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dias, uma qualquer: não aceito que façam dela 
sinônimo do último dia. Ela nada mais significa 
senão uma infecção por um vírus que causa 
uma epidemia que vamos vencer com todas as 
letras do amor:  
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degrau representava uma aprendizagem sem 
par. Era uma doença que dava tempo de 
morrer e que dava à morte o tempo de viver, o 
tempo de descobrir, enfim, a vida...” 
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RESUMO 
 
 

Trata-se de uma pesquisa do tipo descritiva, com abordagem qualitativa, que investiga a 
mediação da enfermagem junto à mulher sob impacto da descoberta da positividade para o HIV 
no pré-natal. Os objetivos estabelecidos foram: listar as expressões destas mulheres acerca do 
impacto do diagnóstico de SIDA na gestação; caracterizar estas mulheres e suas percepções a 
respeito do seu estado de saúde; verificar a vivência da mulher soropositiva em relação a seus 
familiares; identificar as expectativas das gestantes soropositivas em relação à gestação; analisar 
as possibilidades de atuação da enfermagem junto às mulheres portadoras de SIDA. O método 
utilizado foi o estudo de caso e para coleta de dados usou-se a entrevista semi-estruturada, 
aplicada a sete mulheres que tiveram seus diagnósticos descobertos na gestação. O cenário da 
pesquisa foi a Policlínica de Especialidades em Atenção à Saúde da Mulher Malu Sampaio, umas 
unidade de saúde de referência para o tratamento e acompanhamento de gestantes soropositivas 
no município de Niterói, RJ. A técnica de análise de dados foi análise dos discursos através de 
categorização dos dados cujos resultados mostram que o perfil destas mulheres é: em sua 
prevalência, pessoas jovens de baixa escolaridade que apresentam conhecimento deficiente sobre 
a patologia principalmente no momento do diagnóstico. O impacto da descoberta mostrou-se 
mais doloroso, pois além de ter que lidar com o próprio diagnóstico, existe a possibilidade de 
transmissão do vírus do HIV aos seus filhos. Evidenciou-se que a maior parte destas mulheres 
recebe o diagnóstico precocemente, podendo iniciar a terapia antirretroviral de forma precoce 
como profilaxia da transmissão vertical do HIV, reduzindo as chances de infecção ao concepto 
constituindo a primeira categoria aceitando o desconhecido (a doença); o segredo da divindade 
foi a segunda categoria, pois no que diz respeito à família, o estudo mostrou que nem sempre é 
uma experiência positiva revelar a eles abertamente a descoberta do seu diagnóstico e muitas 
ainda preferiram manter seu status sorológico em segredo, tendo apenas alguns membros de sua 
confiabilidade para apoiá-las e finalmente a categoria terapêutica assumida  fala-se da 
enfermagem presente na vida destas pessoas através da criação de vínculo, ajudando-as sempre 
que preciso.  A assistência de enfermagem revelou ser fundamental para o processo de 
recuperação da sua saúde, da sua força de vontade e da sua melhor qualidade de vida.  Concluiu-
se que as ações preconizadas devem ter aderência da equipe multiprofissional e a enfermagem 
intervém positivamente no processo terapêutico, necessitando se inserir de maneira mais 
abrangente no momento do impacto do diagnóstico. 

 
 

Palavras-chaves: Descoberta do diagnóstico do HIV; Pré-natal; Enfermagem. 
 

 

 

        

 
 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 
 

 
This is a descriptive research, with qualitative approach, where was investigated the 

impact of discovering positive for HIV during antenatal care. Emerged as an object of study the 
nursing mediating the impact generated on women, from the discovery of AIDS diagnosis while 
monitoring your pregnancy through antenatal care. The objectives were: List the expressions of 
these women about the impact of AIDS diagnosis in pregnancy; characterize these women and 
their perceptions about their health status; verify the experience of woman with HIV in relation to 
their families; identify the expectations of HIV positive pregnant women in relation to pregnancy; 
analyze the possibilities of nursing next to these women with AIDS. The method used was the 
case study and data collection technique used was the semi-structured interview, applied to seven 
women who had their diagnoses discovered during pregnancy. The research scenario was the 
Polyclinic of Specialties in Health Care for Women Malu Sampaio, health unit of reference for 
the treatment and accompaniment of HIV positive pregnant women in the city of Niterói, RJ. The 
technique of data analysis was discourse analysis by categorization of data and the results show 
that the profile of these women is, in its prevalence, young people with low education who have 
insufficient knowledge about the pathology mainly at diagnosis. The impact of the discovery was 
more painful, because besides having to deal with the diagnosis itself, there is the possibility of 
transmission of HIV to their children. It was evident that most of these women is diagnosed 
recently and can start very early antiretroviral therapy as prevention of vertical transmission of 
HIV, reducing the chances of infection to the fetus, being the first category accepting the 
unknown (the disease); secret divinity was the second category, because with regard to the family, 
the study showed that it is not always a positive experience openly reveal to them the discovery 
of their diagnosis and many still preferred to keep their HIV status secret, with only a few 
members of its reliability to support them and finally assumed therapeutic category speaks of 
nursing present in these people's lives by creating bonding, helping them when needed. The 
nursing care was found to be critical to the recovery process of their health, their willpower and 
their quality of life. It was concluded that the proposed actions should have grip interdisciplinary 
team and nursing intervene positively in the therapeutic process, needing to insert more broadly 
at the moment of impact of the diagnosis. 

 
 

Keywords: Discovery of HIV diagnosis; antenatal care; nursing. 
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1- INTRODUÇÃO 
 

 
1.1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
 

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA) é uma doença que representa um 

dos maiores problemas de saúde da atualidade, em função do seu caráter pandêmico e de sua 

gravidade. Os infectados pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) evoluem para uma 

grave disfunção do sistema imunológico à medida os linfócitos T CD4+ vão sendo destruídos, 

estão no conjunto das principais células alvo do vírus. A contagem de linfócitos T CD4+ é 

importante marcador dessa imunodeficiência, sendo utilizada para estimar o prognóstico e 

avaliar a indicação de início de terapia anti-retroviral (BRASIL, 2010 a, p. 75). 

A história natural dessa infecção vem sendo alterada pela terapia anti-retroviral 

(TARV), resultando em aumento da sobrevida dos pacientes, mediante reconstrução das 

funções do sistema imunológico e da redução de doenças secundárias, consequentemente 

melhorando a qualidade de vida dos pacientes (BRASIL, 2010 a, p. 75). 

Uma das prioridades do Programa Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis 

(DST / SIDA) é a redução da transmissão vertical do HIV. Resultados animadores vêm sendo 

observados a partir da instituição de protocolos de tratamento da gestante/parturiente e criança 

exposta, a qual, além da quimioprofilaxia com os anti-retrovirais, deve ser alimentada com 

fórmula infantil desde o nascimento até a confirmação do seu status sorológico (BRASIL, 

2010 a, p. 75). 

 A testagem para o HIV é indicada no 1º trimestre de gestação, mas, quando a mulher 

não possui acompanhamento de pré-natal adequado, o diagnóstico pode ocorrer em qualquer 

estágio da gestação ou até na hora do parto. As gestantes que souberem da infecção durante o 

pré-natal têm indicação de tratamento com os medicamentos para prevenir a transmissão para 

o feto. Recebem, também, o acompanhamento necessário durante a gestação, parto e 

amamentação. A amamentação deve ser evitada, pois há o risco da transmissão do vírus da 
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mãe para o filho conforme orientação encontrada no site do Ministério da Saúde (BRASIL, 

2011). 

Contudo, no que se refere aos cuidados de pré-natal, é recomendada a realização de 

teste anti-HIV com aconselhamento e com consentimento para todas as gestantes na primeira 

consulta pré-natal. Enfatiza-se a importância de realizar pelo menos uma sorologia durante o 

período gestacional. A repetição da sorologia para HIV, ao longo da gestação ou na admissão 

para parto, deverá ser considerada em situações de exposição constante ao risco de aquisição 

do vírus ou quando a mulher se encontra no período de janela imunológica (BRASIL, 2004, p. 

6).  

“A maior parte dos casos de transmissão vertical do HIV (cerca de 65%) ocorre 

durante o trabalho de parto e no parto propriamente dito, e os 35% restantes ocorrem intra-

útero, principalmente nas últimas semanas de gestação e através do aleitamento materno”  

(BRASIL, 2004, p. 4). Assim, os profissionais de saúde devem estar atentos e detectar as 

condições da mulher antes do trabalho de parto e nascimento. 

 O uso de medicamentos durante a gravidez é indicado para quem já realiza o 

tratamento e para a grávida que tem HIV, mas não apresenta sintomas e não toma remédios 

para SIDA. Nesse caso, o uso dos remédios anti-SIDA pode ser suspenso ao final da gestação, 

conforme diretrizes do Ministério da Saúde: 

 
Como tentativa para modificar a situação de transmissibilidade vertical do HIV, 
tem-se utilizado, para as gestantes, a terapia antiretroviral com Zidovudina (AZT). 
Seu uso reduziu o risco de transmissão vertical de 14% a 30% para 8,3%, 
oferecendo esperança em relação à redução do número de crianças infectadas. Por 
esse motivo, no Brasil, o Ministério da Saúde recomenda seu emprego nas 
maternidades a partir da 14a semana de gestação (via oral), durante o trabalho de 
parto e o parto (via endovenosa), ao recém-nascido (via oral) até seis semanas de 
vida, bem como a realização do teste anti-HIV para todas as gestantes durante o pré-
natal. (BRASIL1

1.2- JUSTIFICATIVA 

, 2001, p.158 apud MOURA e PRAÇA, 2006, p. 406).  
 

 
 

 

No início da década de 1990, o crescimento de casos de SIDA entre as mulheres e a 

transmissão do HIV de mãe para filho alertou a sociedade. Hoje, de acordo com as estimativas 

do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/SIDA (UNAIDS), metade das pessoas 

                                                           
1BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Área Técnica de Saúde da Mulher.   
Assistência à mulher portadora do HIV durante o parto e o puerpério. Parto, aborto e puerpério: Assistência 
humanizada à mulher. Brasília (DF): MS; 2001. p.158.   
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infectadas no mundo são do sexo feminino. Nesse contexto, a América Latina concentra 

aproximadamente 550 mil mulheres vivendo com HIV/SIDA (BRASIL, 2011).  

O estudo se justifica por, atualmente, uma grande parcela dos diagnósticos de casos de 

infecção retroviral na população feminina ocorrem durante o período gestacional, refletindo a 

adequação da política de saúde na atenção pré-natal, mediante a triagem sorológica anti-HIV. 

No entanto, isso representa grave falha na formação de uma massa crítica que sustente, em 

nosso meio, as medidas de prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, entre elas a 

infecção pelo HIV, além de uma gravidez possivelmente não desejada (BRASIL, 2010 b, p. 

9). 

A disponibilização de insumos como testes rápidos e exames de seguimento, 

medicamentos antiretrovirais e material técnico formam a base para a atuação profissional 

ética e competente. Sabe-se que com a plena realização das condutas padronizadas consegue-

se uma significativa redução da transmissão do HIV da mãe para o feto, na quase totalidade 

dos casos (BRASIL, 2010 b, p. 9). 

 

1.3- MOTIVAÇÃO 

 

 O tema escolhido para ser abordado neste Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) teve 

por motivação o meu constante interesse na área de Atenção à Saúde da Mulher. Antes 

mesmo de entrar na faculdade de enfermagem já dizia que gostaria de ser enfermeira obstetra, 

e agora, que me encontro na reta final do curso, sigo impulsionada por um sonho antigo, pois 

acredito que o que nos move são os nossos sonhos.  

 Vejo as mulheres como pessoas batalhadoras, donas da dádiva de gerar e conceber 

dentro de si, uma nova vida. Dentre as problemáticas que pude acompanhar ao longo do meu 

curso de enfermagem, a que mais me mobilizou foi pensar como seria lidar com o diagnóstico 

de HIV positivo em um momento que, para maioria das mulheres, é tão esperado e aguardado.  

 Compreendo que a presença do enfermeiro é fundamental no aconselhamento dessas 

mulheres e, por este motivo, através desta pesquisa, pretendo obter maior entendimento sobre 

o assunto. 
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1.4 OBJETO 

 

Diante das considerações apresentadas emerge como objeto desse estudo: a 

enfermagem mediando o impacto gerado nas mulheres, a partir da descoberta do diagnóstico 

de SIDA, durante o acompanhamento de sua gestação através do pré-natal.         
 
 

1.5 QUESTÕES NORTEADORAS  

 

- Qual o impacto que as mulheres apresentam frente ao diagnóstico de soropositiva para HIV? 

- Quem são essas gestantes e como elas percebem seu atual estado de saúde? 

- Em relação aos seus familiares, como ela, na qualidade de gestante, vivencia a patologia?  

- Quais expectativas essas mulheres apresentam acerca da gestação?  

 

 
1.6- OBJETIVOS  

 
1.6.1- GERAL 

 

- Discutir o atendimento oferecido à gestante frente ao diagnostico de HIV positivo. 

 
 

1.6.2- ESPECÍFICOS  

 

- Identificar as expressões dos sentimentos das mulheres acerca do impacto do diagnóstico de 

SIDA na gestação; 

- Caracterizar as gestantes e suas percepções respeito do seu estado de saúde; 

- Identificar as expectativas das gestantes soropositivas em relação à gestação, seus filhos e 

familiares. 

- Identificar as possibilidades de atuação da enfermagem junto à gestante portadora de SIDA. 

 

Tal proposta de pesquisa se insere no Núcleo de Pesquisa e Extensão em Atenção à 

Saúde Integral da Mulher, Criança, Adolescente e Coletiva, do Departamento de Enfermagem 

Materno-Infantil e Psiquiátrica na linha de pesquisa de no 1- Atenção à saúde dos seres 

humanos, no ciclo vital, nas dimensões do cuidar /cuidado na saúde e no Grupo de 
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Pesquisa/CNPq relativo à Saúde da Mulher e do Recém nato, liderado pela orientadora da 

pesquisa, Dra Helen Campos Ferreira. 

Neste sentido, propõe-se a interdisciplinaridade na atenção à saúde da pessoa, família 

e comunidade, nas diversidades dos saberes e práxis do cuidar. O processo do cuidar a partir 

de ações de enfermagem gera produção de conhecimento e promoção da saúde. Com este 

estudo, permite-se uma assistência sistematizada e mais digna para a mulher no sentido de 

respeitar sua dignidade e cidadania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
2- FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 2.1 SINDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA E A SAÚDE MATERNA 

 

 A partir dos anos 1980, o vírus do HIV começou a tomar notoriedade. Inicialmente, 

chamado de peste gay, por estar disseminado nesse grupo. Com o passar do tempo, outros 

grupos manifestaram a doença, sendo, então, denominados de grupos de risco. Hoje, já não há 

a denominação de grupos de risco, mas sim as situações de risco no qual os indivíduos 

possam estar expostos (NASCIMENTO2

No Brasil, existe um caso de SIDA em mulheres para 1,7 casos em homens. Na 
faixa etária de 13 a 19 anos, a epidemia de SIDA já é maior entre as meninas, 
principalmente em função de o início de sua atividade sexual ocorrer, em geral, com 
homens mais velhos e, conseqüentemente, mais expostos ao risco de infecção por 
Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs), em especial a SIDA. Não se pode, 
também, descartar a hipótese de violência sexual em alguns casos, e a falta de 
informações efetivas de como se prevenir e a dificuldade de negociar a prevenção 
(VILELA; SANEMATSU

 2000 apud COELHO; MOTTA, 2005 p.34).  

 Houve um grande silêncio sobre a incidência da infecção em mulheres, pois não eram 

consideradas suscetíveis à infecção pelo HIV. Além disso, durante muitos anos, as campanhas 

promovidas pelo Ministério da Saúde no Brasil, na luta contra a SIDA, não voltavam-se para 

as mulheres, omitindo-as nas questões relativas à epidemia (COELHO; MOTTA, 2005 p.34). 

 

3

 O governo brasileiro vem se empenhando para reduzir as taxas de transmissão vertical 

do HIV no País. Entre as medidas, têm-se o aconselhamento e a realização de sorologia para 

HIV no pré-natal, a administração da zidovudina combinada a outros anti-retrovirais para as 

gestantes infectadas, a administração da zidovudina durante o trabalho de parto e no pós-parto 

 2003 apud COELHO; MOTTA, 2005 p.34). 
 

 
 

                                                           
2 NASCIMENTO D.R. A AIDS no final do século. In: Anais do 6° Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva; 
Salvador (BA): ABRASCO; 2000. 1 CD (53 min). 
3 VILELA W, SANEMATSU M, organizadores. Mulheres com HIV/AIDS: elementos para construção de 
direitos e qualidade de vida. São Paulo: Instituto Patrícia Galvão; 2003. 56 p. 
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para os recém-nascidos e a substituição do aleitamento materno. Esses procedimentos estão 

disponíveis à população de forma universal e gratuita (BRASIL, 2003 p.11-13). 

Precisam ser abordadas questões de planejamento familiar. As tentativas de 
engravidar por casais em que apenas um parceiro tem o HIV expõem o parceiro não-
afetado ao vírus (...). Mulheres que consideram a gestação precisam ter informações 
adequadas a respeito dos riscos de transmitir a infecção por HIV para si mesmas, 
seus parceiros e futuros filhos, bem como sobre os benefícios de tomar agentes anti-
retrovirais para reduzir a transmissão perinatal do HIV (BRUNNER; SUDDARTH, 
2009, p.1537). 
 

 Tornou-se comum, em nosso país, o diagnóstico da infecção pelo HIV durante a 

gestação, em razão da solicitação dos exames sorológicos durante o pré-natal, ainda que 

existam falhas nesse processo. Assim, a partir do diagnóstico materno, ocorre a inclusão do 

parceiro, estável ou não, na rede assistencial. É importante estimular a gestante a compartilhar 

com o parceiro seu status sorológico para o HIV e encorajá-lo a realizar o teste anti-HIV, 

além de outras sorologias como sífilis, hepatite B e C (BRASIL 2010 b, p.15). 

 

Geralmente a descoberta da sorologia positiva tem como conseqüência um desgaste 
físico e emocional imenso, que muitas vezes altera todo o ciclo familiar e afetivo 
desta gestante. Após, vem à necessidade de tomar medicações específicas, passando 
pela internação com cuidados especiais, medicamentosos e finalmente, o ato de não 
amamentar que, em geral, para as mulheres é algo muito difícil de não poder 
realizar, uma vez que as políticas de saúde vigentes no país são de incentivo ao 
aleitamento materno. (SCHERER, 2006 p. 31) 

 

 As ações de educação em saúde devem ter início no pré-natal, quando se esclarece à 

gestante sobre os benefícios do diagnóstico precoce do HIV. Nesse sentido, os serviços de 

pré-natal e de saúde da mulher devem disponibilizar o acesso ao teste anti-HIV e promover 

ações de aconselhamento. Em relação ao recém-nato de mãe HIV positiva, é imprescindível a 

disponibilização da fórmula infantil, garantindo-se a substituição do leite materno (BRASIL 

2010 a, p.91). 

 
A transmissão do HIV pelo aleitamento natural foi convincentemente demonstrada 
em 1991, por Van de Perre et al. Hoje não há mais dúvidas sobre a presença do vírus 
no leite materno e nem sobre o seu potencial infectante, responsável por 14% dos 
casos de transmissão vertical do HIV-1, na amamentação natural prolongada em 
gestantes com infecção crônica. O fato de a mãe utilizar ARV não controla a 
eliminação do HIV-1 pelo leite. Portanto, toda mãe soropositiva para o HIV deverá 
ser orientada a não amamentar (BRASIL 2010 b, p.123).  
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Quadro 1 – Inibição farmacológica da lactação 

 
 

Fonte: BRASIL, Recomendações para Profilaxia da Transmissão Materno-infantil do HIV e Terapia Anti-retroviral em 
Gestantes (2010 b, p. 124). 

 
A transmissão do HIV por via intra-útero é maior no 3º trimestre da gestação, o que 

justifica que toda gestante que esteja em tratamento nesse período faça o exame para 

detecção.  

A indicação da terapia antirretroviral (TARV) na gestação pode ter como objetivo a 

profilaxia da transmissão vertical ou tratamento da infecção pelo HIV. Na primeira, seu 

propósito está apenas na prevenção da transmissão vertical e está recomendada para gestantes 

que não possuem indicação de tratar a infecção pelo HIV, já que são assintomáticas e o dano 

imunológico é pequeno ou ausente (LT-CD4+ ≥ 350 céls./mm3), havendo baixo risco de 

progressão para SIDA. Essas mulheres não seriam candidatas a receber algum esquema 

antirretroviral, caso não estivessem na gestação. 

 

Quadro 2 – Profilaxia antirretroviral 

            
Fonte: BRASIL, Recomendações para Profilaxia da Transmissão Materno-infantil do HIV e Terapia Anti-retroviral em 
Gestantes (2010 b, p. 69). 

 

A incidência de reações adversas em gestantes e crianças expostas a medicamentos 

antirretrovirais (ARV) para profilaxia da transmissão vertical do HIV é baixa. Além de pouco 

frequentes, os efeitos adversos geralmente são transitórios e de intensidade leve a moderada, 

tanto nas gestantes quanto nas crianças (BRASIL, 2010 b, p.57). 

No tratamento da infecção pelo HIV, mulheres que apresentem repercussão clínica 

e/ou imunológica grave da infecção do HIV têm indicação de tratamento, independentemente 

da gravidez e em qualquer idade gestacional. Portanto, gestantes sintomáticas ou 
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assintomáticas com contagem de LT-CD4+ ≤ 350 céls./mm3 apresentam critérios de início de 

tratamento, conforme recomendado para adultos que vivem com HIV, devendo iniciá-lo com 

o objetivo de tratar a doença ou reduzir o risco de progressão (BRASIL, 2010 b, p.68-69). 

O Ministério da Saúde apresenta tabelas com as alterações primárias que a terapia 

medicamentosa pode provocar.  

Quadro 3 - Efeitos colaterais da medicação 

 
Fonte: BRASIL, Recomendações para Profilaxia da Transmissão Materno-infantil do HIV e Terapia Anti-retroviral em Gestantes 
(2004, p. 16). 

Quadro 4 - Efeitos colaterais da medicação 

 
Fonte: BRASIL, Recomendações para Profilaxia da Transmissão Materno-infantil do HIV e Terapia Anti-retroviral em Gestantes (2004 p. 17). 



18 

 

 

 Dentre as ações de enfermagem implementadas junto a essas mulheres, estão as de 

auxiliar, orientar e aconselhar, sem que haja qualquer tipo de discriminação. O enfermeiro 

como profissional de saúde possui habilidades e competências necessárias para a realização 

de uma assistência humanizada, reduzindo o impacto e os anseios vividos por estas gestantes. 

 Mas, outras demandas como o tipo e modo de parir podem causar ansiedade. Sabe-se 

que na assistência ao trabalho de parto e no parto, manobras invasivas como amniotomia, 

episiotomia e uso de fórceps aumentam o risco de exposição à maior volume de sangue 

materno, elevando o risco de transmissão vertical (BRASIL, 2010 b, p.54). 

 “Vários estudos publicados antes da introdução dos esquemas antirretrovirais 

altamente ativos demonstraram o benefício da cesariana eletiva na redução da transmissão 

vertical do HIV, se comparada aos outros tipos de parto” (BRASIL, 2010 b, p.101). 

 O uso de drogas ilícitas, a presença de doenças oportunistas, fatores relacionados ao 

aleitamento materno e, principalmente, a carga viral elevada são fatores de risco associados a 

transmissão vertical do HIV. 

A prevenção recomendada para que não haja o agravamento do quadro estão 

relacionadas aos hábitos de vida, como a realização de uma atividade física, uma alimentação 

saudável, evitar o fumo e consumo de álcool, melhorando assim a qualidade de vida dessa 

população. 

  

 

2.2 SAÚDE FETAL E NEONATAL 

 

 As crianças nascidas de mães infectadas pelo HIV deverão ser atendidas, 

preferencialmente, em unidades especializadas, pelo menos até a definição de seu diagnóstico. 

Aquelas que se revelarem infectadas deverão permanecer em atendimento nessas unidades, ao 

passo que as não infectadas poderão ser encaminhadas para acompanhamento em unidades 

básicas de saúde. As não infectadas devem realizar acompanhamento anual na unidade 

especializada até o final da adolescência, em virtude de terem sido expostas não só ao HIV, 

mas também às drogas antirretrovirais. Essa preocupação reside no fato de não se conhecerem 

as possíveis repercussões da exposição a tais medicamentos no médio e no longo prazo 

(BRASIL, 2009 p.15). 

 Abaixo se apresenta quadro que explicita os cuidados a serem realizados aos recém-

nascidos com risco de infecção pelo HIV. 
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Quadro 5- Cuidado ao recém-nato  

 

 

 
Fonte: BRASIL, Recomendações para Terapia Antirretroviral em Crianças e Adolescentes 
Infectados pelo HIV (2009, p.15-17). 

 
 
 
Recém-nascidos de mulheres infectadas pelo HIV devem receber solução oral de AZT, 

mesmo que suas mães não tenham realizado o tratamento durante a gestação e/ou parto. A 

quimioprofilaxia deverá ser administrada, de preferência, imediatamente após o nascimento 

(nas duas primeiras horas de vida). A administração da solução oral de AZT deverá ser 

mantida durante as seis primeiras semanas de vida, ou seja, durante 42 dias (BRASIL, 2009, 

p.18). 

O modo como o recem-nato será tratado e medicado também gera expectativa na 

mulher gestante soropositiva, pois o esquema profilático com AZT é indicado para todos os 

recém-nascidos expostos. Esquemas alternativos usando associação de drogas carecem de 

respaldo científico quanto à sua efetividade e segurança.  Excepcionalmente, quando a criança 

não tiver condições de receber o medicamento por via oral, pode ser utilizado o AZT injetável 

(BRASIL, 2009, p.19). 

 

 

CUIDADOS IMEDIATOS COM O RECÉM-NASCIDO 

1-      Limpar com compressas macias todo sangue e secreções     
visíveis no recém-nascido, imediatamente após seu 
nascimento e proceder com banho em água corrente 
ainda na sala de parto. 

2- Aspirar, quando necessário, as vias aéreas do recém-
nascido de forma delicada, evitando traumatismo em 
mucosas. 

3- Iniciar a primeira dose do AZT solução oral nas 
primeiras 2             horas após o parto. 

4- Devido a possibilidade de anemia no recém-nascido em 
uso de zidovudina, recomenda-se a realização de 
hemograma completo. 

5- É recomendado o alojamento conjunto em período 
integral para estimular o vínculo entre mãe e filho. 

6- Recomenda-se a não amamentação e substituição do 
leite materno por fórmula infantil após aconselhamento. 

7- É contra-indicado o aleitamento cruzado (amamentação 
da criança por outra nutriz) e uso de leite humano com 
pasteurização domiciliar. 

8- A criança deve ter alta da maternidade com consulta 
agendada em serviço especializado para seguimento de 
crianças expostas ao HIV. A data para primeira consulta 
não deve ser superior a 30 dias a contar do nascimento. 
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O primeiro estudo clínico que utilizou terapia antirretroviral com o objetivo de 
reduzir as taxas de transmissão vertical do HIV foi o Protocolo 076, do Pediatrics 
Aids Clinical Trial Group (PACTG 076). Este foi um estudo randomizado, placebo 
controlado, que utilizou um protocolo constituído de zidovudina (AZT) oral a partir 
da 14ª semana, AZT endovenoso (EV) 4 horas antes do parto e AZT solução oral 
para o recém-nascido, durante 6 semanas. Tal intervenção reduziu a taxa de 
transmissão vertical do HIV em 67,5% (BRASIL, 2010 b, p.56). 
 
 

O uso de esquemas combinados com dois antirretrovirais (terapia dupla) mostrou uma 

redução de cinco vezes na taxa de transmissão vertical em comparação com os resultados da 

monoterapia com AZT. A terapia dupla foi composta pela associação entre zidovudina e 

lamivudina. (BRASIL, 2010 b, p.56). 

Posteriormente, houve introdução da terapia antirretroviral combinada com três 

drogas, reduzindo ainda mais a mortalidade e morbidade de crianças e adultos infectados pelo 

HIV. O conceito da infecção pelo HIV como doença crônica implica uma abordagem racional 

para a escolha dos esquemas antirretrovirais iniciais e subsequentes.  

Os objetivos do tratamento antirretroviral em crianças são de reduzir a 

morbimortalidade, melhorando a qualidade de vida de crianças infectadas; assegurar 

crescimento e desenvolvimento adequados; preservar, melhorar ou reconstituir o 

funcionamento do sistema imunológico, reduzindo a ocorrência de infecções oportunistas e 

proporcionar supressão máxima e prolongada da replicação do HIV, reduzindo o risco de 

resistência aos antirretrovirais, aliada à menor toxicidade (BRASIL 2009, p. 73). 

A orientação da World Health Organization (WHO) sobre a alimentação infantil para 

bebês de mães HIV positivo é que elas suspendam a amamentação e utilizem os substitutos do 

leite materno quando forem aceitáveis, factíveis, acessíveis, seguros e sustentáveis, em caso 

de ausência da doença recomenda-se a amamentação exclusiva durante os seis primeiros 

meses de vida do bebê (WHO, 2001).  

Em nossa sociedade a importância da amamentação foi incorporada, sendo comum 

questionar a mãe de um recém-nascido se ele é amamentado. Esta cobrança social coloca as 

mães soropositivas em situações constrangedoras, fazendo-as criar desculpas socialmente 

aceitas para justificar o fato da não-amamentação. Nesse sentido, seria importante que o 

profissional de saúde, atento às recomendações nacionais, subsidiasse essas mulheres 

(MORENO; REA; FILIPE, 2006, p. 205). 

 
As intervenções mais efetivas para evitar a amamentação natural é começar a 
orientação para o aleitamento artificial já durante o pré-natal. A decisão e a 
comunicação a puérpera da necessidade de suprimir a lactação apenas após o parto é 
considerada tardia, com resultados in satisfatórios (BRASIL 2010 b, p.123). 
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  O profissional enfermeiro deve estar capacitado para esse tipo de atendimento, 

realizar ações educativas efetivas que minimizem o impacto da mulher sobre si mesma e 

sobre seu bebê. 

 Sabe-se que é da competência do enfermeiro a realização do pré-natal, porém, em 

casos de gestação de alto risco, o pré-natal só pode ser conduzido através da orientação 

médica. O enfermeiro ao identificar estas gestantes deverá encaminhá-las para o serviço de 

referência, bem como dar apoio diagnóstico, psicológico e realizar ações de educação em 

saúde.   

A Teoria da Adaptação desenvolvida por Sister Callista Roy se baseia no 

desenvolvimento de cuidados àqueles que necessitam, de modo que estes indivíduos possam 

se adaptar a uma nova realidade, tornando-se fundamental para a prática de enfermagem no 

manejo às mulheres diagnosticadas como portadoras do Vírus da Imunodeficiência Humana 

durante seu acompanhamento pré-natal. Portanto, o enfermeiro deve realizar ações de 

aconselhamento, acompanhamento terapêutico, assistência humanizada e individualizada 

através do estabelecimento de vínculo junto a esta clientela.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3- METODOLOGIA 

 

         3.1. TIPO DE PESQUISA E ABORDAGEM 

 

Trata-se de estudo descritivo-exploratório com abordagem qualitativa.  De acordo com 

Minayo (2007, p.15) “A metodologia deve dispor de um instrumental claro, coerente, 

elaborado, capaz de encaminhar os impasses teóricos para o desafio da prática”.   

As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das características 

de determinada população, fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis 

(GIL 2002, p.42). Ao pensar nas mulheres que na gestação descobrem que são portadoras de 

HIV, descrever o impacto que este diagnóstico causa nelas e como a enfermagem pode agir 

levou-me a optar por este tipo de estudo. 

Segundo Vieira (2003, p.85) a pesquisa descritiva busca conhecer e interpretar a 

realidade sem nela interferir para modificá-la. Assim, expõe as características de determinada 

população ou de determinado fenômeno que descreve, embora sirva de base para outra 

explicação.  

A função da pesquisa exploratória é de buscar um assunto ainda pouco conhecido, 

proporcionando maior familiaridade com o problema. Ao término da pesquisa, o indivíduo 

abrangerá um maior conhecimento sobre o assunto, se tornando apto para a construção de 

hipóteses (GIL 2002, p. 41). A enfermagem atua junto às gestantes portadoras de HIV, apenas 

no aconselhamento e nas atividades de orientação terapêutica, pois elas constam como 

clientes de alto risco e, portanto, sob cuidados médicos de maneira integral. Porém, a 

enfermagem pode e deve contribuir no sentido de apresentar possibilidades de ajuda para a 
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mulher se reestruturar e ordenar seus sentimentos e ações na busca de melhor condição de 

vida. 

Estudos descritivos e exploratórios procuram descrever e analisar a natureza dos 

fenômenos que se deseja conhecer sem a interferência do pesquisador e se adequar à 

necessidade de se obter melhor entendimento em relação ao comportamento e os múltiplos 

fatores que influenciam em determinado fenômeno (OLIVEIRA, 2005). 

Quanto a abordagem qualitativa, Minayo (2007, p.21) afirma que “ela trabalha com o 

universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das 

atitudes.” 

Para Figueiredo (2004), p. 107: 
 

As pesquisas qualitativas trabalham com dados não quantificáveis, coletam e 
analisam materiais pouco estruturados e narrativos, que não precisam tanto de uma 
estrutura, mas em compensação requerem o envolvimento do pesquisador ao 
máximo. Desta forma, este tipo de pesquisa produz grandes quantidades de dados 
narrativos, dispensando grandes amostras, visto que o pesquisador qualitativo tem de 
evitar controlar a pesquisa, para que o estudo permaneça no contexto naturalista. 

 

Portanto, a abordagem qualitativa atenderá aos propósitos desse estudo, tendo em vista 

que cada mulher é um individuo, cuja singularidade de expressa na percepção que tem dos 

fatos e fenômenos, mas que a enfermagem pode ajudá-la a superar momentos difíceis e 

desencadear possibilidades de autocuidar-se com eficiência.  

 

      3.2. MÉTODO 

 

O método utilizado será o estudo de caso, que segundo Leopardi (2001, p.65): 
 

[...] é uma investigação sobre um único evento ou situação (caso), em que se busca 
um aprofundamento de dados, sem preocupação sobre a freqüência de sua 
ocorrência, tendo a finalidade de investigar em profundidade uma pessoa, família, 
comunidade, grupo, instituição ou outra unidade social. 
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Chizzotti (2001, p.102) afirma que o estudo de caso consiste em uma caracterização 

abrangente a fim de designar uma diversidade de pesquisas que coletam e registram dados de 

um caso particular ou de vários casos a fim de organizar um relatório ordenado e crítico de 

uma experiência, ou avaliá-la analiticamente, objetivando tomar decisões a seu respeito ou 

propor uma ação transformadora. 

 As características fundamentais do estudo de caso para Lüdke e André (1986, p.18-21) 
são: 

a) Os estudos de caso visam a descoberta. Mesmo que o pesquisador tenha 
algum pressuposto teórico inicial, deve estar atento a novos elementos que podem 
emergir como importante durante o estudo. 
b) Os estudos de caso enfatizam a “interpretação em contexto”. 
c) Os estudos de caso buscam retratar a realidade de forma completa e profunda. 
d) Os estudos de caso usam uma variedade de fontes de informação. 
e) Os estudos de caso revelam experiências vicária e permitem generalização 
naturalísticas. 
f) Estudos de caso procuram representar os diferentes e às vezes conflitantes 
pontos de vistas presentes em uma situação social. 
g) Os relatos de estudos de caso utilizam uma linguagem e uma forma mais 
acessível do que os outros relatórios de pesquisa. 

 

Para coletar os dados foram usadas a observação direta e entrevista. A observação é o 

método mais adequado para investigar um determinado problema, o pesquisador depara ainda 

com uma série de decisões quanto ao seu grau de participação no trabalho, quanto à 

explicitação do seu papel e dos propósitos da pesquisa junto aos sujeitos e quanto à forma da 

sua inserção na realidade (ibidem, 1986, p.26). 

Duarte (2004, p.4) afirma que uma entrevista bem elaborada exige do pesquisador: 

 

a) que o pesquisador tenha muito bem definidos os objetivos de sua pesquisa (e 
introjetados — não é suficiente que eles estejam bem definidos apenas “no 
papel”); b) que ele conheça, com alguma profundidade, o contexto em que 
pretende realizar sua investigação (a experiência pessoal, conversas com 
pessoas que participam daquele universo — egos focais/informantes 
privilegiados —, leitura de estudos precedentes e uma cuidadosa revisão 
bibliográfica são requisitos fundamentais para a entrada do pesquisador no 
campo); c) a introjeção, pelo entrevistador, do roteiro da entrevista (fazer uma 
entrevista “não-válida” com o roteiro é fundamental para evitar “engasgos” no 
momento da realização das entrevistas válidas); d) segurança e auto-confiança; 
e) algum nível de informalidade, sem jamais perder de vista os objetivos que 
levaram a buscar aquele sujeito específico como fonte de material empírico para 
sua investigação. 
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 3.3. CENÁRIO E SUJEITOS DO ESTUDO 

 

Este estudo foi realizado na Policlínica de Especialidades em Atenção à Saúde da 

Mulher Malu Sampaio, unidade de saúde de referência para o tratamento e acompanhamento 

de gestantes soropositivas no município de Niterói, no estado do Rio de Janeiro.  As mulheres 

selecionadas atenderam ao seguinte critério de inclusão: 

a) Ter descoberto o diagnóstico na gestação; 

b) Ser soropositiva para o HIV; 

c) Ter 18 anos ou mais; 

d) Ter sido diagnosticada durante o pré-natal; 

e) Não importando o número de filhos, escolaridade e situação conjugal; 

f) Não ser portadora de patologia mental na época de coleta de dados; 

g) Aceitar participar da pesquisa. 

 

3.4. TÉCNICA E INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS 

 
O instrumento para coleta de dados foi entrevista semi-estruturada aplicada à 07 (sete) 

mulheres, que tiveram suas falas gravadas em MP3 e posteriormente transcritas na íntegra.  

De acordo com Gil (1994, p.115) "A entrevista só se distingue da simples conversação porque 

tem como objetivo básico a coleta de dados". 

Ela é a cima de tudo uma conversa a dois, ou entre vários interlocutores, realizada por 

iniciativa do entrevistador. E tem o objetivo de construir informações pertinentes para um 

objeto de pesquisa, e abordagem pelo entrevistador, de temas igualmente pertinentes com 

vistas a este objetivo (MINAYO 2007, p.64). 
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De acordo com Boni e Quaresma (2005). 

As entrevistas semi-estruturadas combinam perguntas abertas e fechadas, onde o 
informante tem a possibilidade de discorrer sobre o tema proposto. O pesquisador 
deve seguir um conjunto de questões previamente definidas, mas ele o faz em um 
contexto muito semelhante ao de uma conversa informal. O entrevistador deve ficar 
atento para dirigir, no momento que achar oportuno, a discussão para o assunto que 
o interessa fazendo perguntas adicionais para elucidar questões que não ficaram 
claras ou ajudar a recompor o contexto da entrevista, caso o informante tenha 
“fugido” ao tema ou tenha dificuldades com ele. Esse tipo de entrevista é muito 
utilizado quando se deseja delimitar o volume das informações, obtendo assim um 
direcionamento maior para o tema, intervindo a fim de que os objetivos sejam 
alcançados. A principal vantagem da entrevista aberta e também da semi-estruturada 
é que essas duas técnicas quase sempre produzem uma melhor amostra da população 
de interesse. 

 

Esse tipo de entrevista interessou-me por poder livremente conversar com a cliente, 

podendo conduzir o diálogo de maneira a tender os objetivos propostos sem, contudo, deixar 

de respeitar a subjetividade da gestante. 

 

3.5. TÉCNICA DE ANÁLISE DE DADOS 

 

Após a realização da coleta de dados, as respostas obtidas foram analisadas. O ciclo de 

pesquisa, segundo Minayo (1994), compõe-se de três momentos: fase exploratória da 

pesquisa, trabalho de campo e tratamento do material. O referido processo inicia-se com a 

fase exploratória da pesquisa, em que são interrogados aspectos referentes ao objeto, aos 

pressupostos, às teorias pertinentes, à metodologia apropriada e às questões operacionais 

necessárias para desencadear o trabalho de campo.  

Em seguida foi estabelecido o trabalho de campo, que consiste no recorte empírico da 

construção teórica elaborada no momento. É nesta etapa que são combinadas várias técnicas 

de coleta de dados, como entrevistas, observações, pesquisa documental e bibliográfica, 

dentre outras. Por fim, faz-se necessário elaborar o tratamento do material recolhido no 

campo, que pode ser subdividido em: ordenação, classificação e análise propriamente dita, 

que será análise do discurso.  
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A análise de dados é o processo de formação de sentido além dos dados, e esta 
formação se dá consolidando, limitado e interpretando o que as pessoas disseram e o 
que o pesquisador viu e leu, isto é, o processo de formação e significado. A análise 
dos dados é um processo complexo que envolve retrocessos entre dados pouco 
concretos e conceitos abstratos, entre raciocínio indutivo e dedutivo, entre descrição 
e interpretação. Estes significados ou entendimentos constituem a constatação de um 
estudo (TEIXEIRA 2003, p. 191-192). 

 

            A análise do discurso envolve a reflexão acerca das condições de produção dos textos 

analisados, as quais, de acordo com Orlandi (2001), o situam em um contexto histórico-

ideológico mais amplo. Essa autora defende que a análise de discurso busca desvendar os 

mecanismos de dominação que se escondem sob a linguagem, não se tratando nem de uma 

teoria descritiva, nem explicativa, mas com o intuito de constituir uma proposta crítica que 

problematiza as formas de reflexão anteriormente estabelecidas. 

 Esta análise visa a refletir sobre as condições de produção e apreensão da significação 

de textos e busca compreender o modo de funcionamento, os princípios de organização e as 

formas de produção social do sentido (MINAYO, 2000) no impacto da descoberta do 

diagnóstico a mulher realiza uma produção mental baseada no desconhecido e apresenta medo 

e angustia, mas se assistida, ela pode se reestruturar e ter minimizado seu sofrimento agindo 

de maneira pró-ativa a seu favor. 

A análise de discurso trabalha o ponto de articulação da língua com a ideologia e 

procura explicitar o modo como se produzem as ilusões do sujeito e dos sentidos (os pontos 

de estabilização referencial e os de subjetivação). Nesse processo, o analista deve evidenciar a 

compreensão do que é a textualização do político, a simbolização das relações de poder, o 

modo de existência dos discursos no sujeito, na sociedade e na história (ORLANDI, 2001) 

esta análise permitiu (dês) construir estigmas, revelar apoio e rede social no entrono da 

mulher e elaborar plano terapeutico acessível. 

Para se estabelecer a leitura dos depoimentos primeiramente realizou-se leitura livre e 

atentiva destes. Posteriormente fez-se a categorização dos achados por unidades temáticas 

emergentes das falas e finalmente a classificação dessas por inferência de discursos na análise 

da autora e de seu referencial teórico. 
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De acordo com Tomasi e Yamamoto (1999, p. 57) 

  
A verdadeira análise se constitui um processo indutivo que tem início na busca dos 
temas. Essa busca envolve a descoberta, não apenas de temas partilhados pelos 
sujeitos, mas também das variações naturais dos dados. Como uma etapa final, o 
analista tenta entrelaçar os fios temáticos em um quadro integrado do fenômeno 
investigado. Durante a categorização do material, sem excluir as informações 
estatísticas, nossa busca deve esse voltar, por exemplo, para ideologias, tendências e 
outras determinações características dos fenômenos que estão sendo analisados. 
Considerar tanto o conteúdo manifesto quanto o latente do material. Não se 
restringir somente ao que está sendo explicitado, mas procurar ir mais fundo, 
desvelando as mensagens implícitas, dimensões contraditórias e temas 
sistematicamente ‘silenciados’. A categorização, isoladamente não esgota a análise. 

 

           3.6. ASPECTOS ÉTICOS 

 

O pesquisador apresentou aos sujeitos os objetivos do estudo, o motivo da pesquisa, e 

pediu que assinassem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. (TCLE), conforme a 

Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde / Ministério da Saúde – CNS/MS 

(BRASIL, 1996). Além deste termo, o estudo só foi possível após a aprovação do Comitê de 

Ética e Pesquisa sob o número 57050 que, antes do início da coleta de dados avaliou e atestou 

sua pertinência.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4- ANÁLISE E DISCUSSÃO DE DADOS 

 

Para dar início a esta fase da pesquisa, julguei necessária uma breve caracterização do 

meu local de coleta de dados, a Policlínica de Especialidades em Atenção à Saúde da Mulher 

Malu Sampaio, para o entendimento da mesma.  A Malu Sampaio é uma unidade de atenção 

secundária, especializada no atendimento de mulheres em situação de risco, na modalidade de 

ambulatório. É referência para o atendimento do pré-natal de alto risco, patologia cervical e 

mamária e infertilidade conjugal. Sua equipe é composta por 12 médicas, 1 farmacêutica, 1 

psicóloga, 2 nutricionistas, 2 assistentes sociais, 1 fisioterapeuta,  1 enfermeira e 10 técnicas 

de enfermagem.  

Ao me apresentar para a diretora da unidade foi acordado que a assistente social do 

setor seria meu elo entre as pacientes, uma vez que a enfermeira atua apenas na supervisão e 

gerenciamento da unidade, não exercendo atividades diretamente com o publico alvo. Desta 

forma, a aproximação era feita através da assistente social que promovia meu encontro com as 

mulheres HIV+ após a aceitação das mesmas em participar da pesquisa, uma vez explicado o 

objetivo do estudo. 

Em virtude do preconceito social exacerbado a soropositividade para HIV é algo que 

deve ser tratado de maneira discreta para que as pessoas não sejam expostas, tendo suas 

identidades mantidas em sigilo. Devido a esta precaução, seria inviável a minha abordagem 

direta a estas mulheres, uma vez que elas se encontravam junto com as demais pacientes da 

unidade. Outro fator importante foi o vínculo que elas possuíam com os profissionais do 

serviço, sem o intermédio de alguns deles seria muito difícil a aceitação dos participantes da 

pesquisa.  
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4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS 

 

A fim de facilitar a análise e a compreensão dos dados foi desenvolvida a 

caracterização dos sujeitos da pesquisa, que abrange um grupo constituído por sete mulheres 

soropositivas para o HIV e, para mantê-las sob sigilo, foram atribuídos nomes fictícios de 

deusas da mitologia grega.  

Os deuses mitológicos são conhecidos por serem seres de habilidades fantásticas, 

adorados e admirados pelos homens da antiguidade por sua força e vitalidade, e é assim que 

vejo estas mulheres, pessoas de fibra e raça e, acima de tudo, pessoas admiráveis pela sua 

capacidade de vencer e superar batalhas diariamente. 

Cada deus persegue interesses próprios, possui certa área de especialização e é regido 

por uma característica singular. Desta forma, os nomes atribuídos a essas mulheres foram 

escolhidos a partir das peculiaridades que estas possuem em comum com as deusas da 

mitologia, evidenciadas através de sua história de vida narrada ao longo das entrevistas.  

 

 

 

 

 Entrevistada 1 – Nomeada como Atena, deusa guerreira, pois vivenciou o estigma se 

possuía ou não o HIV desde pequena, suportando gozações e comentários alheios.  

 Entrevistada 2 – Nomeada como Héstia, deusa dos aços familiares, pois possui o 

apoio integral de sua família.  

Entrevistada 3 – Nomeada como Ilítia, deusa responsável pelos partos, favorecedora 

dos nascimentos, pois possui dois filhos, ambos negativos para o HIV.  

Entrevistada 4 – Nomeada como Métis, deusa da prudência e da sabedoria, pois 

reconsiderou e decidiu por não abortar após o descobrimento de seu diagnóstico.  

Entrevistada 5 - Nomeada como Hera, deusa protetora das mulheres e do casamento, 

pois após a descoberta do seu diagnóstico contou com a compreensão e apoio de seu parceiro.  

Entrevistada 6 – Nomeada como Deméter, deusa da agricultura e colheita, pois 

mesmo soropositiva para o HIV desejou “semear” uma nova vida.  

Entrevistada 7

 

 – Nomeada como Afrodite, deusa do amor, pois pensa mais no bem-

estar de seu filho do que de si própria.  

 

Caracterização das “divindades” 
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Quadro 6 - Caracterização dos Sujeitos 

NOME (Deusas 
da Mitologia) 

ATENA HÉSTIA ILÍTIA MÉTIS HERA DEMÉTER AFRODITE 

IDADE 22 anos 18 anos 29 anos 50 anos 31 anos 36 anos 24 anos 

ESTADO CIVIL Solteira Solteira Casada Solteira União 
Estável 

Casada União Estável 

GRAU DE 
ESCOLARIDADE 

2º grau 
incompleto 

1º grau 
completo 

2º grau 
incompleto 

3º grau 
completo 

2º grau 
completo 

2º grau 
completo 

1º grau 
completo 

Nº DE FILHOS 01 01 02 01 01 01 02 

IDADE 
GESTACIONAL 

14 semanas 
(Grávida do 

2º filho) 

____X____ 

(Mãe com o RN) 

31 semanas 

(Grávida do 
3º filho) 

_____X_____ 

(filha com 13 
anos) 

____X____ 

(Mãe com o 
RN) 

37 semanas 

(Grávida do 2º 
filho) 

28 semanas 
 

(Grávida do 
3º filho) 

PROFISSÃO Não possui Diarista Não possui Professora Não possui Gari Não possui 

RESIDE COM Avó Mãe Marido Filha Parceiro Marido Parceiro 

DIAGNÓSTICO 
DESCOBERTO 

EM 

Dezembro 
de 2012 

(com 1º 
filho) 

Agosto de 2012 

(com 1º filho) 

Dezembro de 
2002 

(com 1º 
filho) 

Agosto de 
1999 

(com 1º filho) 

Julho de 
2012 

(com 1º 
filho) 

Janeiro de 2003 

(com 1º filho) 

Dezembro de 
2012 

 
(com o 3º 

filho) 

 

Através da caracterização dos sujeitos, observa-se que o grupo se constitui de 

mulheres jovens que não participam da população economicamente ativa, com exceção de 

duas. Apenas uma possui nível superior, demonstrando a baixa escolaridade das demais, que 

pode ser visto como um fator de risco, pois se tornam mais vulneráveis a contrair doenças 

sexualmente transmissíveis.  

O perfil das parturientes infectadas pelo vírus HIV revela ser o mesmo encontrado nos 

registros de SIDA em mulheres do Programa Nacional de DST e SIDA do Ministério da 

Saúde, apontando vulnerabilidade e maior risco de adoecer na população atingida, que é de 

adulto jovem, com idade entre 20 e 39 anos e menor grau de escolaridade (BRASIL, 2007 p. 

34-37).  

De acordo com Freitas (2012, p.721) a inserção do portador do HIV no ambiente de 

trabalho é considerada favorável para sua qualidade de vida. Porém, o que se observa é uma 

realidade de discriminação tanto por parte do empregador como dos colegas de trabalho, 
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culminando na exclusão dos direitos mais elementares da cidadania, o trabalho. Para Santos 

(2002, p.15) as mulheres HIV positivo em busca de emprego possuem muito medo do 

preconceito. 

Em relação ao companheiro, a maioria delas possui um parceiro fixo. A relação mãe-

filho e o relacionamento pai-filho exercem influência muito significativa no desenvolvimento 

dos padrões de comportamento da criança, os quais, por sua vez, influenciarão na qualidade 

de suas relações interpessoais subsequentes (CIA, 2009, p.68).  

Quanto à paridade das gestantes, contando com os filhos da gestação atual, observou-

se que mais da metade delas possui pelo menos dois filhos, taxa superior à encontrada no Rio 

de Janeiro, que é de apenas 1,62 filhos por mulher (IBGE, 2011).  

Todos os sujeitos da pesquisa afirmam morar com seus familiares. “A AIDS tem um 

efeito desagregador na estrutura familiar. Portanto, o portador do HIV não é o único a sofrer 

as consequências, seus familiares, amigos e parceiros sexuais também irão enfrentar junto 

com ele as dificuldades, tais como preconceito e o estigma” (SILVEIRA, 2002, p. 814).  

Das sete pacientes entrevistadas, quatro receberam o diagnóstico da infecção pelo HIV 

recentemente, no ano de 2012, e três já sabiam da sua patologia previamente no decorrer de 

sua primeira gestação, há pelo menos 10 anos. A lembrança do momento da descoberta da 

positividade para o HIV por estas mulheres, mesmo sendo recente ou não, trouxe a tona seus 

sentimentos e receios da mesma forma, sendo evidenciados através de suas falas no decorrer 

das entrevistas.  

Na qualidade de futura profissional de enfermagem a vulnerabilidade social e 

biológica torna esse grupo de mulheres primordial para ações terapêuticas de planos de 

cuidados e de autocuidados exeqüíveis por ela e por sua família. Ações multiprofissionais 

podem ser realizadas no sentido de facilitar a reestrutura pessoal e familiar diante do 

diagnóstico de SIDA. 

 
4.2 ANÁLISE DOS DEPOIMENTOS 

 

Os dados obtidos foram cuidadosamente examinados a fim de se levar em conta todas 

as falas das entrevistadas. Para efeito didático e para facilitar a compreensão da trajetória 

realizada separamos as respostas referentes a cada pergunta e as analisamos a seguir, trazendo 

todos os discursos para o texto do estudo. As emoções das pesquisadas encontram-se em 

destaque no discurso das entrevistadas que compuseram três categorias de análise: 

aceitabilidade do desconhecido; o segredo da divindade e a terapêuticas assumida. 
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Para dar início aos questionamentos, perguntaram-se como elas haviam reagido ao 

diagnóstico: 

1ª categoria 

 
 

 

ATENA – “Eu já desconfiava, minha mãe se tratava no Viva Cazuza, diziam que eu tinha 
pego na amamentação, mas só confirmei mesmo quando engravidei . Eu não queria acreditar 
que podia ser verdade. Sempre foi muito difícil para mim, porque as pessoas ficavam 
comentando, caçoando, principalmente no colégio. Os olhos se enchem de água, mas 
prende o choro.” 
 
HÉSTIA- “Eu não reagi tão mal, eu fiquei mais nervosa por causa dele. Para e olha para o 
filho com ar de preocupada, fica um pouco pensativa e diz: Por mim eu não ia quase ligar 
porque era só eu.. eu ia me tratar, mas por causa do meu filho foi diferente, fiquei muito triste. 
Ele é meu primeiro filho.. não vou ter mais não, esta doido, já carrego um peso na consciência 
já.” 
 
ILÍTIA- “No primeiro momento eu não conhecia, ai grávida do primeiro filho, mãe solteira, 
19 anos, eu entrei em pânico não é? Entrei em pânico”. 
 
MÉTIS- “Eu fiquei sem chão, é obrigatório fazer não é?.. o teste do HIV no pré-natal. Eu não 
tinha marido, mas tinha namorados e foi quando eu engravidei e descobri, foi um choque 
muito grande. Os olhos se enchem de água, a voz se altera e as lágrimas aparecem em sua 
face. Me explicaram que não era um bicho de sete cabeças, que tinha tratamento, foi quando 
eu abracei a causa, tomei os medicamentos todos, não é atôa que minha filha não tem.” 
 
HERA- “Nada favorável, fiquei muito triste, porque ninguém gostaria de estar com essa 
doença não é?, ainda não tem cura e por mais que a gente tente lutar é um preconceito muito 
grande. É muito difícil lidar com a realidade, com o familiar e até o seu parceiro mesmo, para 
mim foi muito difícil, eu ainda não aceitei, não superei... e ainda tem a minha filha, eu torço 
muito para que isso não caia sobre ela. É muito difícil, não desejo isso para ninguém, nem 
para meu pior inimigo. O pai da minha filha para minha alegria reagiu bem, ele disse que a 
vida é assim mesmo, que estamos na chuva para se molhar, que a gente nunca sabe o que 
pode acontecer, graças a Deus ele não me culpou.” 
 
DEMÉTER-“Primeiramente não entendi, achava que era uma outra coisa que não o HIV, 
falavam do HIV na televisão mas eu não tinha noção do que era, então na hora eu não me 
liguei.. só depois mesmo que eu fui procurar saber  e me mandaram procurar uma ONG, ai 
que eu soube que estava infectada, o que significava reagente, ai que me dei conta do que 
estava acontecendo. Quando eu fui contar pro meu ex marido que foi chato, ele quis a 
separação, disse que eu tinha traído ele e não sabia se o filho era dele.” 
 
AFRODITE- “Chorei, chorei, chorei. Pra mim era um bicho de sete cabeças, sete não, de dez 
cabeças. Foi muito difícil aceitar e chegar para o meu marido e falar. Chorei muito, muito 
complicado, até hoje ainda não digeri isso tudo, pra mim é como se nada tivesse acontecido, 

Aceitabilidade do desconhecido 
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mas ai eu olho, começo a tomar os remédios e começo a cair na real. Eu pensei até em me 
separar, mas meu marido disse que não, que isso não interferia nada. Esse é o meu primeiro 
filho com ele, o que me da força agora é tentar parar de pensar em mim e fazer tudo o que eu 
puder para ajudar minha filha, porque ela não tem culpa”.   
 
 

Nas respostas, vemos que apesar da grande parte dessas mulheres não se prevenirem 

contra as possíveis doenças sexualmente transmissíveis, a descoberta do diagnóstico do HIV 

foi uma surpresa. É visível em alguns depoimentos a falta de informação e conhecimento 

sobre o assunto, fato que poderia fazer a diferença para que houvesse a implementação de 

medidas preventivas de real controle social.  

A mudança de comportamento é fruto de um processo complexo e envolve um 

conjunto de determinantes, como classe social, idade, relações de gênero, valores e entre 

outros. Para que isso seja possível é necessário que haja uma continuidade de ações e projetos 

do próprio serviço de saúde e da comunidade. Logo a qualidade do conhecimento e as 

desigualdades nas condições de acesso são elementos pontuais para vulnerabilidade 

(TOLEDO, 2011 p. 374).  

“Quando a gestante descobre que está infectada pelo HIV experimenta uma situação 

dolorosa, pois além de lidar com o próprio diagnóstico, ainda cogita da possibilidade de 

transmissão do vírus do HIV ao filho que está gerando” (MOURA, 2006, p. 406).  

 
Paralelamente ao forte significado da maternidade para a mulher infectada, há 
evidências de que nem sua condição de soropositiva para o HIV, nem a 
possibilidade de transmissão do vírus ao feto, determinam sua decisão de 
interromper a gestação ou de não a levar ao termo. As mulheres grávidas, infectadas, 
desejam que seus filhos nasçam com saúde e que não recebam delas o vírus fatal 
(MOURA, 2006, p.406).  
 
 
 

Os enfermeiros são percebidos como fontes confiáveis de informação sobre saúde e, 

comumente as pessoas se sentem bastante à vontade para discutir conosco suas questões 

íntimas. Portanto, para mediar seu impacto quanto a descoberta do seu diagnóstico, a 

enfermagem deve atentar quanto às necessidade de saúde de cada uma dessas mulheres, 

ofertando apoio emocional e psicológico. 

Julgou-se importante saber em qual período do pré-natal estabeleceu-se o diagnóstico, 

pois era necessário perceber se havia a possibilidade da rede de apoio ter sido criada ainda 

que de maneira assistemática, sem intenção, apenas diante de ser considerada como gestante 

de risco. 
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ATENA - “Logo que descobri que estava grávida fiz os exames que me pediram e acabei 
confirmando... tinha uns 3 meses” 
 
HÉSTIA - “Com 5 meses, eu descobri no teste, eu fiz o teste lá no postinho onde eu fiz o pré-
natal” 
 
ILÍTIA – “No primeiro trimestre da gestação, bem no início. Comecei a tomar o AZT com 3 
para 4 meses e continuei tomando até ter o neném, hoje meus dois filhos são negativos, graças 
a Deus.” 

 
MÉTIS - “Foi no terceiro mês, me pediram para fazer o pré-natal, solicitaram os exames e eu 
descobri. Quando eu descobri eu não tinha esclarecimento não é, pensei em fazer um aborto, 
mas depois vi que minha filha não tinha nada a ver com isso e não fiz.” 
 
HERA - “Quando eu tinha meus relacionamentos eu sempre fiz exame de rotina, então pedia 
tudo, HIV, tudo.. e quando eu fiquei com o pai da minha filha eu fiz, eu resolvi fazer... e 
depois recebi a notícia do posto que deu positivo, ai eu fiz um exame particular pra confirmar 
porque eu não acreditava.. e esse tempo todo eu já estava grávida, mas não sabia, fui descobrir 
logo depois, estava com 3 meses de gestação.” 
 
DEMÉTER - “Descobri com 3 meses que estava grávida, logo depois fazendo os exames 
descobri que tinha o HIV. Agora estou grávida de novo, só que do meu atual marido, sempre 
quis ter um filho com ele mas não tinha coragem, eu nem sei como engravidei acho que a 
camisinha estourou, tanto que só descobri 4 meses depois.” 
 
AFRODITE - “No sexto mês, mas a doutora nem me falou, quem comentou comigo por alto 
foi a enfermeira que cuida de mim, e me mandou ir para o Azevedo Lima para eu fazer um 
novo exame para constar a verdade.. daí os dois exames já deram reagente e daí em diante eu 
soube que era verdade, que não tinha mais jeito, que não tinha engano nenhum, que aquilo era 
realidade e não uma fantasia.” 
 

 

 De acordo com o Manual Técnico de Pré-natal e Puerpério (2006, p.11), deve-se 

garantir captação precoce das gestantes com realização da primeira consulta de pré-natal com 

até 120 dias de gestação, ou seja, em até 4 meses. Dentre os exames laboratoriais solicitados 

durante a primeira consulta consta a testagem anti-HIV. 

 A maioria das entrevistadas recebeu seu diagnóstico no terceiro mês de gestação e 

puderam iniciar a terapia antirretroviral precocemente como profilaxia da transmissão vertical 

do HIV. Porém, duas delas receberam o diagnóstico tardiamente, mostrando falha no processo 

de vigilância à saúde.  

  “A captação tardia caracterizada pelo início do pré-natal após a 16ª semana de 

gestação reduz a eficácia de ações preventivas, uma vez que a terapia antirretroviral 

disponibilizada durante o período gestacional não será iniciada a partir da 14ª semana de 

gestação, o que pode resultar na infecção do concepto” (LANA, 2010 p. 488).  
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 O início tardio do pré-natal bem como o número reduzido de consultas pré-natais 

constitui uma barreira para a prevenção da transmissão vertical. 

 Não há, para mulher condição de escolhas, mas sim de adoção da opção de fazer 

terapia antiretroviral. Porém, a aceitabilidade lhe é imposta pelos ditames sociais e da doença. 

Neste sentido, o impacto se dá na solidão do existir dela mesma na gestação, a confirmação 

do diagnóstico e a terapêutica proposta deve ser trabalho multidisciplinar, cujas intervenções 

da enfermagem estejam direcionadas para a subjetividade da cliente e sua família.  

E o que é entendido por elas sobre a patologia durante a gestação? Desta forma, 

questionei o que entendiam sobre a doença:  

 

ATENA – “Ah, eu não entendia antes, diziam que a gente não poderia ter filhos, por causa da 
doença, ai quando eu fui para a clínica tinha a psicóloga  explicando que poder, pode, mas 
tem que tomar todos os remédio, o AZT que faz a criança nascer sem o vírus. Descobri que se 
minha mãe estivesse descoberto mais cedo a doença eu poderia hoje estar curada.. mas não 
tenho raiva dela” 

 
HÉSTIA - “Assim, eu quase não entendi nada porque quando eu soube eu já estava grávida há 
muito tempo, eu estava com 5 meses. Falaram que eu não podia amamentar, e isso é chato não 
é?, que ele tinha que tomar leite Nan, falaram mais coisas, só que não lembro mais, faz muito 
tempo”. 

 
ILÍTIA - “Sei que preciso estar tomando o remédio para os meus filhos não nascerem doentes, 
não serem soropositivos, que não posso amamentar, eu nunca amamentei meus filhos, sempre 
fui bem orientada”.  
 
MÉTIS - “Não tem nem como entender nada, é um choque muito grande. Eu tomei o coquetel 
não é?, durante os nove meses e na hora do parto que é injetável... é complicado. Eu não pude 
amamentar, eu não estimulei, eu peguei uma atadura e enfaixei a mama bem forte, uma 
semana de parida eu não tinha uma gota de leite”.  
 
HERA - “Não entendo muito, porque eu também não fiz muita questão de me aprofundar. 
Parece que o quanto mais você se aprofunda descobre coisas que podem te deixar ainda mais 
triste. Eu sei que vai eliminando nossa defesa e vai baixando nossa imunidade, mas graças a 
Deus eu estou bem. A única coisa que eu fico triste porque eu também não vou poder 
amamentar minha filha, mas estou seguindo a risca o que me mandaram fazer”.  
 
DEMÉTER - “Entendo que é muito preocupante, que se eu não tomar as precauções 
necessárias de maneira correta é mais uma vida que vai sofrer porque não tem cura.. então é 
complicado”. 
 
AFRODITE - “Olha, é um vírus que fica no meu sangue, que pode ou não pode passar para o 
bebê, que o bebê quando nascer também tem que tomar a medicação. O que eu não entendo é 
amamentar, porque vai ser muito difícil para mim como mãe, mas enfim, se é o melhor para 
ela vai ser o melhor para mim também. Eu ainda não sei te dizer muito porque antes de eu 
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saber que tinha o vírus eu não me interessava pelo assunto. Só fui ler reportagem, internet, 
revista quando eu descobri que eu tenho”.  
 

Está presente na fala dessas mulheres o conhecimento deficiente sobre a doença no 

momento do diagnóstico. Foi relevante frisar junto a elas que o HIV pode ser transmitido da 

mãe para o filho durante a gestação, parto e através da amamentação no pós-parto. O 

desconhecido pode ser transformado em busca para melhor qualidade de vida. 

É importante saber que toda pessoa independente de viver ou não com o HIV ou SIDA 

tem o direito de decidir se quer ter filhos ou não, quantos e em que momento da sua vida 

(Brasil, 2009 p. 1).  

É através do sofrimento imposto pelas restrições que a SIDA constrange as mulheres, 

tornando-as capazes de se reconhecerem umas nas outras. Elas sabem avaliar as implicações 

de ter um filho doente sob o status de mãe, as sanções sociais a que estão submetidas por não 

amamentar, os conflitos desencadeados pela doença entre o cônjuge e os consanguíneos e as 

dificuldades de contornar todas essas situações (MORENO, 2006, p. 200).  

Em nossa sociedade a importância da amamentação foi incorporada, sendo comum 

questionar a uma mulher se seu filho é amamentado. Portanto, a cobrança social as coloca em 

situações constrangedoras e elas acabam criando desculpas socialmente aceitas para justificar 

o fato de não amamentarem (MORENO, 2006 p. 205).  

Acredito que neste momento seja essencial que a enfermagem às ampare, pois a 

doença deixa de ser unicamente delas e parte para um patamar abrangente seus filhos e 

familia. Trata-se de uma situação muito delicada e a escuta sensível deve fazer parte das ações 

de enfermagem. Esta é a hora em que a enfermagem, a fim de minimizar seus impactos, deve 

explicá-las quais são as repercussões da doença durante a gravidez, os cuidados necessários 

com a medicação e amamentação e tranquilizá-las, pois, realizando todas as medidas 

preconizadas, existe a grande possibilidade de seus filhos não adquirirem o HIV.  

 

2ª categoria 

 

 

 

 

               Mas e a família? Como foi contar para eles sobre o diagnóstico? Desta forma, 

estabeleceu-se a seguinte pergunta: Como foi contar a descoberta de que você tem esse 

diagnóstico? 

O segredo da “divindade” 
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ATENA - “Eles meio que já sabiam já..não foi surpresa pra ninguém”. 
 
HÉSTIA - “Ah, minha mãe ficou mais triste que eu. A minha família toda que mora comigo 
sabe, os outros de fora não. Todos me apoiam, me ajudam. Contei para o pai do meu filho 
também, mas ele não sei, porque ele não quis dar muito ouvido, muita conversa..ai não sei.” 
 
ILÍTIA – “Minha mãe não soube guardar segredo, espalhou para todo mundo, e com isso 
ganhei um monte de preconceito e inimigos. Essa hora nossos amigos viram nossos inimigos 
e muitas vezes nossos inimigos viram nossos amigos. Abaixa a cabeça e começa a chorar. 
Na época meu parceiro tinha a doença, mas eu não sabia, e ele também não me contou, ele já 
morreu, no início desse ano”. 
 
MÉTIS - “Minha filha não sabe, ela já tem 13 anos, ninguém sabe. O pai da minha filha na 
época eu falei pra ele, mas ele não aceitou, não quis fazer exame.. ai não sei se foi ele que 
passou para mim ou outra pessoa.” 
 
HERA - “Assim, minha família não sabe. Eu não quis anunciar para não ficar um disse me 
disse e ia ter muito questionário... eles são uma família boa, mas ia fazer muito tumulto então 
a gente deixou para lá, só eu, o pai da minha filha e minha prima que eu confio que sabe, mas 
o resto da minha família eu achei melhor não contar para não dar mais história, ia ficar todo 
mundo perguntando e assim também o preconceito fica pior porque tem pessoas que sabem 
lidar e outras que não, eu não quero ninguém me olhando com inferioridade.” 
 
DEMÉTER – “Não, eu não falei pra todos da minha família não, só para algumas pessoas. 
Alguns reagiram normal na hora, mas depois fiquei sabendo que eram preconceituosos.” 
 
AFRODITE - “Eles não sabem. Essa é uma doença hoje em dia muito criticada e não é aceita 
por todo mundo, então é uma coisa que você fica vergonha de falar, vergonha de comentar, 
até com seu familiar. Meu marido queria ate comentar, porque se ele tiver mesmo 
soropositivo, queria comentar com a mãe dele, com os filhos... para conversar, mas eu não 
deixei, porque é uma coisa para mim e para ele, não quero que vire uma bola de neve senão 
daqui a pouco todo mundo está sabendo, ai vão ficar cobrando quem passou para quem, e a 
gente não quer saber disso, porque até então há 4 anos atrás eu não tinha, que foi minha 
gravidez do meu filho de 4 anos. Eu estou com meu marido há quase 3 anos e antes disso eu 
tive outros namorados, então não tem como saber se foi ele que passou pra mim, ele nunca fez 
exame de HIV, fez o primeiro agora e está esperando o resultado. Ele já tem 7 filhos, eu não 
sei de nenhuma ex mulher dele que passou por isso ou então pelo menos ninguém falou nada 
com ele.” 

 

A opção de relevar aos familiares o diagnóstico do HIV fica a critério de cada um. É 

consentido que os indivíduos soropositivos tenham a sua identidade preservada.  

Segundo Silveira (2002, p.818) a família é peça fundamental no tratamento da SIDA e 

o paciente a quer por perto. Porém, de acordo com as narrativas, nem sempre esta experiência 

é positiva, pois mesmo possuindo laços consanguíneos, o preconceito e o julgamento estão 

presentes. Nesses casos, ao invés da família funcionar como uma ferramenta terapêutica 
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aumenta ainda mais os conflitos internos vivenciados pela descoberta da doença, tais como 

vergonha, medo e culpa.   

As mulheres que optaram por não contar a seus familiares sobre seu diagnóstico 

citaram como motivos o julgamento, questionamento, a maledicência e o preconceito. 

Interessante, pois admitimos que neste século o desenvolvimento social poderia favorecer a 

compreensão deste estado mórbido, mas as mulheres revelam e nutrem o segredo da doença, 

sem dividir a carga emocional dele com a família, elegendo familiares “confiáveis” que serão 

sua rede de apoio. A enfermagem pode intervir orientando esses familiares, instituindo ajuda 

diante dos transtornos da terapêutica e daqueles advindos da própria doença. 

Após ouvir as mulheres sobre seus entendimentos na gestação e a manutenção do 

segredo da doença, fez-se necessário saber se elas contavam com o apoio da família: 

 

ATENA - “Sempre tive, em todos os momentos, para remédio... tudo, me ajudaram quando 
minha filha nasceu, o colégio também”. 
 
HÉSTIA - “Ah, muito. Eles me ajudam, assim, não deixam eu ficar muito triste quando 
alguém toca nesse assunto”.  
 
ILÍTIA - “Só do meu marido, minha mãe não tem como confiar, não posso confiar, se eu falar 
alguma coisa está arriscado eu me aborrecer mais, então fica ela no canto dela e eu no meu. 
Meu marido me estimula a tomar os remédios, para eu me tratar porque tem as crianças para 
cuidar, tem o nosso projeto de vida. O filho que estou esperando é dele, o de dois anos 
também, só o primeiro que não. Ele trabalha em um projeto que tem pessoas com HIV e a 
mãe dele também é soropositiva, ele é muito compreensivo, adora cuidar das pessoas”.  
 
MÉTIS -“Ninguém sabe, até porque eu não tenho nem família aqui no Rio, eu nem tenho 
contato. O namorado que eu tive há pouco tempo eu também não contei, a gente só fazia com 
preservativo”. 
 
HERA - “Os que sabem me ajudam nas palavras, quando eu estou um pouco mais triste, as 
vezes que eu não quero aceitar, ai passam um pouco mais de tranquilidade para mim”.  
 
DEMÉTER - “Não, eu tive que desmentir para a maioria das pessoas da família que tinha 
HIV, falei que foi um falso positivo que deu. Minha mãe sabe a verdade, mas eu não confio 
muito porque ela tem uma língua muito grande, hoje quem me apoia mesmo só o meu marido, 
que me aceita, me conforta”. 
 
AFRODITE - “Meu marido é o único que sabe, e ele me apoia e muito. Às vezes eu estou 
meio “chororô” em casa, as vezes fico meio para baixo ai ele vê que eu estou um pouco 
amuadinha ai ele fala, levanta daí, vai tomar um banho gelado,vai fazer alguma coisa, você 
não é assim, não pode ficar se abatendo por causa disso, não é nenhuma morte não... 
entendeu? Ele não deixa eu me abater”.  
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 Para as pesquisadas, é fundamental ter pelo menos algum membro da família para 

apoiá-las nos momentos de dor, para incentivá-las a tomar a medicação, visto que a 

terapêutica pode causar muitos efeitos colaterais, e ajudá-las a elevar a sua autoestima.   

 De acordo com Carvalho (2007, p. 2028) o apoio social vem sendo descrito como 

associado à menor sofrimento psicológico, a menores índices de ansiedade e depressão e 

melhor qualidade de vida. Mulheres que afirmaram receber apoio de suas famílias 

apresentaram menores índices de estresse e sentimento de solidão. 

 Carvalho ainda afirma que a adesão ao tratamento por parte dos portadores de HIV 

ainda não é satisfatória, e neste contexto, o apoio familiar é um fator importante já que a 

adesão à terapia medicamentosa pode exigir a reorganização da vida diária. A família é a 

principal fonte de apoio para soropositivos e afastá-los desse contato pode ser prejudicial. O 

que ocorre em alguns casos é que o medo do preconceito e do isolamento faz com que os 

portadores evitem revelar o diagnóstico aos familiares. Com isso, o enfrentamento da infecção 

torna-se um processo solitário. 

           O segredo tem seus benefícios de cunho social, mas seus malefícios são de ordem 

biológica e psicológica. O enfermeiro pode e deve mediar o impacto estabelecendo ações de 

atenção á saúde da mulher que permitam estar no entendimento das pessoas que lhe são rede 

de apoio. Contudo, é um trabalho que perpassa a singularidade da pessoa, que diz respeito a 

como ela quer ser vista por seus familiares, sem o sentimento de pena ou de vitimização da 

mulher. 

3ª categoria  

 

 

 

 

E a medicação? Será que elas entendiam que necessitavam de tratamento? Então, foi 

perguntado como elas compreendiam a terapêutica adotada: 

 

ATENA - “sei, antes eu não tomava os remédios direito não, mas agora eu estou tomando 
direto”.  
 
HÉSTIA - “Entendo, me explicaram, meu remédio eu tomo direitinho, meu filho toma o 
remédio no mesmo horário que eu, só assim eu não me esqueço, nem o meu e nem o dele”.  
 

A terapêutica assumida 
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ILÍTIA - “Agora eu estou sabendo, já tive muita quebra de tratamento. Eu tratava só meus 
filhos, mas eu mesma não queria tratamento... sempre tinha uma desculpa, um porque para 
não tomar o remédio”.   
 
MÉTIS - “Compreendo, agora sim, já fiquei 7 anos sem me tratar. Agora me trato direitinho, 
minha carga viral, meu CD4 sempre foi normal, porque eu não bebo, eu não fumo, eu não 
cheiro, eu sou assintomática, graças a Deus. O que eu faço é trocar os meus medicamentos de 
embalagem para ninguém perceber ou ficar me perguntando para quê que é. Mas na gestação, 
como eu disse, eu fiz todo o tratamento, minha filha é hoje muito saudável.” 
 
HERA - “Eu acho que você tem que se cuidar depois que você descobre.. tanto para  você 
quanto  para outra pessoa que estáa com você também. A gente tem que se cuidar e se amar 
em primeiro lugar. Eu depois que descobri fiquei triste, foi difícil tomar os remédios  porque 
dá muita reação no começo, mas eu tive que fazer isso pela minha filha, para ela nascer bem e 
eu tenho fé em Deus que ela não vai ter nada e...Se apavora, chora soluçando.. eu queria que 
ela fosse mais feliz do que eu, que ela cresça e não precise tomar esses remédios, não ter que 
ficar guardando das pessoas, dando desculpas”.  

 
DEMÉTER - “Ah, com certeza... assim, eu nunca tomei antirretroviral quando não estivesse 
grávida, estou tomando agora só para prevenir não é, porque estou grávida, mas eu nunca tive 
sintomas, nem nenhuma doença oportunista, minha carga viral sempre foi baixa”.  

 
AFRODITE - “Sim, se eu não seguir um tratamento a doença vai permanecer cada vez pior, 
também para minha filha que esta vindo, já pensou? Se eu não me tratar vão ser dois 
prejudicados na história, então nem penso em não me tratar, tomo o remédio certinho, todo 
dia, de manhã e a noite...Não deixo de tomar um, tomo escondida, mas tomo. Enxuga as 
lágrimas com a manga da camisa. Tudo que eu mais quero é que ela, que é menina, não 
venha com o vírus.. é tudo que eu mais quero, faço o possível e o impossível. ” 

 

A epidemia de SIDA cresce entre as mulheres em idade reprodutiva, caracterizando a 

feminização da doença. Como isso, o número de casos de crianças infectadas pela transmissão 

vertical é elevado (VIEIRA, 2011, p. 645). Uma vez que estas crianças não tiveram qualquer 

comportamento de risco, elas são vistas como vítimas da infecção, recaindo a 

responsabilidade sobre os seus pais.  

A realização do tratamento antirretroviral é fundamental para reduzir os níveis de 

transmissão vertical. Todas as entrevistadas afirmaram fazer uso da profilaxia durante a 

gestação, mas algumas demonstraram quebra no tratamento após a gravidez. Dessa forma, a 

realização de aconselhamento pré e pós-teste se torna imprescindível para a adesão de 

medidas de intervenção durante o pré-natal e no puerpério.  

“A adesão ao tratamento e ao acompanhamento em serviço de referência pelas 

gestantes soropositivas, associado à capacitação e sensibilização dos profissionais e gestores 

de saúde, possibilita uma otimização na redução da taxa de transmissão vertical a valores 

quase nulos” (KONOPKA, 2010 p.189). 
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A enfermagem deve estar presente em todos os momentos. Orientações quanto a 

terapia medicamentosa e seus possíveis efeitos adversos devem ser abordados e, 

principalmente, avaliar a adesão correta das mesmas aos antirretrovirais. Salientar que o uso 

adequado das medicações favorece manter sua carga viral baixa, reduzindo as chances de 

aparecimento de infecções oportunistas e, com a infecção controlada, os riscos de transmissão 

vertical são menores.  

Apesar do segredo, elas burlam o controle familiar, tomam as medicações, apresentam 

os efeitos adversos e os transtornos que eles causam e ainda assim optam por não envolver 

todos os familiares. Penso então ser útil terem canal aberto para comunicação com 

profissionais da saúde, principalmente enfermeiros para esclarecimento de duvidas, 

orientações terapêuticas e assunção de seu autocuidar de maneira criteriosa diminuindo as 

vulnerabilidades sociais e biológicas.  

Como se pressupunha que enfermagem as tivesse aconselhado, indagou-se se em 

algum momento a enfermagem havia interagido com elas, no sentido de ajudá-las no 

tratamento? 

 
ATENA -“Sempre conversaram, chegaram junto, me deram força, para eu não desistir por que 
não era o fim do mundo, que tinha que tomar os remédios.. nas interferências também.. 
Porque já estive várias vezes internada”. 

 
HÉSTIA - “Me ajudaram, eles me ajudam até hoje, com o remédio, o leite... Eu dou graças a 
Deus a eles”.  

 
ILÍTIA - “Ah, sempre a enfermeira vem falar comigo, querendo saber do remédio, que horas 
eu estou tomando, preocupadas comigo, me orientam, brigam se tiver que brigar..” 
 
MÉTIS - “Todo momento, me ligam sempre... toda vez que eu desapareço me ligam porque 
tem vezes que eu viajo. Ficam preocupadas não é, por conta do tratamento”.  
 
HERA - “Eu recebo bastante atenção, vocês não julgam, não condenam, ninguém nunca me 
tratou com indiferença. A enfermagem sempre fica perguntando se eu estou tomando a 
medicação, me dão, veem os exames, o CD4, se a carga viral ta abaixando”.  
 
DEMÉTER - “Sim, quando comecei a me tratar no posto foi realmente a enfermagem que me 
ajudou. Quando descobri o HIV deu positivo também para sífilis e a enfermeira de lá tinha 
uma compreensão e uma calma muito grande comigo, ela foi muito legal”.  
 
AFRODITE - “Sim, está me ajudando muito, me ajudando a abrir os olhos, a encarar as coisas 
de frente e ta me ajudando a entender, entendeu? Explica, dá carinho... A enfermeira do pré-
natal da onde que eu faço me abraça, me liga para saber se eu estou tomando o medicamento, 
para perguntar se eu estou bem, se a medicação está dando alguma reação. Então estão me 
ajudando a dar um passo de cada vez”.  
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Através dos discursos ficou evidente que a enfermagem se faz presente na vida destas 

pessoas através da criação de vínculo. A ajuda veio através incentivo à medicação, apoio 

psicológico e afetivo, orientações e explicações quanto a patologia em questão. Apoio 

emocional, partilhar o impacto, atentar para a manutenção da terapêutica. 

 SIDA é uma doença que pode assumir diversos cursos, pois seu desenvolvimento 

depende da carga viral e da velocidade e gravidade com que o vírus ataca o sistema 

imunológico do hospedeiro. Exige acompanhamento médico constante, submissão a variados 

exames e tratamentos prolongados, mudanças no cotidiano familiar, dificuldades em lidar 

com a doença e com a rotina do tratamento. Nesse contexto, sentir-se acolhido é fundamental 

para que se prossiga na luta contra a doença (SILVEIRA, 2002 p.816).  

As falas apontaram para uma enfermagem presente, atuante e com ações de captação e 

controle das gestantes soropositivas.  

Para finalizar, a última pergunta foi acerca de receberem cuidados específicos da 

enfermagem elas disseram: 

 

ATENA - “Gostaria.. nos hospitais senti que as pessoas tinham medo de fazer as coisas, de se 
contaminar e também o preconceito não é?, tratam diferente, a gente sente ”. 
 
HÉSTIA - “Nesse momento não, porque agora eu estou bem, eles me ajudaram bastante. Eu 
acho que não, nesse momento não”. 
 
ILÍTIA - “Eu não tenho nada do que reclamar não, graças a Deus. Além do que já fazem, acho 
que não tem mais nada”.  
 
MÉTIS - “Eu gostaria, eu queria saber mais sobre a doença, porque eu não sei tudo. Queria 
que pudessem sentar comigo e me explicar o que não compreendo bem”.  

 
HERA - “O que eles podem fazer eles fazem, me dão apoio e me ajudam desde o momento 
que descobri”.  
 
DEMÉTER - “Como assim? Hoje em dia eu tenho uma consciência tão grande de tudo isso 
que eu já até ajudo ao invés de ser ajudada... então eu não sinto falta de nada, de nenhum 
cuidado”. 
 
AFRODITE - “Como assim? Em relação à doença para mim está tudo certo. Todas as dúvidas, 
tudo que eu quero saber já me explicaram”. 
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 A maioria das mulheres em questão negou precisar de cuidados específicos por parte 

da enfermagem, mas será que elas estavam realmente bem amparadas ou será que elas não 

compreendem qual é o real papel da enfermagem?  

 De acordo com Formozo (2010, p. 231) a enfermagem é uma das profissões que mais 

efetivam atividades de promoção, manutenção e recuperação da saúde e seu cuidado é 

considerado fundamental para a sua prática, caracterizando-se por uma interação interpessoal 

que deve agregar elementos como o respeito, a consideração, a compaixão e o afeto. 

 O profissional de enfermagem deve, acima de tudo, oferecer a esses pacientes uma 

assistência humanizada, individualizada, comprometida, técnica, ética e de valorização do ser 

humano e de suas necessidades, estreitando suas relações com os mesmos.  

 ATENA foi a única entrevistada a expor aspectos negativos referentes à assistência de saúde a 

ela prestada. Para isso, se faz importante que a equipe de enfermagem a estimule a compartilhar 

seus pensamentos, encorajá-la a verbalizar seus problemas e sentimentos, ou seja, promover 

uma situação de confiança. Isso poderá fortalecê-los, enquanto sujeitos desse processo, 

desmitificando a ideia de vitimização. Toda essa situação a fará ver, simultaneamente, que o 

enfermeiro o considera, o respeita e acima de tudo não tem medo de contrair sua doença 

(COSTA, 2006 p.175).  

 A equipe de enfermagem é essencial para a conjugação do trabalho multidisciplinar, 

podendo permanecer até 24 horas do dia ao lado de quem necessite dos seus cuidados. Desta 

forma, a assistência de enfermagem revelou ser fundamental para o processo de recuperação 

da saúde, da força de vontade e da melhor qualidade de vida destas mulheres. 

Então, a enfermagem pode mediar o impacto gerado nas mulheres, a partir da 

descoberta do diagnóstico de SIDA, durante o acompanhamento de sua gestação através do 

pré-natal com ações de: aconselhamento, acompanhamento terapêutico, orientações 

individuais e aos familiares e favorecendo a compreensão da patologia e processo terapêutico.        

 

 



 

 

 

 

 

5- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao pensar sobre como a enfermagem pode intervir, mediando o impacto gerado nas 

mulheres, a partir da descoberta do diagnóstico de SIDA, durante o acompanhamento de sua 

gestação através do pré-natal me deparei, ainda, com a equipe de profissionais incompleta 

conforme as orientações do Ministério da Saúde. No Município de Niterói há referência e 

contra-referência utilizada pelas usuárias cuja infra-estrutura não é atraente, levando muitas 

vezes a clientela não aderir ao tratamento. Muito embora o grupo de gestantes tenha 

explicitado o tipo de vinculo saudável que a equipe cria junto à clientela.   

O impacto que as mulheres apresentam frente ao diagnóstico de soropositiva para 

HIV, não é tratado por psicólogas, pois nenhuma delas se referiu a este profissional. A 

atenção é dos profissionais médicos e em sua maioria disseram ter sofrido, ficaram surpresas 

com o diagnóstico e não receberam atenção adequada para suas dúvidas naquele momento. 

Porém, a equipe de enfermagem foi citada como sendo atenciosa, preocupada e durante o 

acompanhamento da gestação criam vinculo positivo com as clientes, respeitando a 

subjetividade delas. 

A descoberta do diagnóstico do HIV teve um impacto negativo em suas vidas, uma 

vez que alterou substancialmente a visão de que possuíam do próprio futuro e a forma como 

encará-lo perante a si próprias e as suas famílias.  As mulheres pesquisadas, em primeira 

instância, não entendiam os reflexos acarretados pela doença para seu estado de saúde, mas 

compreendiam que, juntamente com o diagnóstico, viria o preconceito e o estigma.  

As gestantes eram mulheres jovens que não participam da população economicamente 

ativa, com exceção de duas. Apenas uma possuía nível superior e as demais, baixa 

escolaridade tornando-as vulneráveis sócio-biológicamente. O perfil das parturientes 

infectadas pelo vírus HIV encontra-se coerente com a vulnerabilidade e maior risco de 

adoecer em adultos jovens na faixa etária entre 20 e 39 anos, apontado pelo MS.   

Em relação aos seus familiares elas vivenciam a patologia guardando segredo da maior 

parte da família, escolhendo membros apoiadores que enfrentam a realidade junto com elas e 
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constroem uma rede de segurança confiável para guardar segredo e ajudá-las quando ocorrem 

transtornos provenientes da terapêutica ou tomada de decisão acerca dela.  

O apoio por parte da família se mostrou essencial, porém, muitas delas preferem não 

dividir sua carga emocional com seus familiares por medo de, alguma forma, não serem 

aceitas. Conseguem vivenciar a gestação num mundo real a parte, junto a alguns familiares 

que se constituem a rede de apoio e que são elos entre a equipe de saúde e a cliente. 

Entretanto, causou-nos espanto que companheiros são poupados de conviver com esse 

diagnóstico, não se fala da companhia deles na terapêutica, com raras exceções nos relatos das 

gestantes. 

Apesar do seu futuro incerto e do medo do adoecimento precoce, a garra e a vontade 

de viver era percebida, vista através dos olhos das mulheres quando relatavam suas angústias 

e medos. O conjunto de sentimentos iniciais eram suas expectativas em relação à gestação, 

morte, filhos doentes e possibilidades de que estes não recebessem o mesmo destino que elas. 

Portanto, estas mulheres são como deusas, soberanas e obstinadas, donas do curso da história 

de suas vidas e de seus filhos. A elas é concebido o poder da cura que é exequível através de 

um ato chamado amor.  

As expressões dos sentimentos das mulheres acerca do impacto do diagnóstico de 

SIDA na gestação são: medo, tristeza, solidão, impotência que podem ser trabalhados pela 

enfermagem durante o aconselhamento e acompanhamento quando da implementação 

terapêutica.    

As percepções a respeito dos seus estados de saúde têm, inicialmente, conotação de 

morte, de vitimização e de perda da existência. Por ser, ainda, patologia de alto estigma social 

aos poucos elas se percebem em condições de superação do momento, até por conta da 

gestação, por terem que rapidamente se estruturarem diante do que está por vir. 

Ao nos aproximarmos do atendimento oferecido na rede de atenção básica a essas 

mulheres, verificamos que há apenas, por parte do enfermeiro gerencia das ações, devido à 

modalidade da dinâmica do sistema de atenção vivenciado no Município de Niterói. 

As possibilidades de atuação da enfermagem junto à gestante portadora de SIDA, são 

inúmeras: estabelecimento de protocolos de assistência de enfermagem definidos desde a 

descoberta do diagnóstico, acompanhamento e terapêutica aplicada; grupos de educação e 

saúde para que a gestante consiga ter suas duvidas sanadas; atuação multiprofissional para 

diminuir a solidão, o estresse e permitir a construção de planos de cuidados e ajuda para o 

auto cuidado; adoção de modelos teóricos de enfermagem que favoreçam a atenção realizada,  
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Integração com a rede de atenção para favorecer a integralização das ações e, finalmente, 

formação e capacitação de profissionais que possam atender essa cliente com qualidade 

assistencial. 

Observou-se que a enfermagem intervém positivamente no processo terapêutico, 

necessitando se inserir de maneira mais abrangente no momento do impacto do diagnóstico. 

Faz-se necessário que ações preconizadas e exitosas reconhecidas na literatura tenham 

aderência da equipe multiprofissional a fim de atender integralmente estas mulheres.  
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7- APÊNDICES 

 

7.1  ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

A- Caracterização dos sujeitos  
 

Nome: __________________________________________________________  

Idade: _____anos        Estado civil:________________________ 

Grau de escolaridade:___________________  

Quantos filhos têm? _______Profissão: ________________________________ 

Mora com a família? sim (  ) não (   ) outros:____________________________ 

Diagnóstico descoberto em:________________ 

B-  Questões 
 

1. Como você reagiu ao receber o diagnóstico da doença? 

2. Em que momento do pré-natal? Justifique:_________ 

3. Como foi para sua família a descoberta de que você tem esse diagnóstico? 

4. Você compreende que é necessário seguir o tratamento determinado? 

Justifique:____________________ 

5. O que você entende sobre a doença na gestação?  

6. Você conta com o apoio de sua família? De que forma?___________ 

7. Algum momento a enfermagem interagiu com você no sentido de ajudá-la no 

tratamento? 

8. Você gostaria de receber cuidados de enfermagem específicos? Quais?___________ 
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7.2  TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA AFONSO COSTA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM MATERNO-INFANTIL E PSIQUIATRICA 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
PROJETO DE PESQUISA: “DESCOBERTA DA POSITIVIDADE DO HIV NO PRÉ-NATAL: a enfermagem 
mediando o impacto da mulher” 
Pesquisador Responsável: Profª Drª. Helen Campos Ferreira. 
Coleta de dados: Anna Luiza dos Santos Lessa Maffei. 
  

A Sra. está sendo convidada a participar da pesquisa “Descoberta da Positividade do HIV no Pré-Natal: 

a enfermagem mediando o impacto da mulher” que tem como objetivo listar as suas reações quando soube do 

diagnóstico. Gostaríamos de conhecer os saberes que a Sra tem em relação à doença, como se dá o 

relacionamento familiar e,  realizar ações de enfermagem de educação em saúde que lhe ajudem junto ao 

contexto familiar.  

A participação é voluntária e este consentimento poderá ser retirado a qualquer momento, sem prejuízo 

à continuidade do tratamento, tendo tomado conhecimento das características de sua participação, e caso esteja 

de acordo, solicito sua assinatura na parte inferior deste documento. Você não terá nenhum custo ou quaisquer 

compensações financeiras. È válido ressaltar que este estudo não oferece risco de qualquer natureza biológica ou 

psicologia e, não será utilizado para quaisquer outros objetivos a não ser o mencionado 

Para tanto, se faz necessário realizarmos entrevista gravada a fim de registramos sua fala e não 

perdermos os detalhes de suas colocações. Suas respostas serão transcritas, ficarão anônimas e confidenciais, isto 

é, em nenhum momento será divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo. Os dados coletados serão 

utilizados apenas nesta pesquisa e os resultados divulgados e publicados em eventos e/ou revistas científicas.  

O benefício relacionado com sua participação será levantar os aspectos necessários à assistência de 

enfermagem durante o pré-natal, permitindo possibilidades de ações efetivas através de medidas de educação em 

saúde adequadas para o contexto familiar. Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone/e-mail e 

endereço do pesquisador, podendo tirar suas dúvidas sobre a pesquisa e sua participação agora ou a qualquer 

momento. 

 

Obrigada pela participação, 

________________________________________ 

Anna Luiza dos Santos Lessa Maffei 

 

 

Anna Luiza dos Santos Lessa Maffei                             Helen Campos Ferreira 

 luizamaffei@gmail.com                                        helen.campos@gmail.com 

 Telefone: 021     88155616                                    Telefone:  021     9628-0921 
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Nome do Voluntário: _________________________________________________________ 

Idade: __________anos 

RG: ___________________________ 

 

Declaro conhecer que serei entrevistado (a), tendo minha identidade preservada e que o trabalho 

contribuirá para o desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da assistência de enfermagem. Além disso, estou 

sabendo que receberei respostas ou esclarecimentos a qualquer dúvida acerca dos procedimentos, riscos, 

benefícios e outros assuntos relacionados à pesquisa. Fui informado (a) a respeito da possibilidade de retirar o 

meu consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo; e que as informações relacionadas com 

a minha privacidade serão mantidas em segredo.  

 Eu,___________________________________________________________________, RG no 

_____________________________, declaro ter sido informada e concordo em particular como voluntária da 

pesquisa acima descrita. 

    Niterói, _________de_______________de 2012. 

 

_______________________________                                ________________________________ 

  Assinatura do Voluntário                                          Assinatura do responsável por obter o consentimento 

           

_______________________________                            _____________________________________ 

Testemunha                                                                            Testemunha 

 

         Anna Luiza dos Santos Lessa Maffei                                             Helen Campos Ferreira 

         RG: 729912-5                                                                                RG: 81442285-3 
         CPF: 13061670785                                                                       CPF: 50138715734 
         R: Ministro Otavio kelly 467 apto 1304B                                     R: Eduardo Ornellas 121 apto 105 
         Tel:(21) 88155616                                                                         Tel: (21) 26054445/ 96280921 
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