendo realizada 

naquela instituição, devido a uma série de fatores. 

Então me dirigi à gestante e falei que seria viável que ela fizesse a consulta com a 

médica obstetra responsável pelo procedimento de laqueadura para que desta forma 

obtivesse a segurança de que em nosso município ela conseguisse a realização da cirurgia. 

Caso não conseguisse no município de Niterói. Esta consulta com a médica que realiza a 

laqueadura é agendada no setor de Planejamento Reprodutivo e então, eu já aflita, orientei 

a usuária que fosse a este setor e explicasse que precisa da consulta com a médica, para 

obter uma garantia do procedimento, caso não consiga no município que deseja fazer o 

parto. 
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Fiquei aflita porque a gestante já falou que deseja muito se submeter à laqueadura 

e por um momento, vislumbrei que isso pode não ser realizado. Por quê? Primeiramente, 

porque ela já foi de um setor a outro e fez várias fotocópias de documentos, passando por 

uma equipe interdisciplinar de enfermeira, psicóloga e assistente social e isso demandou 

tempo, dinheiro e vários deslocamentos. Segundo, o fato de a médica do SAE informar 

que a usuária deve procurar o médico coordenador do tal hospital de Niterói, que inclusive 

eu, enfermeira pesquisadora que redijo estas linhas já trabalhei lá e conheço o processo 

de trabalho e o acesso entre médicos e usuários, caso ela tenha alguma dificuldade para 

realizar a cirurgia. Achei totalmente inadequado e surreal. Terceiro porque como 

enfermeira obstetra atuante na Unidade de Referência para alto risco no município, tenho 

visto que muitas usuárias estão retornando à Unidade apresentando novas gestações, 

mesmo não tendo o desejo de engravidarem novamente. 

Para a usuária passar pelo trâmite completo do Planejamento Familiar, falta 

apenas a consulta com a médica obstetra responsável pelo procedimento de laqueadura. 

Agendamento que não foi feito porque a gestante disse que realizaria em Niterói. E para 

tal necessita de uma guia de referência do obstetra. Porém, neste momento, não sei se 

mesmo com toda documentação, o procedimento será realizado por conta do que disseram 

meus colegas hoje para mim e para a gestante, nossa usuária. 

Dois dias depois, em conversa por telefone, a gestante relatou que foi ao setor do 

planejamento reprodutivo e lá foi informada que deverá retornar para conversar com a 

coordenadora do serviço que não se encontrava. A pessoa que a recebeu lá também 

informou que conhece situações em que mulheres buscaram este hospital e não puderam 

realizar a laqueadura porque apresentaram alguma alteração na hora do parto, como por 

exemplo a pressão arterial “subir” ou outra situação que contraindiquei naquele momento, 

porém as usuárias são agendadas para realizarem em outro momento. Pergunto: Será que 

as usuárias retornam em outro momento para novo procedimento cirúrgico? Pelo que 

tenho vivenciado no consultório da Unidade de Saúde, não, não retornam para outra 

cirurgia. Retornam sim para iniciar outro acompanhamento de pré-natal. 

A gestante disse que ficou insegura pelo fato de ter ouvido de 2 profissionais, 

conversa mediada por mim, na Unidade onde faz o acompanhamento do pré-natal, que o 

possível local do parto e laqueadura ( hospital de outra cidade) não tem realizado o 

segundo procedimento, apesar das parturientes chegarem com toda documentação 

solicitada pelo MS. Disse também que falou sobre sua angústia com a profissional do 

setor do planejamento, que a orientou a retornar no próximo dia 3 de agosto. 



101 
 

 
 

Meu objetivo não foi preocupar a gestante mas alertá-la que deveria estar 

resguardada para o procedimento por meio de documentos e não por contato pessoal com 

profissional médico A ou B. 

Dia 3 de agosto quando irá fazer uma ultrassonografia, retornará ao setor para 

conversar com a coordenadora, e dependendo da conversa, a usuária será “encaixada” 

para ser atendida no dia 22 de agosto quando então estará com 35 semanas de gestação 

aproximadamente, no limite do prazo de tempo determinado, segundo a profissional do 

planejamento, para fazer a consulta com a médica que realiza a laqueadura em nossa 

cidade. 

Em conversa com a nossa usuária por telefone no último domingo dia 5 de agosto, 

ela relatou que realizou a USG (cuja biometria mostrou 31 semanas de idade gestacional) 

e que está tudo bem com seu bebê. No Planejamento, em conversa com a coordenadora, 

encaminharam-na para o SAE para que a médica que a acompanha que também trabalha 

no hospital onde a usuária pretende fazer o parto e a laqueadura, possa lhe assegurar os 

procedimentos necessários. Não acreditei no que ouvi porque a gestante está cumprindo 

os trâmites burocráticos para que a laqueadura seja assegurada, preferencialmente na hora 

do parto para que não precise se submeter a outro procedimento invasivo. Então percebi 

que tudo isso, o parto e a laqueadura no hospital de Niterói, estavam atrelados À SUA 

MÉDICA DO SAE, QUE TRABALHA NESSE HOSPITAL. E a gestante me disse que 

recebeu uma notícia muito ruim, que sua médica do SAE havia sido demitida da rede 

municipal. E que agora não sabia mais como iria ficar seu procedimento. Eu lembrei a ela 

que iria conversar com a psicóloga do SAE no próximo dia 9 e que poderia ser conversado 

e acertado um possível “encaixe” para consulta com a médica que realiza a laqueadura 

tubária. 

Dia 7 de agosto: 

A nossa gestante me telefonou perguntando se poderia “tomar” a vacina contra o 

sarampo, porque ficou na dúvida se poderia por conta da infecção pelo HIV. Eu lhe 

expliquei que por estar gestante não poderia. E pela questão da infecção, eu lhe pedi um 

tempinho para que eu pudesse conversar com o enfermeiro da imunização da Unidade de 

Saúde onde trabalho, que me respondeu que a pessoa poderia receber a dose desde que 

estivesse bem clinicamente, com as taxas em nível desejável de CD4 e carga viral e que 

apresentasse uma declaração médica. Eu retornei a ligação a ela e lhe expliquei isso. 

Orientei a importância da imunização para o seu filhinho e perguntei se estava tudo bem. 



102 
 

 
 

Ao desligar o telefone, eu me senti feliz por lembrar-se de mim para buscar uma 

orientação e por contribuir para o cuidado em saúde da gestante. 

Em conversa com a nossa usuária no dia 10 de agosto por telefone, no dia 9 ela 

foi à consulta no Planejamento Reprodutivo com a psicóloga para falar sobre sua saúde 

emocional. Disse que não conseguiu conversar a respeito porque estava com as duas 

crianças( o filho e a enteada) e a psicóloga precisava preencher mais um documento.( meu 

Deus! Mais um!) Esta profissional ficou de contactar a coordenadora do SAE e a médica 

do procedimento para que tudo ficasse resolvido, e a nossa gestante possa fazer tudo por 

aqui, o parto e a laqueadura, em nosso município. 

Eu estou pensando em conversar com a médica também, para que seja possível 

inserir a gestante no procedimento cirúrgico, pois está com a documentação em dia. Mas 

tenho receio de ao fazer isso, estar desconsiderando a equipe do Planejamento 

Reprodutivo e o que ficou acertado com a gestante. Pensando aqui... 

Dia 24/08/2018: 

Telefonei pra nossa gestante retornando a ligação dela do dia anterior. Ela disse 

que me ligou pra informar que esteve na consulta de pré-natal ontem e recebeu da obstetra 

um encaminhamento para realizar a interrupção da gravidez com 38 semanas, dia 10 de 

setembro de 2018. Ela foi ao SAE onde conversou com a psicóloga apenas sobre o 

documento, quando então foi produzida uma cópia para que fosse encaminhada à médica 

do Planejamento Reprodutivo. A gestante relatou que o dia 10 é uma segunda-feira e essa 

médica somente realiza a cirurgia de laqueadura às sextas-feiras e por isso ela está na 

expectativa... se vai conseguir realizar o parto/laqueadura aqui no município. 

Perguntei se o filhinho dela conseguiu ser vacinado contra o sarampo e ela 

respondeu afirmativamente (o nosso último contato telefônico havia sido sobre isso). 

Perguntei também sobre a consulta dela no SAE neste mês de agosto e ela disse que será 

na próxima 5ª feira dia 30/08 ás 13h com um médico, que substituirá a infectologista que 

cuidava dela há 2 anos. Informou que a filha que nascerá, vais ser acompanhada pela nova 

pediatra do SAE, que na verdade, já foi do SAE e está retornando. Perguntei se ela 

conseguiu conversar com a psicóloga sobre a tristeza que estava sentindo e ela informou 

que não, devido ao novo documento (encaminhamento)que entregara para dar sequência 

ao trâmite da laqueadura. Perguntei como ela estava, em relação ao sentimento de tristeza 

e como andava o relacionamento com o marido, e ela disse que estava melhor. 

Perguntei alguma coisa que a fez lembrar os gastos... Ah! Sim! Eu havia 

perguntado sobre a visualização das minhas mensagens: ela relatou que iria consertar o 
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aparelho de celular porém devido à necessidade de agregar recursos para trazer a cunhada 

do Estado da Bahia para ajudá-la no resguardo, não pôde consertar o aparelho. A cunhada 

ficou de ver a passagem rodoviária hoje e deverá chegar entre o dia 3 ou 4 do mês de 

Setembro. 

A gestante informou que a próxima consulta de pré-natal será dia 3 e perguntou 

se eu estaria na Unidade de Saúde. Eu a informei que na 1ª semana de Setembro eu estarei 

ausente devido a uma viagem, retornando à Unidade no dia 10, se Deus quiser. 

Indaguei a gestante sobre a indicação de uma pessoa de sua confiança para eu 

conversar. Ela indicou sua irmã que reside em São Gonçalo. Expliquei a importância 

dessa conversa para a pesquisa e sobre a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido que a irmã deverá preencher. A nossa gestante ficou então de conversar com 

ela e me dar resposta. Falou que a irmã sabe muita coisa da vida dela... até demais! Risos. 

Achei tão bacana ela indicar a irmã. Creio que por eu ser filha única, possuo grande 

admiração pelo relacionamento entre irmãos e irmãs. Considero ser uma ligação, bela e 

fantástica, de grande intimidade e identificação e por vezes conflituosa e dolorida. E por 

tudo isso eu admiro o relacionamento entre irmãos e irmãs. 

Finalmente expressei meu desejo de estar próxima a ela durante o parto e ela falou 

que também queria me pedir isso porém não sabia como fazer, como pedir, estava sem 

jeito, com vergonha e tal. Pediu para que eu ajudasse a mãe dela porque ficaria nervosa e 

tal e eu conheço todo mundo e poderia acalmá-la... risos...E eu disse que sim, que farei o 

possível para estar presente, que será muito bom estar junto naquele momento tão 

importante. 

E então finalizamos a conversa na torcida e expectativa de que o parto não seja na 

semana que estarei fora da cidade( risos),ensejando que na próxima 5ª feira quando ela 

for ao SAE, nós consigamos nos ver e conversar um pouco mais. Preciso comprar as 

fraldas! 

 

Dia 27/08/2018: 

Recebi um áudio da nossa gestante pela manhã, no qual ela informou ter recebido 

um telefonema da psicóloga do Planejamento Reprodutivo a respeito do agendamento do 

parto cesáreo e laqueadura para sexta-feira dia 14 de setembro às 6h, podendo haver a 

antecipação do procedimento para a quinta-feira, caso a médica faça o contato 

comunicando a gestante. Disse que fez a ligação para me passar a informação já que eu 

havia dito que poderia estar lá com ela. Disse que não sabe se a mãe poderá estar presente 
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nesse horário porque “ela dorme à beça! (risos)”. E então disse que gravou a mensagem 

pra me falar. Mandei a reposta pra ela com figuras(emojis) de aplausos e oração: aplausos 

porque fiquei satisfeita com o agendamento em um dia possível pra eu estar presente. 

Oração porque estou na intercessão para que os planos aconteçam conforme o desejado. 

E feliz, óbvio, por ver que ela terá seu procedimento assegurado por ocasião do parto (no 

mesmo momento) e no município, cuja rede de serviços, a gestante busca o cuidado para 

sua saúde. 

Dia 03 de setembro: 

Nossa usuária saiu de casa às 6:18h ( utiliza uma van para chegar ao nosso 

município) e chegou na Unidade de Saúde às 7:45h, ainda fechada. Dirigiu-se à sala do 

peso (pré-consulta) onde verificou-se o peso e a pressão arterial, recebendo a senha de 

número 3. Tomou café da manhã em casa e disse que não sente fome quando está na rua. 

Eu cheguei às 8:30h. Telefonei pra ela duas vezes para avisar que estava a 

caminho. Pedi 5 dias de férias e fui somente para encontrá-la e acompanhá-la na consulta 

de pré-natal e no planejamento reprodutivo. Confesso que estava ansiosa por esse 

encontro pois o último havia sido atabalhoado por conta daquele “encaminhamento 

fictício” para o outro hospital. 

Quando a encontrei ela estava conversando com outra gestante que também havia 

sido atendida por mim. Esta outra gestante perguntou como estava minha família e me 

fez recordar que o marido dela é militar e que o mesmo estava ali na sala de espera com 

ela e me apresentou a ele. A outra gestante não entendeu minha proximidade com a nossa 

usuária-guia e eu disse que somos amigas e fui a Unidade apenas para acompanhar a 

consulta porque estava de férias por alguns dias. Quando ela se afastou eu entreguei as 

fraldas e lenços umedecidos que havia comprado para a nossa gestante usuária. Eu havia 

telefonado 2 dias antes para saber qual tamanho de fralda ela preferia ganhar pois não 

sabia o que já tinha. 

Depois a nossa usuária comentou comigo que a outra gestante fazia muita 

pergunta, que não entendia o porquê que ela iria fazer o parto cesáreo e laqueadura tão 

jovem. E quando a nossa usuária falou que eu iria assistir o parto, então ela exclamou: 

”Nossa! Então, é sério mesmo o que você tem!” 

Queria aproveitar aquele momento de espera para conversar mais com a nossa 

usuária porém a todo momento passava um conhecido. Até uma tia eu reencontrei lá, que 

me falou que ficou triste por eu não ter ido ao aniversário dela há 1 mês e perguntou o 

que eu estava fazendo ali fora sentada. E eu disse que estava esperando a consulta da 
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minha amiga (fiz as apresentações devidas). Eu perguntei também o que ela estava 

fazendo ali na Unidade de Saúde e ela disse que precisava buscar uns remédios na 

farmácia da Unidade e de pedido de exames para a neta. Eu fiquei de falar com a médica 

durante a consulta da minha amiga e que não poderia prometer mas iria tentar pelo menos. 

E ela então resolveu aguardar. 

A médica chegou às 9:30h, passando por nós apressadamente. Aí nossa gestante 

falou: “ Ela ainda vai tomar café”. E eu falei: “É, né?” (Risos). A 1ª usuária a ser chamada 

era uma puérpera e estava com o bebê na sala do pezinho e por isso não entrou naquele 

momento. Foi chamada a 2ª usuária. 

Por fim, às 10:15h, nossa usuária gestante foi chamada e eu perguntei se poderia 

acompanhar a consulta. A médica sorridente assentiu e me perguntou se ela era da 

minha...(pesquisa) E eu disse que estava ali como amiga dela. Queria que as coisas fossem 

o mais naturais possível, entende? A médica explicou que veio de um plantão pesado, em 

um hospital da rede privada em outro município, com várias intercorrências e por isso 

chegou atrasada. Pedi então licença a nossa usuária e expliquei à médica sobre a 

necessidade do exame da neta da minha tia o que prontamente ela preencheu. Agradeci. 

Nisso, entra outra enfermeira para usar o banheiro e ela me disse que havia uma 

gestante marcada pra mim. E eu fiquei com uma interrogativa e esclareci que havia 

informado na agenda que não marcassem ninguém naquela semana pois eu estaria 

ausente, usufruindo 5 dias de férias. Aí então ela disse que atenderia e entrou no banheiro. 

Olhei para nossa usuária e a médica e falei que não havia entendido nada porque avisei a 

coordenadora da Unidade e a auxiliar administrativa que faz os agendamentos que estaria 

de férias e que havia sinalizado na minha agenda. Ai, ai...que falta de atenção! Quando 

retornar vou verificar o que realmente aconteceu. 

A médica olhou para a gestante, abriu o prontuário e a caderneta, calculou a idade 

gestacional confirmando então as 37 semanas e anotou no cartão da gestante. Perguntou 

se estava tudo bem à gestante, que afirmou. Olhou os resultados de exames já anotados. 

Pediu para que a gestante se deitasse na mesa para fazer a medida da altura uterina e a 

ausculta dos batimentos cardiofetais. Nossa usuária disse que precisava usar o banheiro. 

O consultório dessa médica é o único que possui banheiro (a Unidade de Saúde 

está em obras) e por isso em todo momento a consulta é interrompida pela entrada de 

algum funcionário. Quando a gestante se deitou eu tranquei a porta a fim de preservar sua 

privacidade. 
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Deitada de barriguinha de fora nossa gestante me informou que queria ouvir o 

coração do bebê porque na última ultrassonografia não gostou do médico que dentre 

outras coisas não colocou o som do batimento pra ela ouvir. Falei então com a obstetra 

sobre isso e ela então colocou o sonar para a ausculta e todas nós ouvimos o som do 

coração do bebê. Que alegria! E o coração da nossa usuária bateu mais leve. Fiquei 

satisfeita também! Ao retornar para a cadeira, a médica anotou as informações e pediu 

para que ela voltasse na próxima semana. Eu olhei bem pra nossa usuária e falei: “Amiga, 

tem alguma coisa para falar ou perguntar à médica?” A médica então, parou, colocou as 

mãos no queixo e respirou fundo, como que esperando algo mesmo, ou simplesmente 

desacelerando...Aí, nossa usuária falou que não, que estava tudo bem. Então agradecemos 

à médica e nos despedimos. 

Saímos da consulta às 10:30h e entreguei o pedido de exame a minha tia e me 

despedi dela prometendo que faria uma visita em breve. 

Chegamos à sala da equipe do planejamento reprodutivo às 10:40h onde 

permanecemos até às 11:10h. Nossa usuária precisava pegar a guia de internação para o 

dia 14 de setembro quando deverá ser hospitalizada às 6h...isso...da manhã. Tenso pra 

quem vem de longe, como ela virá. Há uma possibilidade de ser convocada para antecipar 

a internação e procedimento na noite do dia 13, na véspera. O contato será realizado por 

telefone, sendo disponibilizado o número do companheiro dela, já que o dela está com 

restrições pelo defeito causado pela queda. 

Com a equipe do planejamento (a psicóloga, a enfermeira e a coordenadora, que 

ficou mais distante, ocupada em uma tarefa, a quem me apresentei e falei sobre o Grupo 

de Gestantes ao qual ela irá neste mês de setembro); conversamos sobre a necessidade do 

jejum, sobre a possível antecipação do procedimento, o acompanhamento no pré, trans e 

pós operatório e sobre a visita à maternidade que não foi realizada com a gestante, 

infelizmente. 

Veio à tona o assunto do aleitamento materno, quando a gestante relatou que 

gostaria de amamentar porém reconhece a importância de não fazê-lo para prevenir a 

transmissão para a bebê. Nesse momento lançamos um olhar enternecido para a usuária 

e uma para a outra...Eu e a psicóloga. “Missão difícil, essa! Meu Deus do céu!” Pensei. 

A psicóloga falou que o fato de não poder dar de mamar não iria prejudicar o amor e afeto 

pela filha e que esse fato já era uma relação e atitude de amor. Falou com muito jeitinho, 

com a voz suave que tem. E eu disse que ela poderia dar a mamadeira a bebê, mantendo 
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o contato da pele uma com a outra, olhos nos olhos e conversar com ela durante a nutrição 

do bebê. 

Contei uma situação que passei no consultório de pré-natal com uma gestante 

soropositiva que havia perdido o filho adolescente para as drogas, que estava muito feliz 

com a nova gestação e desejosa por amamentar seu bebê ao recebê-lo nos braços. E eu 

tive que dar a orientação àquela gestante de que não seria possível amamentar devido à 

infecção pelo vírus. Fiquei arrasada ao dar essa informação, ainda mais quando vi os olhos 

marejados dela. Ficamos as duas emocionadas naquele consultório. Mas procurei mostrar 

que podemos nos alegrar com outros momentos que virão com a chegada do bebê. E 

assim falei com a nossa usuária e com a psicóloga. 

Conversamos ainda sobre a cunhada que veio da Bahia para ajudá-la e que trouxe 

duas crianças, seu filho de 11 meses e o outro de 3 aninhos. 

Silenciosamente me questionei se na maternidade local a equipe é rápida em 

administrar a Cabergolina ou Dostinex, medicação para inibir a prolactina e o 

aleitamento. 

Quando saímos da sala do planejamento, perguntei sobre o exame 

Ecocardiograma outrora solicitados pela médica infectologista que foi demitida e ela 

disse que não conseguiu dar entrada na Regulação. Puxa! Uma pena! Exames muito 

importantes e tão difíceis de serem acessados devido a muita burocracia. 

Perguntei para onde ela iria e ela disse que precisava comprar um vestido para a 

bebê cujo dinheiro foi presente da cunhada recém-chegada. E eu indaguei se poderia 

acompanhá-la e ela consentiu. Fomos a três ou quatro estabelecimentos comerciais e 

constatei que nossa cidade continua com poucas opções de roupas infantis desde o 

nascimento da minha filha, há 16 anos. Que chatice! Depois de retornarmos a 1ª loja, 

onde ela comprou um vestido rosa muito fofo, perguntei se não queria lanchar antes de 

embarcar na van para sua casa. E ela disse que não, que estava sem fome, que não sente 

fome na rua; eu mencionei da importância de evitar jejum prolongado, a fraqueza etc. O 

meu estômago já estava reclamando comigo...(risos). 

Perguntei à gestante enquanto caminhávamos que tipo de atividade ela gostaria de 

desenvolver para possuir uma renda e ela respondeu que deseja ser cabeleireira e que faz 

muitos penteados na enteada....risos. 

Perguntei sobre a ciência da cunhada sobre o diagnóstico deles, a gestante e o 

marido, e ela informou que a mesma desconhecia. Perguntei se ela pretendia contar ou 

como faria com a medicação e o “não dar de mamar” e ela disse que ainda estava 
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pensando sobre isso. Talvez espere a cunhada perguntar sobre o remédio e sobre a 

amamentação, e então ela deve dizer a mesma coisa da outra vez, “que não tem leite”. 

Toquei no assunto das fraldas novamente, agora nos dirigindo para o ponto das 

vans. Eu perguntei se havia feito chá de fraldas e então ela relatou que estava tudo 

acertado para fazer o Chá porém o esposo informou não ter condições financeiras e ela 

então desistiu de tudo. E depois soube que na verdade ele tinha o dinheiro e ficou muito 

aborrecida. A cunhada que chegou da Bahia com seus dois filhos pequenos lembrou que 

seu filho vai fazer aniversário de 1 ano e que conta com a ajuda do tio( no caso aqui, o 

marido da nossa usuária, que também lembrou a ele que o filho deles também fará 

aniversário, 2 aninhos, em outubro. 

Situação chata, desconfortável e inconveniente...quando familiares que vêm 

cooperar numa dada situação, lançam em rosto uma cobrança...insinuando um toma lá, 

dá cá! Espero que nossa usuária tenha dias de paz e não se aborreça para não atrapalhar 

os planos do parto para o dia 14. E claro, que fique bem, apesar das dificuldades. Antes 

de entrar na van, nós nos abraçamos e eu falei que gostei muito de tudo que fizemos juntas 

e que quando chegasse em casa, que por gentileza avisasse com um sinal pelo zap, ou um 

telefonema, se possível fosse. Ela agradeceu e disse que eu não pareço mais a enfermeira 

dela. Disse que já somos amigas. 

Às 13:05h recebi um sinal no zap que ficou engraçado pelo defeito que o aparelho 

dela apresenta...era uma vara de pescar com um peixe fisgado e as sílabas: “TyTyhuh”. 

Eu enviei um emoji gargalhando. Entendi que era o sinal de que ela havia chegado bem 

em casa. 

E mandei a frase: “Foi muito bom estar com você”. 

Ela gravou então um áudio relatando que também gostou muito por termos ficado 

juntas, conversado e nos distraído, e reiterou o que havia falado: “Nem parece mais que 

você é minha enfermeira; agora você passou de enfermeira pra amiga...Considero você 

como uma amiga...posso dizer que uma das melhores amigas...a gente conversa e se 

distrai.. risos... também gostei de passar o dia com você”. 

Não tive palavras para expressar minha gratidão. Enviei então muitos corações 

brilhosos, botões de rosa e emojis enviando beijos carinhosos. 

Estou muito feliz com esse método de pesquisa. E sou muito grata a minha 

professora e orientadora. 

Dia 10 nossa usuária irá a outra consulta de pré-natal e infelizmente eu não poderei 

acompanhá-la pois terei de acompanhar minha mãe numa consulta em outro município. 



109 
 

 
 

Mas vou enviar uma mensagem a ela reforçando que fale o que precisar para a médica e 

aproveite ao máximo a sua consulta de pré-natal, que possivelmente será a última. 

09 de setembro: 

Enviei uma mensagem pelo WhatsApp às 18:50h informando que não poderia me 

encontrar com ela na consulta e que lhe pedi dois favores: 

O 1º foi para que ela falasse com a médica tudo que precisasse, que pedisse para 

ouvir o coração do bebê e tudo mais que quisesse porque tem direitos a uma boa consulta. 

O 2º favor era o contato da irmã que seria a fonte para obtenção de dados complementares. 

Ela me respondeu que iria levar uma agenda para as devidas anotações. E que faria o 

contato com sua irmã. Também orientei que se tivesse vontade, que fosse à maternidade 

e se apresentasse para conhecer o setor e um pouco da rotina. Se preferisse poderia pedir 

a companhia de alguém da equipe do Planejamento para fazer o link com a equipe da 

Maternidade. Ela respondeu que iria ver com as meninas do Planejamento Reprodutivo. 

Disse que precisava ver também com elas o que levaria para a Maternidade. 

10 de setembro: 

Enviei uma mensagem para a médica obstetra do Planejamento Reprodutivo, 

conhecida de longos anos, se eu poderia assistir ao parto da minha amiga a qual faria com 

ela o parto cesáreo e a laqueadura na próxima sexta dia 14 de setembro. Ela disse que 

sim! Então eu respondi: “Oba! Vou comprar a roupa de centro cirúrgico descartável”. 

Porque já havia sondado com outras colegas enfermeiras que me informaram que há 

dificuldade de roupas disponíveis para todos. 

Neste mesmo dia, em que fui à consulta com minha mãe no município vizinho, 

fiz a busca da roupa descartável, que não encontrei. Somente a de tecido. Não comprei na 

esperança de encontrar em minha cidade. 

Nossa gestante enviou uma mensagem pra mim às 19:20h em 10 de setembro pois 

eu tive compromisso familiar e não pude acompanhá-la. Ela saiu de casa (sozinha) às 

6:16h chegando à Unidade de Saúde às 7:45h. Às 8:30h foi atendida na Sala do Peso onde 

foram registrados a pressão arterial de 110 x 60 mmHg e o peso de 65,200 Kg. Entrou no 

consultório de pré-natal às 12:05h aproximadamente, saindo às 12:15h. A consulta foi 

mais rápida do que aquela que eu fui com a nossa usuária. Disse que a médica demorou 

bastante a chegar devido à queda de um fio de alta tensão sobre o seu carro. Disse que o 

fundo de útero estava 32cm e que semana passada estava 34 cm, disse que a médica falou 

que baixou bastante mas que era normal. Perguntei se ouviu o coração do bebê e ela disse 

que sim. Expectativa! 
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12 de setembro: 

Tirei uma foto dos itens a serem levados à maternidade para a gestante e para o 

bebê porém recebi a resposta da nossa gestante de que ela não conseguia visualizar e me 

perguntou se poderia enviar ao celular do esposo. Eu disse que sim mas que não tinha o 

contato telefônico dele. 

13 de setembro: 

Às 12h telefonei para minha mãe que estava no município vizinho para um exame, 

para que comprasse uma roupa de centro cirúrgico. Caso não conseguisse, que me 

telefonasse para que eu comprasse por aqui mesmo. Animação! Tá chegando a hora! 

Às 17: 07h enviei uma mensagem pelo WhatsApp para saber se ela iria à 

maternidade na quinta à noite ou na sexta pela manhã. Ela respondeu que iria na sexta 

porque não recebeu nenhuma ligação pedindo para antecipar a cirurgia. 

Dia 14 de setembro: 

Finalmente chegou o graaaande diaaaaaaa! 

Coloquei o despertador para às 5h e.... Meu Deus! Como foi difícil para levantar, 

porque estava muito, muito cansada. Pulei da cama às 5:20h e corri muito! 

Cheguei ao Hospital às 6:10h desesperada me perguntando se a gestante já estava 

em Sala. Passei tão esbaforida pela recepção, mostrando a carteira do COREN, que nem 

a vi preenchendo o boletim de atendimento (gargalhadas) 

Aliás, percebi como é fácil entrar naquele hospital. É só colocar um jaleco branco 

e tudo certo! No corredor vi 2 policiais e dei bom dia e só para confirmar, perguntei se 

havia paciente custodiado ali, que me responderam: “Tem sim, infelizmente!” E mais 

uma vez me certifiquei que minha cidade não é mais a mesma. Está superpopulosa, com 

crescentes episódios de assaltos e furtos, porém ainda ingênua, com aquela mentalidade 

de cidade pequena, em que se conhecia todo mundo e todos se cumprimentavam pelas 

ruas. Enfim, um breve filme que passou na mente enquanto adentrava o hospital em busca 

do setor da maternidade. 

Cheguei ao Posto de Enfermagem da Maternidade e me apresentei à enfermeira 

plantonista mostrando minha carteira do COREN, que me recebeu muito educadamente, 

diga-se de passagem, informando a finalidade da minha presença e a mesma me informou 

que só havia chegado a paciente para a laqueadura apenas. Então telefonei para ela e fui 

refazendo o caminho. Então eu a avistei sendo atendida no balcão da recepção. E ela disse 

que eu havia passado por ela....risos. 
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A gestante chegou às 6h em ponto. A irmã e a mãe foram buscá-la em casa. Às 

6:25h foi admitida na maternidade, na ala de alojamento conjunto, sendo arguida pela 

enfermeira plantonista que falou alto as particularidades da gestante, que já estava 

incomodada e pedindo pra ela falar baixo. 

A gestante me disse que a moça que estava acompanhando a outra usuária que iria 

se submeter à laqueadura, perguntou pra ela por que ela não preferiu uma acompanhante 

da família em vez de uma enfermeira ( que era eu) e nossa usuária disse que respondeu 

pra ela que eu era da família... E eu disse “Ah... Que bom!” E sorrimos uma para a outra. 

Nossa usuária então me contou que esteve ali na urgência na última terça-feira 

com queixas sugestivas de infecção urinária e que o médico que a avaliou disse que o 

cálculo da idade gestacional feito pela médica do pré-natal estava errado e que na verdade 

ela estava com 37 semanas pela data da última menstruação e não 38. Disse que ficou 

muito preocupada com isso porque não queria que sua filhinha nascesse prematura porque 

ali não havia recursos para recebê-la e teria de ser transferida para outra cidade e não 

queria que isso acontecesse. E então, eu expliquei que com 37 semanas não há mais 

prematuridade e que os pulmões do bebê estão amadurecidos e que a médica do pré-natal 

estava se baseando pelas ultrassonografias. Falei para ela ficar tranquila porque estaria 

em boas mãos porque a médica do Planejamento iria verificar isso também. E ela então 

pediu para eu explicar isso a mãe dela que também estava aflita. 

Então, eu fui à parte externa do hospital para conversar com a mãe e aproveitar e 

pedir as bolsas da gestante e do bebê. A irmã que estava bastante mal-humorada disse que 

estava no carro e foi até lá buscar. Tive a impressão que estava com raiva de mim. A mãe 

dela falou que quase não havia dormido na noite anterior porque o médico da emergência 

da terça-feira havia dito que as contas estavam erradas e que o bebê estava com 37 

semanas e que ela não queria a sua neta nascesse de 7 meses. Percebi que ela confundiu 

37 com 7 e então expliquei à mãe da nossa gestante sobre o bebê não ser prematuro pois 

estava sendo o cálculo estava baseado nas ultrassonografias que possuem instrumentos 

para medir o corpinho do feto e essas medidas são padronizadas com o tempo de vida. E 

reiterei que a médica de hoje faria uma nova avaliação e caso constasse algum engano, 

isso seria colocado para a gestante e a família dela. E depois que percebi que ela havia 

entendido e estava mais calma, eu pedi licença para poder entrar para ficar com nossa 

gestante. 

Essa médica do Planejamento Reprodutivo já trabalha nesse hospital há longos 

anos e é conhecida e respeitada por sua seriedade e comprometimento com o bem-estar 
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de sua clientela. Certa vez, em uma capacitação com várias enfermeiras e enfermeiros, 

ela disse que o seu coração era de enfermeira e que admirava muito nossa profissão, 

devido ao carinho e atenção que dispensamos em nossa assistência bem como a 

preocupação com os detalhes na anamnese e nos relatos em prontuário. Eu a conheci 

quando era plantonista ali naquela instituição e na saída de um dos plantões pesados, 

fomos comer uma casquinha de siri. Risos pelas lembranças. Impressionante como o 

tempo passa rápido e como a mente humana pode também rapidamente voltar no tempo. 

Às 6:45h trocou de roupa e foi em seguida puncionada em acesso venoso 

periférico. Ajudei a técnica de enfermagem a colocar o esparadrapo para fixar o jelco e 

observei que a mesma não usou luvas, havendo considerável extravasamento de sangue. 

Às 7:10h iniciou a medicação antirretroviral. A enfermeira pediu minha ajuda para 

contabilizar o gotejamento que deveria ser 37gotas por minuto. O que sem bomba 

infusora fica difícil. Regulamos para 36 gotas por minutos porém acabou sendo infundido 

antes do previsto sendo necessário outro frasco para a entrada dela na SO. Às 7:20h 

coletou-se sangue para análise laboratorial cuja profissional já chegou de luvas e foi 

educada e rápida no procedimento. 

Entre um procedimento e outro nós conversávamos bastante... A gestante me 

confidenciou que descobriu de quem o marido contraiu o vírus durante a separação deles. 

E disse que foi de uma vizinha deles. E eu perguntei como chegara àquela conclusão e 

ela informou que ao contar para a cunhada que está passando dias na casa dela para ajudá-

la (contou porque ela viu a usuária colocando a mamadeira na bolsa e ela disse que não 

poderia usar a mamadeira na maternidade; aí, ela se viu na necessidade de explicar o 

motivo de não poder amamentar). A cunhada pressionou o esposo da usuária a contar, 

pois é sua irmã. A cunhada disse que depois que houvesse o parto iria dar uma surra na 

tal vizinha. Meu Jesus! Que confusão! Eu falei que violência e justiça com as próprias 

mãos não iriam fazer a situação mudar e que o melhor era conversar com ela para que 

tivesse cuidado com a transmissão e reinfecção. E ressaltei isso para nossa gestante 

também, agora então que iria fazer a esterilização, precisava usar a camisinha para fins 

de evitar alteração da própria carga viral. 

Às 7:30h foi realizado o cateterismo vesical de demora pela enfermeira e a ajudei 

no procedimento. Aliás, a bandeja com o procedimento havia ficado sobre o leito por um 

grande período de tempo e então eu expliquei que era necessário por conta da cirurgia e 

perguntei se ela se lembrava disso na cesárea anterior e ela disse que sim, que se lembrava. 

Às 7:40h a médica obstetra do Planejamento entrou na enfermaria falou com uma 
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puérpera e depois se aproximou da nossa gestante e pediu os documentos do Planejamento 

Reprodutivo, o encaminhamento da médica do pré-natal e a caderneta da gestante. Ela 

não se apresentou à gestante. Eu estava retornando de guardar o biombo e então me 

aproximei e a cumprimentei. A gestante deduziu e me perguntou logo em seguida se era 

ela, a médica do parto e da laqueadura. E eu disse que sim e perguntei se não houve uma 

consulta com ela, pois sei que é o procedimento. E nossa gestante informou que ficou 

corrido e não teve essa oportunidade. E me lembrou que só entrou nessa data porque a 

outra paciente foi remanejada. Achei desagradável a falta da apresentação pessoal do 

profissional e a falta desse contato prévio. Mas...se não fosse assim talvez não 

conseguiríamos. 

Às 9:20h ela foi encaminhada ao centro cirúrgico e eu corri para me trocar. Havia 

ido ao corredor para conversar um pouco com a mãe da nossa gestante-usuária para 

obtenção de informações complementares sobre o cuidado em saúde da gestante. Quando 

cheguei a S.O. ela estava sendo anestesiada. A anestesista foi informando o procedimento 

seguinte. Então eu cheguei perto dela e preferi ficar no seu campo de visão. Vi que uma 

lágrima corria. Cheguei bem perto e falei que estava ali e que tudo ia correr bem. A 

médica perguntou em voz alta o que ela era minha. E eu respondi: “É minha amiga”. Eu 

já havia falado isso no restaurante quando nos encontramos na quarta-feira na hora do 

almoço, quando ela ratificou a informação sobre a roupa para acompanhante. E quando 

estava lá olhando para nossa gestante e passando que um filme na cabeça, a médica me 

exclamou: “Vai nascer, Karla Iza!” E então, me apressei pra ficar em bom ângulo para 

fotografar e filmar. Gente! Que emoção! Quão maravilhoso é contemplar o milagre da 

vida! Às 9:40h a bebê linda nasceu! Com APGAR 9/9 pesou ao nascer 2840g e mediu 49 

cm. Voltei pra nossa gestante, digo agora nossa puérpera, e ela estava em um soninho 

bom. E voltei para o ângulo em que avistei melhor o procedimento em si para aguardar a 

laqueadura. Vi a exérese das tubas uterinas às 10h e a técnica que instrumentalizou 

separou uma da outra pra eu fotografar. O cheiro de carne queimada por conta do bisturi 

elétrico é repugnante... E eu orei: “Senhor, não me deixe desmaiar aqui, não”. 

Ao terminar, a instrumentadora puxou sozinha pra maca a nossa usuária e foi um 

movimento bastante bruto e inesperado porque tanto eu quanto a circulante achávamos 

que ela nos aguardaria nos aproximarmos. Machucou a cabeça da nossa usuária. Ela 

retirou a proteção que haviam feito nas mamas da usuária dizendo que aquele esparadrapo 

causa irritação na pele; eu então falei que ela não poderia amamentar por conta da 

infecção pelo HIV e essa instrumentadora sugeriu que envolvesse as mamas com lençol 
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descartável de TNT, o que ela mesma fez. Às 10:25h foi encaminhada de volta ao 

alojamento Conjunto e considerei que os maqueiros também foram brutos na hora de 

passar a usuária da maca para o leito. Quase a viraram de bruços. Foi a impressão que eu 

tive. Realmente uma enfermaria muito apertada. 

Conversei com a enfermeira coordenadora sobre a possibilidade de trocar a 

usuária de enfermaria devido à possibilidade das outras puérperas questionarem o porquê 

de que ela não iria amamentar mas ela me informou dificuldades que perpassam pela 

exigência de leitos cedidos para a cirurgia geral, o que seria extremamente prejudicial ao 

bebê, até questões de ficar isolada e esquecida na outra enfermaria pois a demanda é muito 

grande para poucos profissionais no setor. São 16 leitos contando a enfermaria de 

obstetrícia, pré-parto, berçário, alojamento conjunto e ainda tendo que prestar assistência 

na sala de exames etc. 

Às 11:10h eu deixei a maternidade. Eu precisava comprar algo para o almoço e 

justificar a ausência do meu filho na psicoterapia porque não consegui fazê-lo por 

telefone. Mas eu gostaria de poder ficar mais ali. Todavia achei prudente deixar a nossa 

usuária com a mãezinha dela. Até percebi um certo ciúme no início do contato e falei para 

a gestante que tanto a mãe ou a irmã quisesse acompanhar o parto, não teria problema eu 

não entrar, eu daria a minha vez para uma delas. Mas a gestante disse que não, que ela 

queria que fosse eu mesma. 

Naquele dia e no seguinte também não consegui retornar mais ao hospital. Recebi 

visitas numerosas e inesperadas na sexta à noite e apenas nos falamos pelo WhatsApp. 

Disse que só conseguiu se alimentar e ingerir líquidos para aliviar sua sede desde a hora 

do parto somente à noite. Apesar de na prescrição médica constar dieta branda a partir 

das 13h. Eu havia orientado a ela pedir a mãezinha dela para perguntar no Posto de 

Enfermagem. Mas parece que não funcionou. 

No domingo dia 16 de setembro por volta das 11h recebi um áudio da nossa 

usuária pelo WhatsApp informando que estavam em casa e que estava tudo bem. Fiquei 

triste de certa forma por não ter conseguido retornar. Eu estava voltando do mercado, com 

o jaleco na mochila pois tinha a pretensão de ir ao hospital para visitá-las. 

Dia 17 de setembro 

Solicitei a ela que quando tivesse uma folguinha me contasse como foi tudo pra 

ela, sinceramente, que ficasse à vontade para dizer o que ela achou da equipe médica, da 

enfermagem, da enfermaria onde esteve e da minha presença ali com ela. Então ela por 

mensagem me relatou: 
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“Oi, bom dia. A minha filhinha (disse o nome dela) é calminha. Ela mama 

pouquinho. Tá mamando 30 ml. Bom, em relação a equipe, foi boa, gostei muito, foram 

rápido e os médicos são brincalhões, isso também achei muito importante porque por 

alguns instantes eu fiquei tranquila. Em relação a sua presença lá não preciso comentar, 

amei muito a sua presença lá todos os momentos e o seu carinho comigo e a minha 

filha(falou o nome dela),isso você pode ter certeza que vou ser grata a você pelo resto da 

minha vida(figuras de coraçõezinhos). Em relação ao hospital...posso dizer que varia a 

plantões: o de sexta pra sábado não era muito bom não, eram pessoas meio mal-

humoradas...mas de sábado pra domingo não tenho o que falar, foram excelentes, até 

mamadeira e chupeta as meninas deixaram eu dar a minha filha e as mamas dela sempre 

vindo no horário certo....Em relação as pessoas do quarto, ficaram sim perguntando o 

motivo de eu não poder dar de mamar...mas falei que eu não dei leite e logo pararam de 

perguntar...as meninas do quarto me ajudaram e muito lá. No domingo foi rápido a alta 

dos médicos, me explicaram tudo direitinho como eu tinha que fazer em relação ao 

medicamento da minha filha...e pediram pra eu voltar no dia 20 com ela pra ela tomar 

outro remédio lá. Se eu lembrar de mais alguma coisa te falo. Beijos e figuras de corações” 

Minha resposta foi um grande coração vermelho porque não tinha palavras para 

expressar minha alegria e gratidão. 

A mãe dela passou a noite de sexta com ela e a netinha recém-nascida e na noite 

de sábado para domingo ficou sozinha. A irmã por parte de pai que a levou na sexta bem 

cedo, foi buscá-las no domingo quando receberam alta hospitalar. 

Depois desse diálogo ela me enviou uma nova foto da bebezinha, toda 

arrumadinha e imersa no soninho gostoso. Enviei figuras de olhar apaixonado e corações. 

E perguntei como ela, nossa usuária agora puérpera, estava. Perguntei também se estava 

usando álcool a 70% nos pontos da cesárea e no umbiguinho do bebê. E ela disse que 

estava sim. Perguntei quando pretendiam ir à Unidade para fazer os testes do pezinho e 

vacina BCG e pra minha enorme surpresa já haviam ido, o bebê e a tia, irmã da usuária. 

Aí eu fiquei triste porque eu estava na Unidade naquele horário mas não as vi. Ela disse 

que o pessoal da maternidade havia reforçado com ela a necessidade de fazer logo o teste 

do pezinho e a vacina, que a irmã levou e ela nem foi, pois aproveitou para descansar e 

disse que finalmente havia conseguido dormir e descansar de fato. Perguntei pelos outros 

testes e ela disse que ficaria de ver com a irmã pra quando foram agendados mandou outro 

áudio que eu não consegui entender nada pois havia muito ruído e expliquei isso e ela me 

relatou que estava com visitas e que depois me respondia. 
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Dia 18 de setembro 

Nossa usuária informou que os testes (neonatais) foram agendados para dia 24 de 

setembro à tarde, dia da consulta de puerpério dela e consulta no SAE com o novo médico 

infectologista. Ficará praticamente o dia inteiro nos serviços de saúde. À tarde, me 

chamou no WhatsApp perguntando o que seria bom pra ela tomar pra dor de cabeça e 

febre. E eu então gravei um áudio perguntando sobre estar apresentando febre e como 

estavam os pontos da cesárea. Perguntei quanto de temperatura estava apresentando e ela 

disse que não sabia, porque não tem termômetro. Perguntei então se recebeu uma 

prescrição médica de antibiótico na alta hospitalar( pois eu falei com o médico auxiliar 

do parto que ela já estava tratando infecção urinária há 3 dias) e ela respondeu 

afirmativamente informando o nome do medicamento e que estava usando no horário 

certinho. Perguntei se a urina estava doendo ao sair e ela respondeu que sim, um pouco; 

perguntei pelas mamas, se estavam avermelhadas e inchadas e ela disse que não, que 

estavam normais. E então respondi que se não fosse alérgica poderia usar dipirona ou o 

paracetamol e que bebesse bastante água. 

19 de setembro 

Perguntei a nossa usuária se virá mesmo ao município amanhã para o bebê fazer 

a medicação na maternidade. E ela disse que virá sim, pela manhã. Então retruquei que 

estava querendo ir vê-las. Inclusive para entregar um vestido para nossa gatinha. Ela disse 

que agora poderia atender ao telefone ( porque conseguiu consertar) Risos. 

Porém, devido a questões familiares eu não poderei encontrá-las na maternidade 

e por este motivo enviei uma mensagem informando a ela. Porém fazemos planos para 

que na próxima segunda, dia 24 de setembro estejamos reunidas na mesma Unidade de 

Saúde para consultas, exames, reencontros e expressão de afeto. Pretendo levar o 

vestidinho do bebê e um termômetro (risos). 

Dia 24 de setembro 

Avistei a usuária com a filhinha no colo na saída da consulta de desfecho ao lado 

da médica que a acompanhou também e esta ao me ver disse: “Qualquer coisa que 

precisar, eu estou por aqui e você tem a madrinha Karla Iza também”. E eu disse: “Isso 

mesmo! Pode contar!” E quando ficamos a sós, ainda que no corredor da Unidade, 

perguntei como elas estavam, e o irmãozinho e ela disse que estava tudo bem. Disse ainda 

que precisava ir ao SAE para a consulta com o novo médico e que voltaria mais tarde 

para o teste do olhinho e orelhinha. Eu sugeri que então pegasse a senha para que fosse 

logo atendida, já que estava ali na Unidade desde antes das 8h quando “pegou fila” para 
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poder entrar, pois ainda estava fechada a Unidade de Saúde. Conversei com a enfermeira 

“Mignon” da Sala da Pré-Consulta e expliquei o itinerário da usuária pelos serviços de 

saúde no dia de hoje, que prontamente escreveu o número 1 em um pedaço de papel e 

entregou a usuária. 

À tarde, quando o fonoaudiólogo chegou, fui conversar com ele sobre o bebezinho 

que seria o 1º a ser atendido, que estava em exposição ao HIV e que pela entrevista que 

havia fornecido, haveria necessidade de um exame complementar além do teste de 

orelhinha convencional. E percebi que ele estava com um “semblante fechado”, indicando 

uma certa irritação e perguntei se estava acontecendo alguma coisa e ele disse que 

infelizmente não, sugerindo que então queria que acontecesse, a resposta da gestão sobre 

a disponibilização de mais um exame e oferta de aparelhos auditivos que apoiaria as ações 

em saúde que ele executa no município. Disse ainda que não poderia mais fazer o 

encaminhamento para o outro município porque houve uma ruptura nessa conexão. E 

disse não fazer ideia para onde iria referenciar as crianças que necessitariam de exames 

específicos como o BERA. Fiquei triste com a notícia mas quem sabe a população faz 

ouvidoria sobre isso para que um arranjo provisório de um profissional dê lugar à uma 

rede de cuidados construída e garantida pelo órgão público que representamos. Por fim 

falou que havia chegado cedo e que depois iria começar o atendimento. 

A nossa usuária informou que gostou do atendimento e que não precisou falar 

nada porque parecia que ele já sabia da situação de saúde da família e solicitou o BERA. 

A minha leitura disso foi que eu acabei tomando a frente de uma situação que na verdade 

eu queria que fosse de outra maneira: meu desejo é que a usuária se sinta à vontade com 

o profissional para compartilhar sua condição e necessidade em saúde e que haja uma 

relação aberta e de confiança. Mas eu acabei ficando com receio de que ela não falasse e 

falei por ela. Creio que não agi certo. 

Enquanto ela estava nesse atendimento, o marido foi à farmácia da Unidade para 

receber a medicação antirretroviral da usuária. Em casa ela viu que a embalagem estava 

diferente e então me chamou no WhatsApp e enviou fotos da medicação anterior e da 

atual perguntando se eram a mesma medicação porque ficou na dúvida. Pedi para que 

enviasse uma foto da prescrição mas ela informou que não recebe prescrição e que apenas 

vai a farmácia de tempos em tempos para buscar os medicamentos. Fiquei pensativa sobre 

isso, sobre essa ausência de um impresso para esclarecer. Então eu busquei ajuda da 

funcionária da farmácia, que nos tranquilizou dizendo que eram sim a mesma medicação 

e que inclusive havia sinalizado isso ao marido da usuária. 



118 
 

 
 

O teste do olhinho não foi realizado nesse mesmo dia porque a médica avisou que 

teve um problema e que iria atender na próxima semana. Na semana seguinte a nossa 

usuária foi para o teste do olhinho com a oftalmologista e disse que informou que a filha 

usa as medicações para o HIV e disse que a médica informou que estava tudo bem e que 

isso não interferia em nada. 

A usuária precisou de um encaixe para pediatria e uma funcionária administrativa 

a auxiliou nesse processo por quem ficou muito grata e relatou que gostou da médica que 

fez o atendimento, que foi muito atenciosa com os dois filhos dela e solicitou exames os 

quais deverá apresentar em novembro. 

______________________________________________________________________ 

 

Fonte da usuária-guia: uma rápida conversa com a mãe da usuária antes do parto 

Pesquisadora: Como a senhora ajuda no tratamento, no cuidado em saúde da nossa 

gestante? 

Mãe: Sempre conversando com ela pra ela se cuidar. Até porque...pegou isso... até hoje a 

minha ficha não caiu ainda, pra dizer a verdade, né? Até hoje não caiu de jeito nenhum. 

Eu estou até calma demais com o marido dela(disse o nome dele). Não consigo até hoje. 

Já estou até perdendo a paciência. Sempre conversei com ela sobre isso, sempre falei, 

nem ela esperava. Ela descobriu agora na gravidez do 1º filho, quando veio essa outra 

gravidez agora, eu fiquei mais assustada ainda! 

Pesquisadora: A senhora lembra a ela dos remédios, fica com o neto pra ela poder ir a 

consulta. Alguma coisa assim? 

Mãe: Não porque ela nunca deixa! As vezes estou trabalhando, ela deixa mais com a irmã 

do que comigo, né? ele nunca fica comigo. Ficou uma vez só porque a gestante(falou o 

nome da filha) sempre corre pra irmã, sempre corre pro outro lado, o meu neto é difícil 

ficar comigo. Mas eu falo sobre os remédios, sim. Porque às vezes não tem tempo 

também, meu tempo também é corrido. Agora eu estou desempregada mas estou sempre 

trabalhando, inclusive falei pra ela: “Tomara que eu não esteja trabalhando, pra poder 

ficar com você lá, porque com o marido dela não pode contar”. 

Pesquisadora: A senhora trabalha em quê? 

Mãe: Em casa de família. Ou como diarista ou direto a semana toda.. Não tenho escolha.. 

Mas sobre a gestante...eu sempre converso com ela sim. 

Pesquisadora: Quando a senhora soube do diagnóstico foi um choque... 
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Mãe: Não! Choque até hoje, né? 

Pesquisadora: A senhora sabe “tudo do problema” ou tem dúvidas? 

Mãe: Tenho dúvidas...tenho dúvidas sim porque quando ela descobriu foi no 6º mês, ela 

falou isso pra mim e pra irmã, porque 1º ela contou pra irmã e depois falou pra mim. Aí 

quando eu soube, eu conversei com a médica quando meu neto nasceu(falou o nome dele), 

perguntei se era muito grave, mas aí a ginecologista falou pra mim que tinha o vírus mas 

que ela tomando remédio... isso lá no hospital quando o neto nasceu, eu fui lá perguntar 

porque eu tenho medo de perder ela, né? A gente fica com medo de perder o filho. Porque 

eu sei que muitas das vezes não pode nem pegar uma gripe. Já tive pessoas conhecidas 

que já se foram até com uma gripe né? Então... Eu não passo isso pra ela, mas eu tenho 

meu pé atrás, eu fico muito preocupada com essas coisas todas, “futuco” aqui, “futuco” 

ali, mas eu chegar pra ela e conversar com ela sobre isso nunca conversei. Ainda não tive 

coragem pra conversar com ela ainda. 

Pesquisadora: Como a senhora a ajuda a se cuidar? A senhora falou que ainda não 

conversou com ela ainda... Assim... Abertamente... a senhora sabe quantos remédios ela 

toma? 

Mãe: Sei. Eu visito sempre ela. Mas ainda não tive essa coragem, aminha ficha não caiu 

ainda. Meu medo era ela engravidar e ela engravidou. Meu medo era ela ficar com o 

marido sem camisinha e aconteceu. Eu converso com ela sobre isso. Porque quanto mais 

tempo...o negócio fica mais brabo...eu não sei qual o grau mais forte...se é o dela ou o 

dele. 

Pesquisadora: E a senhora quando soube disso, a senhora procurou pesquisar, saber o que 

é, pra poder ajudar mais ela? 

Mãe: Ainda não pesquisei, não. Ainda não tive essa coragem de pesquisar, não! Mas, a 

irmã dela sim( falou o nome). Eu converso mais com a irmã. Não sei se você já percebeu 

mas ela tem um pouco de receio de falar as coisas pra mim, até de tirar a roupa perto de 

mim ela tem. Então não conversei com ela ainda, ainda não. 

Pesquisadora: Mas o que ela precisar... a senhora... 

Mãe: Com certeza! Com certeza! Ela sabe... 

Pesquisadora: Por exemplo: ela está pedindo pra senhora ficar hoje com ela....a senhora 

vai poder ficar... 

Mãe: Com certeza. Fiquei com todas elas. Eu estou sempre lá dormindo na casa dela. Mas 

até então tem a cunhada dela que está lá. Eu sempre paparico meus netos. Eu vou um dia 



120 
 

 
 

e volto pra casa, não dá pra ficar dormindo na casa dela...eu tenho meu marido e minha 

casa também. Eles têm a liberdade deles e eu tenho a minha. 

Pesquisadora: A senhora mesma já pensou em fazer este exame? 

Mãe: Eu já fiz! Assim que eu descobri o dela, eu fiz. Até então porque eu engravidei e 

perdi há pouco tempo, né? Peguei e fiz. A primeira coisa que eu pensei. Peguei e fiz. É o 

que eu falo sempre pra minha mãe, é...eu tenho medo é de perder ela. Aí eu fico 

preocupada com a neném agora, porque o outro neto recebeu alta, depois de um ano e 

pouco... 

Pesquisadora: Mas, com a neném também vai ser assim, vai tomar a medicação também, 

vai ser acompanhada e vai dar tudo certo. 

Mãe: Eu fiquei preocupada com neném agora, né? Quando o médico falou pra mim que 

ia tirar com 7 meses, foi o que eu te falei, eu não dormi à noite! Eu falei... Ué... Por que 

que ele vai tirar com 7 meses? Aí, já começou eu a pensar...será que é por causa do 

problema da minha filha? Alguma coisa que ela não me contou? Porque algumas coisas 

ela...ela não me fala. 

 

 

 

 


