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RESUMO 
 
O aleitamento materno é importante tanto para a mãe quanto para o bebê, pois além de ser o 
alimento necessário para ele, ajuda no estabelecimento do vínculo entre mãe e filho. Mas com 
as mulheres que possuem o diagnóstico de HIV positivo, essa amamentação não pode ocorrer, 
por causa do risco da transmissão vertical e é importante que o enfermeiro saiba orientar em 
relação a não amamentação. Desta forma tem como objeto de estudo: a abordagem do 
enfermeiro de alojamento conjunto frente às puérperas soropositivas para HIV sobre a 
impossibilidade de amamentar. Esta pesquisa teve a abordagem qualitativa, sendo do tipo 
descritiva exploratória. O cenário foi o alojamento conjunto do Hospital Universitário 
Antônio Pedro que fica localizado em Niterói. Participaram do estudo os enfermeiros que se 
encontravam em atividade durante o período de coleta dos dados. A pesquisa foi aprovada 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade Federal 
Fluminense sob o parecer nº 254.060. A coleta de dados ocorreu durante os meses de maio e 
junho de 2013 e foram realizadas através de uma entrevista semi-estruturada, que foram 
gravadas e transcritas na íntegra. Para a análise dos dados foi utilizado à análise de conteúdo 
de Bardin, através do método de categorização. Dessa análise emergiram duas categorias: 
Experiência dos enfermeiros de alojamento conjunto frente às puérperas HIV sobre a 
amamentação e Abordagem dos enfermeiros de alojamento conjunto às puérperas HIV sobre 
a impossibilidade da amamentação. É importante que os enfermeiros que trabalham no 
alojamento conjunto sejam capacitados para atenderem as puérperas com HIV positivo, pelo 
fato delas não poderem amamentar, se torna algo penoso e doloroso, visto que as mulheres na 
sociedade são estimuladas a maternidade e ao aleitamento materno. Sendo necessário que elas 
entendam que a opção da não amamentação trará benefício para o seu filho, além disso, 
também deve haver orientação em relação ao enfaixamento das mamas e a importância do 
tratamento principalmente após a alta hospitalar. Desse modo, os enfermeiros precisam estar 
preparados para receberem essas clientes, orientando, dando todo apoio necessário para que 
essas mulheres se sintam menos tristes e mais conscientes sobre as escolhas e a importância 
do seguimento do tratamento. 

 
Palavras-chave: Aleitamento materno, enfermagem e HIV. 
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ABSTRACT 

 
Breastfeeding is important for both the mother and the baby, as well as being the necessary 
food for him, help in establishing the bond between mother and son. But with women who 
have a diagnosis of HIV positive breastfeeding this can not occur, because of the risk of 
vertical transmission and is important for nurses to know guide about not breastfeeding. Thus 
has the object of study: the approach of the nurse rooming front of postpartum HIV positive 
about the inability to breastfeed. This research was a qualitative approach, with a descriptive 
exploratory. The scenario was rooming in the Antonio Pedro University Hospital which is 
located in Niterói. The study nurses who were active during the period of data collection. The 
study was approved by the Ethics Committee Medicine College of Universidade Federal 
Fluminense of the in the opinion No.254 060. Data collection occurred during the months of 
may and june 2013 and were conducted through semi-structured interviews, wich were 
recorded and transcribed verbatim. For the analysis of the data was used for analisys of 
Bardin, through the method of categorization. From this analisys, two categories emerged: 
Nurses` Experience of rooming front of postpartum HIV on breastfeeding; Approach nurses 
to rooming postpartum HIV on the impossibility of breastfeeding. It is important that nurses 
who work in the accommodations are equipped to meet the mothers who are HIV positive, the 
fact that they can not breastfeed, become something distressing and painful, as women in 
society are encouraged to motherhood and breastfeeding. Requiring that they understand that 
the option of not breastfeeding will bring benefit to your child, in addition, there should also 
be guidance in relation to the banding of  the breasts and the importance of treatment 
particularle after hospital discharge. Thus, nurses need to be prepared to receive these 
customers, guiding, giving all necessary support to these women feel less sad and more 
conscious about the choices and the importance of following treatment.   
 
Keyword: Breastfeeding, nursing and HIV. 
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1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O puerpério tem o seu início a partir da saída da placenta, com duração variável, 

compreendido em três momentos: o puerpério imediato, do final de dequitação até 1,5-2 

horas, o puerpério mediato, que se estende do final da fase imediata e vai até o 10º dia e o 

puerpério tardio, que inicia no 11º dia e vai até o reinício dos ciclos menstruais nas mulheres 

que não lactam e até a 6-8ª semana nas lactantes. (Neme, 2006, p. 195) 

Essa fase do ciclo gravídico-puerperal compreende um momento de transições e riscos 

para as puérperas, de ordem psicológica, fisiológica, comportamental, sócio-cultural, 

econômica, ainda trazendo transformações no seu estilo de vida individual, enquanto casal, e 

nos relacionamentos afetivo e sexual. 

De acordo com Neme (2006, p. 195) “puerpério é o período do ciclo gravídico-

puerperal em que as modificações locais e sistêmicas, imprimidas pela gestação no organismo 

materno, retornem ao estado pré-gravídico”. 

Quando o puerpério ocorre sem nenhuma intercorrência para a mulher, este é 

identificado como puerpério fisiológico, mas quando há algum problema de ordem emocional 

ou física relativos a essa fase, iniciado nesse período ou intensificado por ele, é apontado 

como patológico. (Neme, 2006, p. 195) 

O puerpério se torna com uma conotação patológica para a mulher, quando está possui 

o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV). 

Para Parham1

                                                           
1 PARHAM, P. O Sistema Imune. Artmed,  Porto Alegre (RS), 2000. 

 (2000) apud Lazzarotto, Deresz e Sprinz (2010, p. 149) o vírus HIV 

ataca o sistema imunológico da pessoa infectada, mais especificamente os linfócito TCD4+, 

multiplicando-se para outras células. Ele é dividido em dois tipos que são 1 e 2, sendo o HIV-

1 o mais patogênico. 
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O HIV é um vírus, que nos tempos atuais, vem atingindo mulheres em idade 

reprodutiva e com isso estas correm o risco de ficarem debilitadas com situações consideradas 

normais da gestação, como também colocar em risco seus bebês por meio da transmissão 

vertical, que pode ocorrer em três momentos: na gestação, no parto e durante a amamentação. 

(BARROSO e GALVÃO, 2007. p. 464) 

Segundo Dias, Pacheco e Edit (2008, p. 02) “a transmissão vertical, também 

denominada materno-infantil, é a situação em que a criança é infectada pelo vírus da AIDS 

durante a gestação, no parto ou por meio da amamentação”.  

A puérpera com HIV precisa ser orientada sobre a importância da não amamentação 

para evitar a transmissão do vírus para o seu bebê, e preservar saudável a vida da criança. 

Essa orientação sobre a inibição da amamentação precisa ser iniciada durante as 

consultas de pré-natal e intensificadas durante o trabalho de parto e parto, mas principalmente 

durante os seus dias de pós-parto imediato, ainda internada no Alojamento Conjunto. 

Segundo o Brasil (1993): 
 

Alojamento Conjunto é um sistema hospitalar em que o recém-nascido sadio, logo 
após o nascimento, permanece ao lado da mãe, 24 horas por dia, num mesmo 
ambiente, até a alta hospitalar. 
 

Porém essa orientação para a inibição da amamentação pode fazer com que a puérpera 

sinta vários sentimentos negativos como angústia, sofrimento, medo, tristeza, dor e culpa. 

Para Dias, Pacheco e Edit (2008, p. 08), “a não-amamentação traz às puérperas 

portadoras de HIV/AIDS mais uma dificuldade entre as outras que já enfrentam. A ausência 

da amamentação se transforma em tristeza”. 

A forma mecânica de impedir a lactação da puérpera se dá através do enfaixamento 

dos seios mamas, mas que pode se torna para elas como algo punitivo. Porém, é necessário 

que isso ocorra, pois o armazenamento do leite nas mamas pode trazer complicações como a 

mastite. 

Moreno, Rea e Filipe (2006, p. 206), apontam em seu estudo que: 
 
Os resultados do uso de enfaixamento como processo de inibição da lactação é 
sentido como punidor e doloroso. O profissional de saúde que interage com a mulher 
HIV positivo ao diagnosticar ou realizar procedimentos para secar o leite, deve 
colocar-se imaginativamente no lugar da mulher, pois só assim terá o cuidado 
necessário para com o corpo do outro, respeitando seus limites e preparado para 
dialogar e informar. 
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Porém, salienta-se que a utilização do enfaixamento das mamas deve ser a primeira 

escolha, representando 80% de eficácia, enquanto abordagem para a não amamentação. As 

formas farmacológicas para este fim podem ser utilizadas como medidas coadjuvantes as 

técnicas inibitórias para o alcance da supressão da amamentação em puérperas HIV positivo 

objetivando a não transmissão vertical. 

Segundo Brasil (2010, p. 09), “a evolução da epidemia da AIDS no Brasil, afetando de 

maneira especial as mulheres, trouxe, como novo desafio a ser enfrentado, o controle da 

transmissão vertical (TV) do HIV”. 

A transmissão vertical esta sendo reduzida em 70% com a não amamentação acrescida 

ao uso da zidovudina (AZT) durante a gestação, parto e para o recém-nascido.  

Para que essas puérperas HIV positivo possam passar por essa experiência da inibição 

da amamentação com menos traumas é necessário que o enfermeiro do alojamento conjunto 

contribua por meio de orientação, apoio emocional e estímulo sobre a não amamentação. 

 
Os profissionais precisam ser capacitados para orientar de forma efetiva as mães 
sobre as dificuldades que poderão encontrar, apoiando-se em argumentos lógicos e 
compreensíveis, atuando na valorização da vida como um agente transformador, no 
sentido de promover a humanização da assistência às puérperas (DIAS, PACHECO 
e EIDT, 2008, p. 05). 
 

O Ministério da Saúde preconiza que o profissional de saúde, principalmente o de 

Alojamento Conjunto, deve fornecer todas as informações para as mulheres HIV positivo 

durante o ciclo gravídico-puerperal sobre como evitar a transmissão vertical, incluindo o uso 

de anti-retrovirais, o uso de AZT pelo bebê e a não-amamentação objetivando esclarecer e 

estimular sobre os métodos profiláticos.  (BRASIL, 2004, p. 26) 

Para Dias, Pacheco e Eidt (2008, p. 05): 
 

O uso correto de anti-retrovirais na gestação pode reduzir para zero a 2% a chance 
de contágio vertical, mas requer seu inicio na 14ª semana de gravidez, visto que a 
possibilidade de transmissão do HIV da mãe para o filho na ausência de qualquer 
procedimento profilático é de 25%. 
 

 
1.1- Motivação pelo Tema 

 

Durante a realização do Ensino Teórico-Prático (ETP) da disciplina de Enfermagem 

em Saúde da Mulher I, ministrada no 5º período do Curso de Graduação em Enfermagem e 

Licenciatura da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal 
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Fluminense (UFF), durante o primeiro semestre de 2011, quando comecei a me aproximar da 

temática por meio de artigos científicos sobre puérperas impossibilitadas de amamentar.  

Mas a partir disso comecei a ter questionamentos sobre a importância da abordagem 

adequada do enfermeiro de alojamento conjunto à puérpera HIV positivo sobre a 

impossibilidade da amamentação, visto que o emocional da mulher neste momento do ciclo 

gravídico-puerperal esta alterado, sendo somado aos dissabores do sentir e/ou viver a doença 

ao compartilhamento com suas companheiras de enfermaria não portadoras do vírus. 

 

1.2- Objeto do Estudo 

 

O objeto do estudo será a abordagem do enfermeiro de alojamento conjunto frente às 

puérperas soropositivas para HIV sobre a impossibilidade de amamentar. 

 

1.3- Questões Norteadoras 

 

o Qual a experiência do enfermeiro de alojamento conjunto frente às puérperas 

soropositivas para HIV sobre a amamentação; 

o Como é a abordagem desse enfermeiro frente a essas mulheres sobre a 

impossibilidade da amamentação. 

 

1.4- Objetivos do Estudo 

 

o Conhecer a experiência do enfermeiro de alojamento conjunto frente às 

puérperas soropositivas para HIV sobre a amamentação; 

o Identificar a abordagem desse enfermeiro frente a essas mulheres sobre a 

impossibilidade da amamentação.  

 

1.5- Justificativa 

 

A pesquisa justifica-se pela necessidade de aprofundamento do tema na comunidade 

acadêmica e assistencial, com intenção de fomentar discussões, outros estudos e mais 

pesquisas em prol da redução da transmissão vertical do HIV pelo aleitamento materno. 
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1.6- Relevância 

 

O estudo é relevante por ter uma conotação de educação em saúde e preventiva da 

Enfermagem frente às questões da epidemia do HIV/AIDS quanto à transmissão vertical por 

meio do aleitamento materno, não colocando à margem a situação bio-psico-social da mulher 

puérpera. 

 

1.7- Contribuição 

 

Este estudo visa contribuir com a assistência retroalimentando a prática no que 

concerne a abordagem do enfermeiro de alojamento conjunto à puérpera HIV positivo sobre a 

inibição da amamentação, com o ensino por meio de discussões sobre as abordagens mais 

eficazes, e com a pesquisa agregando conhecimentos e estimulando a produção de mais 

estudos sobre a referida temática. 
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2- REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1- Puerpério 

 

O puerpério representa o período do ciclo gravídico-puerperal em que todas as 

modificações que ocorreram no organismo por causa da gestação, retornam ao estado pré-

gravídico.   

Segundo Cabral e Oliveira (2010, p. 369) quanto ao puerpério: 
 
 
(...) representa para a mulher um momento crítico e de transição. Ele tem seu início 
após o parto e possui duração variável. Ocorrem ajustes fisiológicos em virtude das 
manifestações involutivas, de recuperação e de adaptação às modificações sofridas 
pelo organismo a seu estado pré-gravídico.  

 

Ainda para os mesmos autores (2010, p. 369) quanto à complexidade deste momento: 

 
(...) é conferida pelo entrelaçamento de aspectos biológicos, psicológicos, 
comportamentais, relacionais, sócio-culturais, econômicos e por questões de gênero. 
Além disso, é no puerpério que se exacerbam as demandas da maternidade, o que 
acarreta importantes transformações no estilo de vida das mulheres e do casal, com 
implicações no relacionamento conjugal e na sua vida afetiva e sexual. Todos esses 
aspectos, individualmente ou sobrepostos, resultam em diferentes situações de 
vulnerabilidade para as mulheres neste período. 

 

Este período é crítico, pois apresenta riscos e por esse motivo os cuidados de 

enfermagem são essenciais para que possa haver a prevenção de futuras complicações tanto 

físicas como emocionais. 
 
Embora as mulheres no puerpério vivenciem uma condição especial do seu processo 
de saúde, elas não estão doentes. Em contrapartida, a possibilidade de 
intercorrências clínicas como anemias, hemorragias e infecções, assim como altas 
taxas de morte materna em nosso país fazem com que o puerpério seja considerado 
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um período de risco para a saúde das mulheres. (CABRAL e OLIVEIRA, 2010, p. 
369) 
 

De acordo com Neme (2006, p. 195) “o puerpério é dividido em três etapas que são: 

puerpério imediato, mediato e tardio”.  

O puerpério imediato começa após o término da dequitação e vai até 1,5 – 2 horas, que 

é o chamado quarto período do parto onde são mais frequentes a ocorrência de graves 

complicações hemorrágicas e suas consequências. O mediato tem seu início do final da fase 

imediata e vai até o 10º dia, quando ocorre a regressão dos órgãos genitais, a quantidade dos 

lóquios diminuída e a lactação plenamente instalada. E por último, o puerpério tardio se dá a 

partir do 11º dia até o reinício do ciclo menstrual nas não lactantes e até 6ª a 8ª semana nas 

que lactam. (Neme, 2006, p. 195) 

Ainda existem dois tipos de classificação do puerpério, quanto à saúde da mulher que 

são o fisiológico, quando este momento decorrer como normalmente como o esperado e 

patológico, quando acontece alguma intercorrência emocional ou física ou quando a mulher já 

possui alguma doença crônica como HIV, que possa causar comprometimentos para ela ou o 

seu bebê sem a profilaxia adequada. 

 

2.2- Vírus da Imunodeficiência Humana  

 

Para Worobey2

                                                           
2 WOROBEY, M.; GEMMEL, M.; TEUWEN, D. E.; HASELKORN, T.; KUNSTMAN, K; BRUCE, M.; 
MUYEMBE, J.J.; KABONGO, J. M.; KALENGAYI, R. M.; VAN MARCK, E.; GILBERT, M. T.; 
WOLINSKY, S. M. Direct Evidence of Extensive Diversity of HIV-1 in Kinshasa by 1960. Nature, 2008, p. 
661-664 

 (2008) apud Natividade e Camargo (2011, p. 165) a AIDS é uma 

doença que foi descrita pela ciência há pelo menos 30 anos, no ano de 1982, porém acredita-

se que faz 100 anos que seu agente etiológico - o vírus HIV - esteja em contato com os seres 

humanos.  

Para solucionar os problemas oriundos da doença não tratada, buscam-se estratégias 

para diminuir o número de pessoas infectadas pelo vírus HIV. 

As características das vias de transmissão deste vírus, que são pelas secreções sexuais, 

sangue e leite materno demonstram a influência do comportamento humano diante da forma 

da disseminação da doença.  
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Para Parham3

                                                           
3 PARHAM, P. O Sistema Imune. Artmed. Porto Alegre, 2000. 

 (2000) apud Lazzarotto, Deresz e Sprinz (2010, p. 149) o HIV se divide 

em dois tipos: HIV -1, que é o mais patogênico e o mais comum e o HIV-2, endêmico na 

África Ocidental, disseminando-se pela Ásia.  

Este vírus ataca o sistema imunológico que é responsável pela defesa do organismo. 

Os linfócitos TCD 4+ são as células mais atingidas.  

O HIV representa um dos maiores problemas de saúde no mundo por causa do seu 

caráter pandêmico e gravidade. A característica principal é a supressão profunda da 

imunidade mediada por células T, que torna a pessoa suscetível às infecções oportunistas, 

neoplasias secundárias e doenças neurológicas que se não forem combatidas, levam ao óbito. 

(LAZZAROTTO, DERSZ e SPRINZ, 2010, p. 149) 

Assim que se descobriu o vírus, foi exposto como uma doença que apenas atingia os 

homossexuais. Porém observa-se atualmente que o vírus tem se manifestado em indivíduos 

acima dos 35 anos, evidenciando a heterossexualização e a feminização da epidemia. (MAIA, 

GUILHERM e FREITAS, 2008, p.243).  

Com o crescimento da feminização, ou seja, do número de mulheres, com HIV em 

idade reprodutiva, cresce também o risco de transmissão vertical do vírus da mulher durante o 

ciclo gravídico-puerperal para o seu bebê, através da gestação, parto e amamentação. 

 

 2.3- Aleitamento Materno e a Impossibilidade de Amamentar  

 

O aleitamento materno é importante tanto para o bebê quanto para a mãe. Além do 

leite materno ser nutritivo, rico em água, lactose e gordura, sendo o melhor alimento para a 

criança até os seis meses de vida, também contribui para o estabelecimento do vínculo entre o 

binômio durante a mamada.  

Segundo Levy e Bértolo (2008, p. 08) sobre o aleitamento em relação à mulher, o “dar 

de mamar é uma prioridade da sua vida porque é bom para si, para o seu bebê e para a sua 

família”. 

Para Vinhas et al (2004, p. 18) a amamentação é importante para que se crie uma 

relação afetiva e se cultive  intimidade e carinho entre a mãe e a criança.  

 Porém para as mães que são portadoras do vírus HIV esse incentivo á amamentação 

não deve acontecer, na verdade deve ser desestimulado por meio de orientações 

conscienciosas e técnicas baseadas na prevenção da transmissão vertical do vírus para o bebê. 
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As contra-indicações definitivas para o aleitamento materno não são muito 
frequentes, mas existem. Trata-se de mães com doenças graves, crônicas ou 
debilitantes, mães infectadas pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), mães 
que precisem de tomar medicamentos que são nocivos para os bebês e, ainda, bebês 
com doenças metabólicas raras como fenilcetonúria e galactosemia. (LEVY e 
BÉRTOLO, 2008, p. 19) 

 

Mas o vínculo afetivo deve ser estimulado entre a mãe e o bebê, mesmo este não 

podendo ser amamentado ao seio materno: 
 

A sociedade em geral reconhece que amamentação natural é fundamental ao 
desenvolvimento e à saúde do bebê, promove o vínculo afetivo entre mãe e filho, 
dentre outras vantagens. Contudo, há situações de mulheres soropositivas para HIV, 
em que o aleitamento materno é contra indicado e, nesse caso é melhor que a mãe 
ofereça o leite artificial dando ao filho atenção e carinho, todavia deve-se tomar esse 
momento que á singular uma interação maternal cultivando uma relação de intimidade 
entre ambos, enquanto oferece a mamadeira. (VINHAS et al, 2004, p. 21) 
 

Para CDC4

                                                           
4 CDC (Centres for Disease Control). Entry Into Perinatal Care, United States: 1989-1997. MMWR, 2000, p. 
393-398. 

 (2000) apud Moreno, Rea e Filipe (2006, p. 200) estudos realizados com 

gestantes e mães HIV positivas que não amamentaram demonstraram que ouve uma 

diminuição da transmissão vertical, com o uso do AZT na gestação, parto e para o recém-

nascido.  

O Ministério da Saúde registrou grandes avanços, como medida de controle da 

propagação da transmissão vertical, a utilização na adoção do AZT para à mulher HIV 

positivo na gestação e parto, e esclarecimentos sobre o impedimento da amamentação. 

(VINHAS et al, 2004, p. 18) 

A adoção das ações preventivas à transmissão vertical é eficaz quanto à inibição da 

amamentação, porém transformou, de forma negativa, a experiência da gestação e 

maternidade para a mulher HIV positivo. 

O impedimento ao aleitamento materno pode gerar nestas puérperas um grande 

conflito relativo ao papel materno fazendo com que vivenciem sentimentos como o medo, 

tristeza, angústia e culpa, pois além de serem portadoras e possíveis transmissoras do vírus, 

ainda sofrem com a impossibilidade de amamentar seus filhos. (CONTIN, SANTOS e 

DUTRA, 2010, p. 279) 

De acordo com Paiva e Galvão (2004, p. 417) “o impedimento de amamentar é 

encarado pelas puérperas como uma situação de dor e padecimento e ainda manifesta-se como 

um confronto com seu desejo do papel social de ser mãe”.   
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Esses sentimentos negativos consomem energia, trazendo sensação de solidão e vazio 

que interferem no prazer. As restrições no estabelecimento entre mãe e filho, as experiências 

antigas em relação à amamentação, o conhecimento sobre as vantagens em relação ao 

aleitamento materno, que são divulgadas pelo meio de comunicação e nas instituições de 

saúde, faz com que a escolha pela não amamentação seja uma opção difícil pela mulher. 

 
Os resultados mostram que a prevenção da transmissão materno-infantil do vírus 
impõe uma série de procedimentos que podem influenciar intensamente a 
experiência de ser mãe podendo refletir na relação destas com o filho. Entre os 
procedimentos está o impedimento da amamentação natural que se constituiu sócio-
culturalmente como símbolo representativo do papel de ser mãe. (CONTIN, 
SANTOS e DUTRA, 2010, p. 281) 
 

Por essas mulheres HIV positivo não amamentarem, é necessário que se iniba a 

produção de leite, existem maneiras para isso sem trazer muito sofrimento para as puérperas, 

causando menos dor e desconforto como as medidas não-hormonais e farmacológicas 

(inibidores). O método não-hormonal é o enfaixamento das mamas e consiste em comprimir 

as mamas confortavelmente, sendo o método mais utilizado. (DIAS, PACHECO e EDIT, 

2008, p. 09) 

Ainda para Dias, Pacheco e Edit (2008, p. 10):  
 

O enfaixamento é um procedimento adotado como rotina pelos serviços de saúde, 
conforme recomendação preconizada pelo Ministério da Saúde e deve sempre estar 
baseado no Consentimento Livre e Esclarecido das puérperas. 

 

Brasil5

De acordo com Brasil (2004, p. 25) a mulher com HIV positivo deve ter a lactação 

inibida logo após o parto, que ocorre através da de medidas mecânicas e/ou farmacológicas. A 

medida mecânica ocorre através da compressão mecânica das mamas que é o enfaixamento, 

com cuidado para não dificultar os movimentos respiratório, causando desconforto para a 

mulher. Esse método já possui 80% de eficácia se for mantido entre 7 a 10 dias, evitando 

 (2004) apud Barroso e Galvão (2007, p. 466) aponta que a recomendação do 

enfaixamento se dá em um período de dez dias, evitando a manipulação e estimulação das 

mamas. Apenas esta medida, já alcança um sucesso de 80% quanto à inibição da lactação, 

porém quando há dificuldade na manipulação do enfaixamento durante o puerpério, sugere-se 

que se utilize também a supressão farmacológica.  

                                                           
5 BRASIL. Ministério da Saúde. Manual Normativo para Profissionais de Saúde de Maternidades da Iniciativa 
Hospital Amigo da Criança: Referência para Mulheres HIV Positivas e outras que não podem amamentar. 
Brasília, 2004. 
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dessa forma a manipulação e estimulação das mamas. No entanto, se houver dificuldades no 

uso desse método, então deve-se considerar o uso da supressão farmacológica.  

O processo de secagem da produção de leite pode trazer para estas puérperas um 

sentimento de tristeza seguido por conformismo. Este conformismo esta relacionado 

geralmente com a consciência sobre a transmissão vertical. 
 
A experiência de ter suas mamas enfaixadas e contidas, elas que deveriam nutrir o 
recém-nascido, desencadeia diversos sentimentos na mulher. A equipe de 
enfermagem precisa demonstrar solidariedade frente a essas adversidades, 
humanizando esse ato, que, muitas vezes, é considerado por elas punitivo e 
desconfortável. (DIAS, PACHECO e EIDT, 2008, p. 11) 
 

Para que essas mulheres possam passar por esta experiência com menos sofrimento e 

dificuldades, é necessário que o enfermeiro do alojamento conjunto - sistema hospitalar onde 

o binômio permanece no mesmo ambiente por 24 horas até a alta hospitalar - esteja presente 

utilizando a sua assistência para ajudar e orientar, por meio de uma abordagem sensível à 

situação e à unicidade daquele indivíduo. 

 

2.4- Enfermeiro do Alojamento Conjunto 

 

Após o parto, durante o momento de recuperação, as puérperas demonstram momentos 

de dependência de cuidados de enfermagem, oferecidos a ela e o bebê, sendo um momento 

decisivo, para que o enfermeiro direcione a assistência que vá a atender ambos. (ODININO e 

GUIRARDELLO, 2010, p. 683) 

É necessário que o enfermeiro tenha um olhar holístico sobre a mulher, não prestando 

atenção somente no sistema reprodutor e hormonal, mais também se preocupando com o lado 

emocional.  

O vínculo entre o enfermeiro e a mulher é de extrema importância para que este 

profissional crie estratégias possa facilitar a abordagem em prol da compreensão dela acerca 

desta nova fase. 

Portanto, o enfermeiro do alojamento conjunto tem como comprometimento principal 

dar toda a atenção e prestar a assistência à mulher no pós-parto imediato e ao recém-nascido, 

favorecendo assim a saúde materna e neonatal. 

 
O Alojamento Conjunto (AC) é um sistema hospitalar em que o recém-nascido sadio 
permanece com a mãe logo após o nascimento, 24 horas por dia, até a alta 
hospitalar. Tal estrutura possibilita que todos os cuidados assistenciais sejam 
prestados ao binômio mãe e filho. Algumas das vantagens do AC são: favorecer o 
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aleitamento materno em livre demanda e sua manutenção por tempo prolongado, 
fortalecer o vínculo entre mãe e filho e oferecer condições para que a equipe de 
enfermagem possa proporcionar orientações à puérpera por meio de demonstrações 
práticas dos cuidados indispensáveis ao recém-nascido (ODININO e 
GUIARDELLO, 2010, p. 683). 
 

O modelo vigente de assistência específica para a puérpera, implantado no alojamento 

conjunto, tem como fundamental, os aspectos educativos voltados para o desenvolvimento de 

habilidades maternas com a finalidade de preparar a mulher para cuidar de seu filho e o 

enfermeiro tem um papel importante para esta formação. 

A mulher deve receber orientações acerca de higiene, alimentação, atividades físicas, 

atividade sexual, enfocando na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, os cuidados 

com as mamas e os cuidados necessários com o recém-nascido, incluindo a amamentação.  

Segundo Gomes e Neves (2011, p. 824) “a assistência de enfermagem no puerpério é 

muito importante, uma vez que uma assistência qualificada pode evitar grandes danos para a 

paciente como, riscos de infecções e danos psicológicos”. 

No entanto, o enfermeiro do alojamento conjunto precisa ter uma atenção redobrada às 

puérperas HIV positivo, não somente com as questões fisiológicas do pós-parto, mas também 

com as situações possíveis advindas do referido vírus, e preventivas frente ao seu bebê. 

Para tanto, deve-se utilizar uma abordagem que vai de encontro com as reais 

condições da cliente e seja pautada na ética profissional e no respeito, não a expondo a 

situações de desconforto e constrangimento, e principalmente tendo cuidado para não culpa-la 

por ser HIV positivo. 

Os enfermeiros de alojamento conjunto precisam ser capacitados para orientar de 

forma efetiva as mães HIV positivo sobre as dificuldades que poderão encontrar, expondo 

argumentos lógicos e compreensíveis, atuando na valorização da vida como um agente 

transformador e com intenção de promover a humanização da assistência às puérperas. 

Na prevenção o enfermeiro não deve apenas orientar a esta puérpera sobre educação 

em saúde, mas também sensibilizar sobre a importância da não-amamentação em benefício do 

seu bebê.  

Segundo Dias, Pacheco e Eidt (2008, p. 04): 

 

A educação faz parte do ser humano porque ele é ser um ser inacabado. E cabe aos 
profissionais, que possuem o saber em saúde, compartilha-lo com estas mães para 
que elas possam desenvolver o autocuidado, tornando-as capazes de cuidar 
adequadamente do seu bebê em casa e protegê-lo da infecção pelo HIV. 
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O enfermeiro precisa enfatizar à puérpera, principalmente em seu plano de alta, sobre 

o uso correto da medicação anti-retroviral do bebê e da importância da não-amamentação, 

utilizando como técnica inibidora o enfaixamento das mamas, para que dessa maneira possa 

ter autonomia consciente em sua casa sobre os cuidados com o bebê relativos à prevenção da 

contaminação. 

O Ministério da Saúde preconiza que a equipe de enfermagem deve orientar as 

puérperas soropositivas para o HIV com as informações indispensáveis para evitar a 

contaminação vertical, incluindo o uso da terapia anti-retrovirais, o uso da Zidovudina nos 

bebês e a não amamentação. (DIAS, PACHECO e EIDT, 2008, p. 05) 

Para que se iniba a amamentação de forma não farmacológica, é realizado o 

enfaixamento das mamas, quando o enfermeiro deve esclarecer sobre o motivo pelo qual esta 

fazendo esse procedimento e também quando deve avaliar os seios objetivando orientar sobre 

esses mesmos cuidados que devem ser seguidos em casa. 

Dessa forma Dias, Pacheco e Eidt (2008, p. 06), dizem que “é necessário que o 

enfermeiro não se esqueça de explicar o processo e o motivo do enfaixamento devido ao ato 

já estar intrínseco nas normas e na rotina do alojamento conjunto”. 
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3- METODOLOGIA 

 

3.1- Tipo de Pesquisa e Abordagem Metodológica 

 

Para desenvolver esta pesquisa, e atender ao propósito de investigar como os 

enfermeiros da maternidade do Hospital Universitário Antônio Pedro estão abordando as 

puérperas com HIV positivo sobre a impossibilidade de amamentar, optou-se pela abordagem 

qualitativa, utilizando o estudo descritivo-exploratório. 

De acordo com Minayo e Gómez (2003, p. 137) a abordagem qualitativa se relaciona 

com a intensificação dos fenômenos. É usada para aprofundar na compreensão dos estudos, 

visando o desvendamento da lógica interna e específica.  

 
(...) a pesquisa qualitativa costuma ser direcionada, ao longo de seu 
desenvolvimento; além disso, não busca enumerar ou medir eventos e, geralmente, 
não emprega instrumental estatístico para análise dos dados; seu foco de interesse é 
amplo e parte de uma perspectiva diferenciada da adotada pelos métodos 
quantitativos. Dela faz parte à obtenção de dados descritivos mediante contato direto 
e interativo do pesquisador com a situação objeto de estudo. Nas pesquisas 
qualitativas, é frequente que o pesquisador procure entender os fenômenos, segundo 
a perspectiva dos participantes da situação estudada e, a partir, daí situe sua 
interpretação dos fenômenos estudados. (NEVES, 1996, p. 01) 

  

O estudo descritivo busca conhecer as situações e relações que ocorre nos aspectos do 

comportamento humano. Expõe com exatidão a realidade evidenciada pelos fatos e 

fenômenos investigados. 

Leopardi (2001, p. 139) afirma que:  

 
O estudo descritivo pretende descrever com exatidão os fatos ou fenômenos de 
determinada realidade e exige do pesquisador uma série de informações sobre o que 
se deseja estudar, uma precisa delimitação de técnicas, métodos, modelos e teorias 
que orientarão a coleta de e interpretação dos dados. 
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E de acordo com Gil (2008, p. 27) a pesquisa exploratória é: 

 
(...) desenvolvida com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, 
acerca de determinado fato. Esse tipo de pesquisa é realizado especialmente quando 
o tema escolhido é pouco explorado e torna-se difícil sobre ele formular hipóteses 
precisas e operacionalizável. 

 

3.2- Campo de Estudo  

 

O estudo será realizado no alojamento conjunto da maternidade do Hospital 

Universitário Antônio Pedro (HUAP)/Universidade Federal Fluminense (UFF) que localiza-se 

no município de Niterói, na cidade do Rio de Janeiro. 

A referida maternidade, instalada no 8º andar, é composta por duas alas, A e B. A ala 

A corresponde ao lado do alto risco e ala B corresponde ao lado do alojamento conjunto (AC).  

A ala A é dividia em duas enfermarias, uma de alto risco com seis leitos e a outra que 

é para intercorrências com três leitos. E a ala B que corresponde ao alojamento conjunto 

possui duas enfermarias cada um com seis leitos, totalizando doze leitos. Cada um possui um 

posto de enfermagem, totalizando dois na maternidade. 

A maternidade ainda possui um pré-parto com dois leitos, e é uma sala preparada para 

ocorrer partos normais. O centro cirúrgico possui duas salas, uma para realização de parto 

cesária e outra para realização de cirurgia. 

É válido ressaltar que no setor existe um cartório, uma sala para atendimento médico e 

uma sala para a enfermagem. 

A escolha desse cenário deu-se por além de ser referencia para o atendimento das 

gestantes de alto risco, é o Hospital Universitário da instituição de ensino a qual estudo. 

É válido ressaltar que o Diretor Geral do HUAP autorisou a realização do estudo, ou 

seja, a coleta de dados, na respectiva Instituição (ANEXO I), e que o desenvolvimento do 

mesmo não trouxe tipo algum de custo à Unidade de Saúde, conforme consta na Declaração 

Negativa de Custos (APÊNDICE I).  

A presente pesquisa foi aprovada e liberada para coleta de dados com os sujeitos do 

estudo pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade Federal 

Fluminense sob o parecer nº 254.060 (ANEXO II). 
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3.3- Sujeito da Pesquisa  

 

Os sujeitos participantes da pesquisa foram os enfermeiros do alojamento conjunto da 

maternidade do HUAP/UFF que se encontravam em atividade durante o período de coleta dos 

dados. 

Para esses enfermeiros participarem da pesquisa foram estabelecidos alguns critérios 

de inclusão como: ser enfermeiro que estivesse exercendo a sua função no alojamento 

conjunto daquela unidade durante o tempo da coleta de dados e querer participar do estudo. 

Os critérios de exclusão foram: não ser enfermeiro do alojamento conjunto; não estar 

ativo naquela função por algum motivo durante o tempo da coleta de dados ou não querer 

participar da pesquisa. 

Após a aproximação, seleção dos participantes e aceito dos mesmos, foram realizados 

os esclarecimentos necessários para que os enfermeiros assinassem o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE II) em duas vias, para que uma 

ficasse de posse do pesquisador e a outra do sujeito. 

O TCLE, citado pela Resolução nº 196/96 (CNS, 1996), que envolve pesquisa com 

seres humanos, refere-se a esclarecimentos necessários para sua assinatura. Deve ter 

explicações detalhadas da pesquisa em linguagem fácil e acessível, de modo a que os sujeitos 

envolvidos estejam cientes quanto ao que estão se submetendo no ato do consentimento à 

participação da pesquisa. O pesquisador deve deixar claro que serão mantidas em caráter 

confidencial de todas as informações relacionadas à privacidade da pessoa e que a retirada do 

consentimento e permissão de realização do estudo pode ser feita a qualquer momento, sem 

que isso traga prejuízos ao sujeito. 

 

3.4- Estratégia para Coleta 

 

Portanto, para a realização dessa pesquisa, foi utilizada uma entrevista semi-

estruturada (APÊNDICE III), com perguntas abertas e fechadas, para a coleta de dados com 

os enfermeiros do alojamento conjunto. 

Figueiredo e Souza (2008, p. 85) conceituam a entrevista como:  

 

Uma conversa efetuada face a face entre o informante e o entrevistador, cujo 
objetivo é colher dados fidedignos através de uma conversação dirigida ou livre. É 
orientada para um determinado propósito, visando sempre buscar informações 
significativas para o tema de estudo. 
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As entrevistas foram realizadas em duas etapas, uma contendo perguntas fechadas, 

relacionadas à caracterização do sujeito, com dados como idade, especializações cursadas e 

tempo de trabalho no setor. A segunda etapa foi composta por perguntas abertas sobre como 

se dá a assistência de enfermagem às puérperas com HIV positivo no alojamento conjunto 

sobre a amamentação. 

A coleta dos dados deu-se de maio a junho de 2013 (APÊNDICE IV). Houve a 

aproximação com coleta de dados com sete (07) enfermeiros do alojamento conjunto, de um 

total de nove (09), onde dois (02) por estarem fora do setor no período das entrevistas não 

atenderam aos critérios de inclusão.  

A limitação do estudo deu-se justamente pela dificuldade em ampliar o número de 

participantes do estudo, por no momento da coleta de dados, dois (02) de um total de nove 

(09) estarem fora de assistência, por férias e processo de aposentadoria. 

As entrevistas foram gravadas em Mp4 e transcritas na íntegra. O sigilo e o anonimato 

dos participantes foram garantidos conforme a Resolução n° 196/96 (CNS, 1996), do 

Conselho Nacional de Saúde, que envolve pesquisa com seres humanos. Os sujeitos 

entrevistados foram identificados através da letra E, atribuindo enfermeiro, seguido da ordem 

do número das entrevistas (ex: E1, E2, ...). 

As entrevistas coletadas e transcritas serão destinadas apenas para essa pesquisa, e 

ficarão guardadas por cinco (05) anos. Após esse período o material será destruído. 

 

3.5- Estratégia para Análise dos Dados 

 

Os dados foram analisados a partir da técnica de análise de conteúdo de Bardin (1979), 

que tem como proposta ser um conjunto de técnicas de análise de comunicação que utiliza de 

procedimentos sistemáticos, sendo aplicado para interpretação e pelo surgimento de 

interrogações que vai ter por finalidade a descrição objetiva do conteúdo.  

 
A abordagem de análise de conteúdo tem por finalidade, a partir de um conjunto de 
técnicas parciais, mas complementares, explicar e sistematizar o conteúdo da 
mensagem e o significado desse conteúdo, por meio de deduções lógicas e 
justificadas, tendo como origem (quem emitiu) e o contexto da mensagem ou os 
efeitos dessa mensagem (OLIVEIRA, ENS, ANDRADE e MUSIS, 2003, p.4) 
   

Dentre as modalidades de técnicas de análise de conteúdo, optou-se pela modalidade 

da categorização definida por Bardin (2009, p. 145) como: 
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A categorização é uma operação de classificação de elementos constitutivos de um 
conjunto por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero 
(analogia), com os critérios previamente definidos. As categorias são rubricas ou 
classes, as quais reúnem um grupo de elementos (unidades de registro, no caso da 
análise de conteúdo) sob um título genérico, agrupamento esse efetuado em razão 
das características comuns destes elementos. 

 

3.6- Aspectos Éticos 

 

O estudo respeitou e atendeu a Resolução nº. 196/96 (CNS, 1996) que trata de 

diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. 

Esta Resolução incorpora, sob a ótica do indivíduo e das coletividades, os quatro 

referenciais básicos da bioética: autonomia, não maleficência, beneficência e justiça, entre 

outros, e visa assegurar os direitos e deveres que dizem respeito à comunidade científica, aos 

sujeitos da pesquisa e ao estado.  

 Sendo notória a importância do que a Resolução nº. 196/96 (CNS, 1996) visa admitir 

no que condiz ao máximo respeito pela ética no trabalho com seres humanos, viabilizando 

benefícios e diminuindo riscos, além de garantir a soberania da autonomia e dos direitos 

individuais e coletivos. 
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4- ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Para a ocorrência do desenvolvimento desse estudo, os dados obtidos através das 

transcrições das entrevistas semi-estruturadas dos sete (07) enfermeiros que trabalham no 

alojamento conjunto do Hospital Universitário Antônio Pedro, foram analisados 

demonstrando a caracterização do perfil dos sujeitos, e emergindo duas categorias: 

experiência dos enfermeiros de alojamento conjunto frente às puérperas HIV sobre a 

amamentação e a abordagem dos enfermeiros de alojamento conjunto às puérperas HIV sobre 

a impossibilidades da amamentação.   

 

4.1- Caracterização do perfil: 

 

Nesse estudo, foram entrevistados sete (07) enfermeiros, que trabalham no alojamento 

conjunto do Hospital Universitário Antônio Pedro, de um total de nove (09), onde dois (02) 

por estarem fora do setor no período das entrevistas não atenderam aos critérios de inclusão. 

Com relação à faixa etária, os enfermeiros se encontravam entre 30 a 50 anos, sendo 

um (01), 14,30%, na faixa etária dos 30 anos, três (03), 42,85%, na faixa etária dos 40 e três 

(03), 42,85%, na faixa etária dos 50 anos.  

Quanto à especialização todos os enfermeiros disseram que possuíam, sendo que dois 

(02), 28,60%, haviam cursado mais do que uma especialização e cinco (05), 71,40%, apenas uma.  

Em relação às áreas das especializações cinco (05) enfermeiros, 71,40%, haviam 

cursado obstetrícia e um (01), 14,30%, emergência. 
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Os demais cursos de especialização citados foram: pediatria, administração, promoção 

da saúde, e alta complexidade. Ressalta-se que um (01) enfermeiro, 14,30%, afirmou ter 

mestrado na área de saúde da mulher.  

Sobre o ano de conclusão da especialização, três (03) dos enfermeiros, 42,85%, 

afirmaram que não se lembravam, três (03), 42,85%, informaram que foi após o ano 2000 e 

apenas um (01), 14,30%, relatou que concluiu antes do ano de 2000.  

Quanto ao tempo de serviço no setor de alojamento conjunto, um (01) enfermeiro, 

14,30%, trabalha a menos que 5 anos, dois (02), 28,60%,  entre 5 e 10 anos, um (01), 14,30%, 

entre 15 a 20, dois (02), 28,60%, entre 20 a 25, e um (01), 14,30%, entre 25 a 29 anos. 

Ao final da caracterização dos enfermeiros entrevistados, buscou-se atingir aos 

objetivos propostos, através da análise das duas categorias que emergiram do estudo. 

 

4.2- Categorias:  

 

Das falas emergiram as seguintes categorias: experiência dos enfermeiros de 

alojamento conjunto frente às puérperas HIV sobre a amamentação e a abordagem dos 

enfermeiros de alojamento conjunto às puérperas HIV sobre a impossibilidade da 

amamentação. 

A seguir, cada categoria está descrita e analisada e desta forma, sendo apresentado o 

resultado dessa pesquisa. 

 

Experiência dos enfermeiros de alojamento conjunto frente às puérperas HIV sobre a 

amamentação 

 

Nessa categoria serão abordadas as experiências dos enfermeiros de alojamento 

conjunto em relação às puérperas HIV positivo sobre a amamentação. 

Em relação a aproximação das puérperas com HIV positivo, os enfermeiros do 

alojamento conjunto disseram ser mais fácil, quando estas chegam na maternidade com o 

diagnóstico identificado no pré-natal, e cientes sobre a supressão da amamentação: 

 

“(...) já vem com medicação venosa que eles vão fazer aqui de 

preventivo e xaropinho para os nenéns, depois quando nascem a 
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gente tem esse contato e já vem com uma certa orientação de que não 

vão amamentar e a gente só apoia e dá essa assistência (...)” (E3) 

 

“(...) a gente chega, e a paciente já chega com a sua. Existe sim casos 

quando não vem com assistência e tem que fazer uma coisa 

emergencial e ir atrás de medicações. A farmácia tem alguma coisa 

reservada (...)” (E3) 

 

(...) que a gente diagnostica aqui. Eu acho isso sim, é uma questão 

mais delicada, até que de um modo geral, que como eu te falei, se a 

gente pega aqui as pacientes que vinham para aqui, elas já veem 

encaminhadas por um pré-natal né, que já esta ou as vezes muito 

antes do pré-natal, ela já tem esse diagnóstico né. Mais essas mães, 

em especial, não me incomodo. Eu acho assim, que a gente tinha que 

ter uma abordagem maior em relação a isso. É assim como elas vem 

as mães que vem de fora, já com essa situação pra ganhar neném, 

vem com o xaropinho, vem com o remedinho pro neném naquele 

protocolo mesmo do Ministério da Saúde para mãe HIV. (...) (E7) 

 

De acordo com Carvalho et al (2004, p. 325) a realização de teste para o HIV no 

período pré-natal é muito menor do que o desejado devido a muitas gestantes não estarem 

realizando-o, e dessa forma, o único modo de estarem realizando seria por meio do teste 

rápido no momento do parto.  

Segundo Vinhas et al (2004, p. 18), é necessário que haja no pré-natal ação de atenção 

à prevenção de transmissão do HIV, visando o aconselhamento às mulheres infectadas sobre o 

risco da transmissão vertical, levando em consideração a proibição da lactação e a 

amamentação cruzada. Os bebês prematuros devem tomar leite oferecido pelo banco de leite 

credenciado pelo Ministério da Saúde e depois o leite artificial conforme o indicado. 

Conforme Araújo, Lins e Bastos (2009, p. 72) quando a gestante chega na maternidade 

em trabalho de parto e não tem o teste de HIV, deve-se realizar o teste rápido anti-HIV, 

sempre acompanhado de aconselhamento. Contudo, este não é o melhor momento para se 

realizar este teste, como também o respectivo aconselhamento.  
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Percebeu-se a ausência do exame prévio associado ao inadequado aconselhamento, o 
que sugere comprometimento para posterior entendimento sobre a TV. No entanto, 
ressalte-se, o exame de teste rápido realizado na sala de parto não possibilita 
condições de diálogo, em razão do estado emocional e clínico da parturiente e do 
curto período para dar informações. Portanto, a sala de parto torna-se um local 
inadequado para desenvolver a atividade prevista de orientações que antecedem o 
exame. (BARROSO e GALVÃO, 2007, p. 466) 
 

A importância de se fazer um bom pré-natal e descobrir, ainda gestante, o diagnóstico 

de HIV, facilitará a mulher a trabalhar com essa nova e difícil situação e melhor aceitá-la.  

Segundo Scattolin e Jardim (2012, p. 235) identificam que se as mulheres descobrem 

seu diagnóstico ainda na gestação, durante o pré-natal, vai ter um tempo maior, embora seja 

igualmente difícil, para elaborar essa nova situação e aceitar essa nova realidade. 

Quanto ao fato das puérperas HIV positivo estarem na mesma enfermaria de 

alojamento conjunto com outras puérperas que devem ser estimuladas à amamentação, os 

enfermeiros trazem o desconforto nas falas: 

 

 “(...) todas as situações são muito delicadas porque a gente incentiva 

muito a amamentação, mais pra essas pacientes a gente tem que agir 

de uma maneira contrária. Elas ficam juntas ne, as puérperas ficam 

todas numa mesma enfermaria. Ficam todas as situações delicadas 

(...)” (E6) 

 

“(...) a questão, acho que é mais a curiosidade das outras. A gente 

tenta preservar a paciente, por outro lado você não vai amamentar, 

você não está amamentando, por que a gente incentiva as outras 

amamentarem ne, a questão muito é preservar a paciente (...)” (E6) 

 

“(...) assim a gente procura ser. É isso em relação as outras 

puérperas que não tem problema algum. A gente procura assim, ter 

muito tato em relação a isso né, e não expor a paciente, embora esse 

protocolo de não amamentar já expõem ele por si só (...)” (E7) 

 

Para Araújo et al (2008, p. 593) as puérperas com HIV positivo sofrem com o fato de 

não poderem amamentar, pois é um ato que representa uma interação entre mãe e filho 

possibilitando troca de carinho, amor, proteção e saúde para seu filho e por esse motivo é uma 
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prática muito incentivada às mães, porém, para as portadoras com HIV positivo, a 

amamentação não é indicada, devido ao risco da ocorrência da transmissão vertical. 

Segundo Batista e Silva (2007, p. 272) falam que o alojamento conjunto é um local 

que tem como princípio incentivar a amamentação, desse modo, as puérperas portadoras do 

HIV positivo vivenciam a impossibilidade de amamentar junto com as puérperas que praticam 

o aleitamento materno, e com isso se torna uma situação muito dolorosa e penosa para as 

mães soropositivas para o HIV.  

Além disso, Batista e Silva apontam (2007, p. 273) que as puérperas com HIV se 

sentem constrangidas pelo fato de não poderem amamentar, principalmente estando no 

alojamento conjunto.  

Nesse sentido, é importante que os enfermeiros do alojamento conjunto estejam 

preparados para cuidar dessas puérperas, dando do apoio e assistência nesse momento tão 

difícil, para estas mães que são impedidas de vivenciar esse momento único que é o 

aleitamento materno. 

 
A Enfermagem é a profissão que se dedica ao cuidado integral do ser humano, a fim 
de atender as necessidades humanas básicas; no hospital, está em contato com o 
mesmo nas vinte e quatro horas do dia. Neste ambiente, o enfermeiro cuida da 
mulher HIV-positiva, no puerpério, quando ela está impossibilitada de praticar o 
aleitamento materno, no cenário de um alojamento conjunto, vivenciando um 
momento único e difícil (...) (BATISTA e SILVA, 2007, p. 274) 

 
Os enfermeiros apontaram também a resignação e entendimento das puérperas HIV 

positivo sobre a impossibilidade de amamentar, quando muitas entendem que essa escolha é a 

melhor para o seu filho, evitando desta forma que estes contraiam o vírus do HIV: 

 

“(...) e elas também assim, muitas elas aceitam como um fato dentro 

desse universo, delas serem soropositivas, para protegerem o bebê. 

Não preocupam muito com esse fato de que elas não podem 

amamentar, elas lidam com isso assim, é uma etapa disso tudo. Então, 

sei lá, tento ser bem natural com essas coisas. (E6) 

 

Segundo Araújo et al (2008, p. 593) as mulheres possuem o desejo de que seus bebês 

nasçam bem e tenham uma vida saudável, e elas geralmente seguem todas as recomendações. 
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Para Batista e Silva (2007, p. 274) as puérperas apesar de ficarem tristes e se 

sentindo mal, o bem-estar do filho é o mais importante do que o desejo de amamentar, por 

isso se conformam com a situação.  

O enfaixamento das mamas é preconizado pelo Ministério de Saúde para inibir a 

lactação, porém as puérperas não gostam, pois é desconfortável, além de deixa-las em uma 

situação constrangedora, por ser diferente das outras. Essas questões são trazidas nas 

seguintes falas dos enfermeiros: 

 

“(...) o enfaixamento das mamas é uma coisa que elas não gostam, e 

pedem muito que agente não faça porque dá muita visibilidade. 

Aplicação fria de compressa, isso a gente faz, porque coloca e tira. 

Mais o enfaixamento, a grande maioria pede que a gente não faça por 

que da mais destaque à situação” (E1) 

 

“(...) ainda há aquela coisa assim, de fazer e colocar compressas. 

Compressas para não fazer a atadura nas mamas dessas pacientes 

que não pode amamentar, por causa disso né. Ai é orientar, por que 

tem algumas  que não gostam e pedem pra gente não fazer, pois está 

muito quente, causa incomodo, então agente sempre orienta, que na 

verdade, embora, isso assim, não é um protocolo, vamos dizer assim, 

não está no protocolo, mais o enfaixamento das mamas é, na verdade, 

de um modo assim, muito, é como vou dizer, incipiente. Isso já esta 

acontecendo. Eu já tive pacientes aqui. A gente até tenta não forçar a 

barra, mas o nosso objetivo e que ela coloque por que ela não deve 

amamentar (...)”  ( E7) 

 

De acordo com Moreno, Rea e Filipe (2006, p. 203) a realização do enfaixamento das 

mamas para cessar a lactação é caracterizada pelas puérperas com HIV positivo como algo 

violento, traz sensação de poda, “indo contra a natureza”. 

No entanto essa inibição é necessária, se caso não ocorrer, essa mulher pode ter sérios 

problemas nas mamas devido ao fato do acúmulo de leite nelas como mastite e 

ingurgitamento mamário. 
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Conforme Machado, Braga e Galvão (2010, p. 121) quando as mulheres infectadas 

pelo HIV não são bem orientadas após o parto, elas podem ter sérios problemas mamários 

como ingurgitamento mamário, abscesso mamário, mastite, bloqueio dos ductos lactíferos e 

galactocele.  

 

Abordagem dos enfermeiros de alojamento conjunto às puérperas HIV sobre a 

impossibilidade da amamentação. 

 

Nessa categoria serão trazidas as abordagem dos enfermeiros de alojamento conjunto 

às puérperas HIV sobre a impossibilidade da amamentação. 

Conforme Bazani, Silva e Rissi (2011, p.47) o aleitamento materno é incentivado por 

campanhas e equipes de saúde, pois esta prática traz benefícios para o bebê, porém quando a 

puérpera é portadora de HIV positivo, essa amamentação não é indicada, devido ao risco de 

contaminar da criança. 

Há casos em que as mulheres não fazem pré-natal ou então durante o pré-natal não 

realizam o teste anti-HIV, e quando chegam na maternidade precisam realizar o teste rápido 

para identificar o vírus e serem tomadas as precauções adequadas. 

Os enfermeiros do alojamento conjunto colocam a importância, após a confirmação 

pelo teste rápido da soropositividade HIV, da orientação imediata às mulheres em relação a 

não amamentação no momento do parto, nas falas a seguir: 

 

“Elas chegam muitas vezes, recebem o resultado aqui né, ai fazemos 

aconselhamento sobre todas as orientações com relação a não 

amamentação desde a sala de parto (...)” (E2) 

 

“(...) essa mulher começa o pré-natal muito tarde e não tem o 

resultado de anti-HIV então quando chega aqui tem que fazer um 

teste rápido, na medida em que faz o teste rápido descobre que é HIV 

positivo, ai vem o Eliza positivo. Você tem que orientar a ela quanto 

ao HIV, e nesse meio tempo você tem que falar que ela não pode 

amamentar (...)” (E4) 
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“(...) quando esse resultado chega como positivo, ai a gente faz essa 

orientação sobre o risco de amamentar e a orientação do Ministério 

da Saúde em relação a não amamentação ne. Então a gente conversa 

com a paciente, coloca o risco de passar o HIV pelo leite. Então, por 

isso é apresentada a situação para ela de não amamentar,  mais 

agente até coloca para ela que ela pode, mais não deve (...)” (E7) 

 

“(...) mesmo que essas, que não sabiam desde o pré-natal a gente 

tenta né. A gente mantém essa informação né, de que é um risco 

amamentar, então que ela não deveria amamentar. A gente bota isso 

muito assim, com todo cuidado, com todo carinho né. A gente sabe 

que essa paciente, só por essa situação, por si só ela já está bastante 

fragilizada né. Essa, em especial, esse grupo que não sabe que é 

portador do vírus HIV, essas que a gente diagnostica aqui não são a 

maioria na verdade, graças a Deus, elas são uma minoria, e a gente 

reza mesmo né, por que para que seja essa situação dela chegar e não 

fazer, seja uma situação mínima e não frequente (...)” (E7) 

 

“(...) a pior parte a gente coloca pra ela, o que a gente vai fazer, o 

que vai acontecer né. Parto normal ou não, cesária ou não. Então tem 

aquelas cesárias de lavar o bebê e a gente já passa pra ela no parto 

normal ou na cesária. O ideal é que ela não amamente, então a gente 

faz esse trabalho (...)” (E7) 

 

“(...) que a gente pega com o teste rápido de HIV que a gente realiza 

aqui, e que a gente então descobre que essas pacientes são portadoras 

do HIV. A gente faz um aconselhamento ne, normalmente isso é feito 

durante o dia, pela rotina, quando acontece de noite de nó passarmos 

por essa situação, ai a gente faz esse aconselhamento no plantão a 

noite, em geral isso (...)” (E7) 
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Para Barroso e Galvão (2007, p. 464) muitas mulheres só tem acesso ao teste para o 

diagnóstico do HIV na hora do parto, e se positivo, é necessário fazer o aconselhamento em 

relação à transmissão vertical. 

 
A entrega do resultado do teste rápido para o HIV deve sempre vir acompanhada do 
aconselhamento pós-teste, independentemente do resultado. Seja através de uma 
intervenção mais efetiva, ou pelas orientações que devem ser dadas às mulheres a 
respeito de suas práticas de risco e seu estilo de vida. (ARAÚJO, LINS e BASTOS, 
2009, p. 74) 
 

De acordo com Galvão, Cunha e Machado (2010, p. 373) é recomendado no pré-natal, 

com o consentimento da mulher, a realização do teste anti-HIV, porém quando não é feito, é 

indicado que se faça na maternidade com os aconselhamentos de pré e pós teste, devendo 

sempre respeitar o sigilo do diagnóstico. 

Os enfermeiros do alojamento conjunto se utilizam das informações disponibilizadas à 

mulher soropositivo para HIV durante o pré-natal, para dar continuidade as orientações 

durante o puerpério, em relação a não amamentação por meio da explicação dos motivos, 

utilização de técnicas inibidoras, fármacos e continuidade pós-alta hospitalar. 

 

“(...) na sala de parto já fazendo a profilaxia. A gente pergunta para 

ela se já foi orientada no pré-natal, se não, então é o que a gente faz, 

geralmente (...), o porquê de não poder amamentar, por que o HIV 

passa pelo leite e é uma complicação pra criança. Que não adianta 

fazer um AZT via oral para a criança se você amamentar, que não vai 

adiantar. Então ela é orientada, geralmente quando sai da sala de 

parto ou do centro obstétrico, que já vem com a mama enfaixada. 

Depois de um tempo, faz a cabergolina6

“A gente sempre orienta antes mesmo de ir para o alojamento 

conjunto. A gente conversa com a paciente até porque é ela vai 

conviver com mães que estão amamentando e ela não vai poder 

amamentar e diante disso daí, até pra ela é meio complicado, por que 

vai ser questionada em relação a isso e, além dessa abordagem, assim 

, e à medida que ela já pode 

se alimentar, e coloca compressa fria. Se for necessário para a 

criança, a gente da copinho (...)” (E4) 

 

                                                           
6 Anti-hiperprolactinêmico. 
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prévia, antes de ir para o alojamento conjunto ela vai passar por 

situações. No desenrolar, diante disso, a gente também orienta o por 

que de não amamentar em relação a transmissão vertical e o fato de 

ter que enfaixar a mama (...)” (E5) 

 

“É como eu disse, a gente prepara antes dela ir para o alojamento, a 

gente conversa com a paciente, orienta quanto ao que ela vai deparar 

lá no alojamento: mãe tá amamentando, o fato da mama dela tá 

enfaixada, o fato dela ser questionada sobre o porquê de não 

amamentar, dela não amamentar (...)” (E5) 

 

“De acordo com o protocolo nosso, do Ministério da Saúde, é contra 

indicado a amamentação ne, para puérpera com HIV. Então, na 

verdade, desde quando a gente pega essa mãe, normalmente é isso 

que acontece, desde a enfermaria de alto risco, a gente já faz essa 

orientação a mãe de um modo geral, as pacientes já sabem que são 

portadoras do HIV, então elas já tem essa orientação (...)” (E7) 

 

“(...) a gente informa a paciente que a gente segue aqui o protocolo 

do Ministério da Saúde, que é a situação de não amamentar né. Então 

quando ela vai parir ela já sabe que esta contra indicado essa 

amamentação (...) (E7) 

 

Segundo Galvão, Cunha e Machado (2010, p. 374) o aleitamento materno representa 

um risco adicional de 14 a 22% de contágio com o vírus para os recém-nascidos e dessa 

maneira é contra indicada a amamentação, e a mulher deve ser sempre orientada a esse 

respeito, como também em relação ao cuidado com as mamas, a inibição da lactação e as 

instruções do preparo do leite artificial. 

Como já foi colocado o mais importante para evitar a transmissão vertical é orientar a 

puérpera que ela não deve amamentar, mostrando os motivos pelo qual essa amamentação não 

deve ocorrer e os benefícios para o bebê.  
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Não se pode também deixar de orientá-la sobre os cuidados com as mamas, 

principalmente a importância do enfaixamento das mamas e o medicamento para a inibição da 

lactação e sempre orientando e explicando o motivo pelo qual ela deve seguir essa orientação. 

Até porque elas precisam estar cientes sobre todas essas situações para que quando 

chegarem em casa, deem continuidade a esses cuidados, pois são importantes e trazem 

benefícios tanto para elas quanto para os bebês. 

Os enfermeiros do alojamento conjunto apontam a orientação e estimulo sobre a não 

amamentação por meio de técnicas inibidoras e fármacos: 

 

“Sempre orientando de que ela não pode amamentar, de forma 

alguma, nem aqui e nem quando for pra casa, por conta do risco da 

transmissão vertical (...)” (E2) 

 

“(...) amamentação né, não é indicada né, tem o protocolo do 

carbegolina que dá para cessar a lactação, não ter mais leite.” (E3) 

 

“(...) é você orientar sua paciente quanto HIV e quanto amamentação, 

por que é contra indicado essa amamentação. A gente oferece o leite 

de três em três horas no copinho para essa criança, mostra pra ela 

como é feito esse leite, como que ela oferece o leite pra criança, e fala 

porque que a gente esta enfaixando a mama, por que que a gente não 

tem amamentação. Então isso tudo agente já tem introjetado e vai 

passando pra elas.” (E4) 

 

“Eu procuro orientar sempre. Orientar as pacientes sobre os cuidado 

com os bebezinhos, o por que de não amamentar (...)” (E5) 

 

“Eu acho que é conversar, orientar, tirar as dúvidas, é conscientizar 

essa mulher da importância de não amamentar, o por que de não 

amamentar (...)” (E5) 

 

“(...) a gente orienta a mãe que é, como é que diz, contra indicado a 

amamentação (...)” (E7) 
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Para Machado, Braga e Galvão (2010, p. 123) em relação aos cuidados com as mamas, 

as puérperas devem ser orientadas pelos profissionais para que se evite a descida do leite, o 

enfaixamento e/ou uso de medicamentos para a inibição da lactação. 

 
Por ser tratar de puérperas com risco e ante a exigência de um cuidado especial com 
aos recém-nascidos, os serviços devem utilizar estratégias de acompanhamento de 
saúde voltadas à saúde materno-infantil. Como estratégia preventiva as mulheres 
HIV positivas devem receber orientações dos serviços sobre como evitar a descida 
excessiva do leite nas mamas, a partir do uso precoce de fármacos inibidores de 
lactação, bem como medidas mecânicas, mediante o enfaixamento das mamas. No 
entanto, esse enfaixamento deve ser precedido de esclarecimento e receber posterior 
acompanhamento, para evitar dor e sensação de punição. (MACHADO, BRAGA e 
GALVÃO, 2010, p. 124)  
 

De acordo com Araújo, Signes e Zampier (2012, p, 51) os profissionais devem passar 

todas as orientações e informações para que se evite a transmissão vertical, como o uso de 

terapia antirretrovirais pela mulher, o uso de AZT pelo bebê, a não amamentação, preparo e 

fornecimento da fórmula infantil e outras alimentações do recém-nascido, e todos os cuidados 

necessários para que elas possam prosseguir em seus domicílios.     
 

Tal situação acarreta grandes desafios e um impasse para as diversas áreas do 
conhecimento: lidar com a mulher que até então poderia e deveria amamentar e 
agora não deve, embora possa. Entende- se que pode amamentar porque tem 
possibilidades biológicas de nutrir seu filho com vantagens não só já comprovadas 
cientificamente, mas também relacionadas ao contexto socioeconômico e ao vínculo 
afetivo. Mas não deve, porque amamentar, para a mulher com sorologia positiva 
para o HIV é um ato que pode possibilitar a transmissão do vírus para a criança, o 
que implica problema de saúde e social. (PADOIN e SOUZA, 2006, p. 242) 
 

Segundo Padoin e Souza (2006, p. 243) as mulheres que entendem o motivo que elas 

não devem amamentar, apesar da tristeza, elas não amamentam para não prejudicar seus 

bebês.  

O leite materno além de alimentar o bebê, também é importante para criar vínculo 

entre mãe e filho, cultivando o afeto, o carinho e amor em ambos.  É um momento muito 

importante na vida de toda mãe. 

As puérperas HIV positivo, a amamentação deve ser inibida, o bebê deve ser privado 

do leite materno de sua mãe, mas não do vínculo e da troca de aconchego durante a 

alimentação. Os enfermeiros do alojamento conjunto colocam a importância desse estímulo às 

mulheres nas falas: 
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“Eu acho que o mais importante é promover esse cuidado dela com o 

bebê, a interação dela com o bebê. Não valorizando tanto o fato que o 

bebê está com leite que é artificial. Vê que ela tem como fazer carinho 

no bebê, cuidar dele, segurar, ficar junto do bebê cuidando dele sem 

supervalorizar o fato de que o bebê não esta sugando o leite dela né, 

não esta sendo amamentado por ela. Tem como no momento que tá 

dando uma chuquinha ela fazer carinho, ela conversar com o bebê, 

promover essa interação dela com o bebê sem valorizar tanto o fato 

que esse leite é artificial né, que ela pode cuidar dele, que ela pode 

ficar juntinho dele, fazer carinho, conversar e outras coisas sem 

valorizar tanto que esse leite é artificial, que ele não esta sugando. 

Coisas que a gente valoriza em outras puérperas a importância do 

leite materno, as propriedades do leite materno, a gente tenta não 

frisar essa parte, não valorizar tanto o leite materno em relação ao 

leite artificial, que o filho dela esta recebendo né.” (E6) 

 

De acordo com Rafael, Silva e Rodrigues (2005, p. 224) a amamentação constitui em 

uma troca, reciprocidade, até o ato de amamentar, com o posicionamento físico da mulher e 

da criança já predispõem ao abraço, ao estar junto, aconchegados e sendo uma forma de troca 

de amor.  

Os mesmo autores (2005, p. 227) falam que a pratica do aleitamento materno gera e 

fortalece o vínculo entre mãe e filho através do contato de pele a pele que a amamentação 

proporciona. 

Barbosa (2008, p. 14) traz que as puérperas com HIV precisam receber orientação e 

apoio dos enfermeiros, para estarem mais próximo do filho, contribuindo para o 

desenvolvimento da sensibilidade como mãe e, dessa forma, construir o vínculo de apego 

entre mãe e filho. 

De acordo com Dias, Pacheco e Eidt (2008, p. 11) como é um risco da mãe 

soropositiva contaminar a criança diante da amamentação, então é necessário dar o leite 

artificial. E é de responsabilidade do enfermeiro incentivar que a mãe dê o leite artificial, 

demostrando os benefícios, como também estimular o vínculo da mãe com o seu filho, no 

momento em que ela estiver oferecendo esse leite.  

 



42 
 

 
 

 
Pela alimentação por mamadeira pode-se dar à criança algo mais que uma dieta 
adequada, pode-se dar-lhe um meio ambiente emocional seguro e amoroso, em cujas 
circunstâncias ela possa desenvolver-se como criatura completa. (DIAS, PACHECO 
e EIDT, 2008, p. 11)     
 

A presença do enfermeiro nesse momento é de extrema importância, pois a puérpera 

com HIV positivo precisa ser orientada sobre a questão da não amamentação, o motivo pelo 

qual ela não pode amamentar, para que ela se conscientize que essa escolha é em benefício do 

seu bebê. 

Em relação à importância do enfaixamento mamário, apesar de ser desconfortável, é 

necessário que ocorra, juntamente com o uso da medicação, sendo importante que o 

enfermeiro oriente à puérpera que será em seu benefício, visto que as mamas, tendenciam a 

ficar cheias de leite no pós-parto, podendo causar problemas como ingurgitamento e mastite. 

Mas as mesmas devem ser sensibilizadas, principalmente pelo enfermeiro, que o 

vínculo com seu bebê deve ser estimulado e mantido, e que o fato de não ser o seu leite, o 

alimento recebido por ele, não justifica o afastamento, pelo contrário, deve ser intensificado 

para suprir essa carência. 

É de extrema importante que o enfermeiro do alojamento conjunto esteja presente na 

assistência a puérpera HIV positivo, orientando, sensibilizando, estimulando e apoiando nessa 

nova fase de sua vida, repleta de sentimento ambíguos frente a felicidade do nascimento e o 

receio advindo do vírus. 
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5- CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

Este trabalho pesquisou sobre a abordagem do enfermeiro do alojamento conjunto às 

puérperas portadoras de HIV em relação a não amamentação, expondo assuntos como 

puerpério, HIV, impossibilidade de amamentar e ações do enfermeiro do alojamento 

conjunto. 

O trabalho foi realizado devido há necessidade de se identificar a assistência de 

enfermagem as puérperas com HIV positivo em relação a não amamentação frente às técnicas 

inibitórias, orientações e vinculo mãe-bebê.  

Dessa forma, este trabalho teve como objetivo conhecer a experiência do enfermeiro 

do alojamento conjunto com as puérperas em relação a não amamentação e identificar como 

está ocorrendo à abordagem desse enfermeiro. 

E as questões norteadoras é justamente saber qual é a experiência do enfermeiro do 

alojamento conjunto sobre a amamentação e como é essa abordagem desse enfermeiro. 

E assim através das falas pode-se identificar o que os enfermeiros vivenciam com 

essas mulheres no alojamento conjunto e também conhecer a abordagem dos mesmos. 

As entrevistas foram analisadas emergindo duas categorias que foram a experiência 

dos enfermeiros de alojamento conjunto frente às puérperas HIV sobre a amamentação e 

abordagem dos enfermeiros de alojamento conjunto às puérperas HIV sobre a impossibilidade 

da amamentação. 

Por meio da análise das falas obtidas através das entrevistas, pode-se observar que os 

enfermeiros do alojamento conjunto do HUAP, possuem a consciência sobre a importância 

em relação à orientação sobre a não amamentação para as puérperas com HIV positivo, 

mesmo sendo uma maternidade com grande demanda de trabalho.  
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Diante de todas essas questões, a importância de que o enfermeiro que trabalha no 

alojamento conjunto deve estar preparado para prestar assistência para estas puérperas.  

Quando já vão para maternidade com o diagnóstico de HIV positivo, já chegam 

sofridas pelo fato de terem esse diagnóstico, algumas com histórico de preconceito ou então 

de abandono por parte do companheiro, familiares e amigos, então o enfermeiro deve acolher 

e apoiar essa gestante e reforçar nas orientações que elas já possuem e tirando as dúvidas. 

E no caso de quando realizam o teste rápido, cabe ao enfermeiro dar todas essas 

assistências no momento do parto, então ele deve estar preparado para orientá-la. 

A orientação é muito importante, o enfermeiro deve explicar os motivos pelo qual a 

amamentação não deve ocorrer, a importância de manter as mamas enfaixadas e a necessidade 

de continuar com o tratamento após a alta hospitalar. Porque conscientizando essa mulher, vai 

ser um pouco mais garantido dela seguir o tratamento quando ela for para seu domicílio. E 

além do mais faz parte de uma assistência mais humanizada. 

Alojamento conjunto sendo um local onde puérperas com HIV positivo e as que não 

possuem esse diagnóstico ficam juntas, o enfermeiro deve saber trabalhar nesse ambiente para 

que estas puérperas não se sintam constrangidas, cabe o enfermeiro tentar amenizar essa 

situação.  

Podemos ressaltar que é uma das funções do enfermeiro realizar a assistência 

utilizando a comunicação e assim estabelecer um vínculo de confiança entre profissional e 

enfermeiro, para que o paciente possa se sentir a vontade para tirar todas as suas dúvidas.  

  Portanto este trabalho foi de extrema importância, pois abordou assuntos como 

puerpério, amamentação, HIV e enfermeiros do alojamento conjunto. Trazendo a importância 

que o enfermeiro deve estar preparado para a abordagem sobre a não amamentação e o 

enfaixamento das mamas, até porque atualmente, a infecção do vírus HIV vem crescendo em 

mulheres com idade reprodutiva e consequentemente crescendo puérperas om HIV. E os 

enfermeiros do alojamento conjunto devem estar preparados para receberem essas puérperas. 
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 APÊNDICE I- Declaração Negativa de Custos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Declaração Negativa de Custos  

 

Eu, Bianca Dargam Gomes Vieira, Professora Assistente I, do Departamento Materno-

Infantil e Psiquiátrico, da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade 

Federal Fluminense, pesquisadora, Mat. UFF. 1515280, responsável pelo desenvolvimento do 

Projeto de Pesquisa (TCC) da acadêmica de enfermagem do 8º período: Aline Mello Salvaya 

da Costa, matrícula UFF: 10934001, intitulado “A Abordagem dos Enfermeiros de 

Alojamento Conjunto às Puérperas Soropositivas para HIV sobre a Impossibilidade de 

Amamentar: Um Estudo de Caso” declara que o desenvolvimento deste projeto de pesquisa 

não trará nenhum tipo de custo a instituição em que será realizado. 

 
 
 
 
 

                             Niterói, _____ de _____________ de 20_____. 

                                

 

                                       ___________________________________ 
                                        Bianca Dargam Gomes Vieira 

                                                  Mat 1515280 
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APÊNDICE II-  Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Dados de identificação: 

Título do Projeto: “A Abordagem dos Enfermeiros de Alojamento Conjunto às Puérperas 

Soropositivas para HIV sobre a Impossibilidade de Amamentar: Um Estudo de Caso” 

Pesquisador Responsável: Prof.ª Ms Bianca Dargam Gomes Vieira  (mat: 1515280) 

Instituição do Pesquisador Responsável: Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa  

Telefones para contato: (21) 2629-9457 - (21): 7738-8025 

Nome do voluntário:  

Idade: _____________ anos   R.G:. __________________________ 

O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “A 

Abordagem dos Enfermeiros de Alojamento Conjunto ás Puérperas Soropositivas para HIV 

sobre a Impossibilidade de Amamentar: Um Estudo de Caso” de responsabilidade da 

pesquisadora Prof.ª Ms Bianca Dargam Gomes Vieira. 

Esta pesquisa irá contribuir para uma melhor assistência de enfermagem para as 

puérperas soropositivas para o HIV em relação ao impedimento da amamentação e 

demonstrar o quanto é importante os profissionais estarem preparados para lidarem com essa 

situação, já que é um assunto complicado tanto para a puérpera como para o enfermeiro.    

Este estudo possui os seguintes objetivos: conhecer a experiência do enfermeiro de 

alojamento conjunto frente ás puérperas soropositivas para HIV sobre a amamentação e 

identificar a abordagem desse enfermeiro frente a essas mulheres sobre a impossibilidade da 

amamentação. 

O método de coleta de dados acontecerá por meio de uma entrevista semi –estruturada 

utilizando como base um roteiro que contém perguntas fechadas e abertas de como é a 

assistência com as puérperas com HIV positivo no alojamento conjunto. A entrevista será 

realizada na maternidade do Hospital Universitário Antônio Pedro, de forma individual, 

utilizando um gravador para gravar as respectivas respostas que depois serão transcritas para 

serem analisadas.   
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A pesquisa não apresenta riscos para o(a) senhor(a). Como importância social o(a) 

senhor(a) será beneficiado(a), pois, a partir dos achados desta pesquisa poderão ajuda-lo no 

aperfeiçoamento de sua profissão. 

O esclarecimento de suas dúvidas serão esclarecidas no momento em que você, 

participante, achar necessário. Caso desista da sua participação na pesquisa durante seu 

desenvolvimento, a sua posição será respeitada, mesmo que tenha anteriormente aceitado  

participar. O anonimato e o sigilo serão respeitados e garantidos, ou seja, não será divulgado o 

seu nome. Os resultados serão divulgados em eventos ou publicações científicas, mas não 

serão usados de forma a prejudicar qualquer participante direto ou indiretamente. 

Não haverá nenhuma forma de pagamento ou qualquer custo para os participantes 

desta pesquisa. 

Contando com sua colaboração e obrigada pela atenção, 

 

Eu,_______________________________________________________________ RG 

nº __________________ declaro ter sido informado e concordo em participar, como 

voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Niterói, _____de ________________________de  _______ 

 

_________________________                                          ________________________                          

              Enfermeiro ( a )                                                            Responsável por obter  

                                                                                          o consentimento 

 

_________________________                                         _________________________ 

               Testemunha                                                                        Testemunha 
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APÊNDICE III-  Entrevista Semi-Estruturada: 

 

CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL: 

1- Identificação: 

2- Idade: 

3-        Tem especialização? (  ) sim (  ) não Se positivo, qual?_______ Ano de Conclusão: 
__________  

4- Trabalha há muito tempo nesta maternidade: (  ) sim (   ) não Quanto:_____ 

 

ENTREVISTA: 

5- Você já prestou assistência de enfermagem sobre amamentação à puérpera com HIV 
positivo neste alojamento conjunto?   (  ) sim  (  ) não Se positivo, conte sua (s) experiência 
(s)._________ 

6- Neste alojamento conjunto existi algum protocolo sobre amamentação para o 
atendimento à puérpera com HIV positivo?  (  ) sim (  ) não Se positivo, como é?________ 

7- Como é a conduta dos enfermeiros desse alojamento conjunto sobre amamentação 
com as puérperas com HIV positivo? 

8- Como é a sua conduta sobre amamentação com as puérperas com HIV positivo? 

9- Você acha que há tempo suficiente para que a enfermagem possa prestar a assistência 
necessária para estas puérperas quanto a amamentação durante um plantão?  (  ) sim (  ) não  
Por que?_______________ 

10- Em sua concepção, o que é importante para uma assistência de qualidade para estas 
puérperas com HIV positivo sobre a amamentação? 
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APÊNDICE IV- Cronograma 
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Revisão de literatura X X X X X             

Metodologia   X X X X X           
Construção da referência 

bibliográfica X X X X X X X X X    X X X X  

Entrega do anteprojeto    X X             
Elaboração do instrumento de 

pesquisa      X X           

Elaboração do protocolo de 
pesquisa         X X        

Encaminhamento do protocolo de 
pesquisa-Comitê de ética             X X    

Coleta dos dados               X X  
Análise dos resultados coletados                X  
Construção das Considerações 

Finais                X X 

Apresentação do trabalho final                 X 
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ANEXO I – Declaração de Autorização para a Pesquisa 

 

 

 



58 
 

 
 

ANEXO II – Declaração de Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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